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Изменение 945
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 42 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки посредник от трета държава, 
който възнамерява да получи лиценз за 
предоставяне на инвестиционни услуги
или извършване на инвестиционни 
дейности, съчетани евентуално с 
допълнителни услуги, на територията на 
държава членка, представя на 
компетентния орган на съответната 
държава членка следното:

Всеки инвестиционен посредник или 
пазарен оператор от трета държава, 
който възнамерява да получи лиценз за 
предоставяне на инвестиционни услуги,
извършване на инвестиционни 
дейности, съчетани евентуално с 
допълнителни услуги или 
предоставяне на услуги като място за 
търговия, на територията на държава 
членка, представя на компетентния 
орган на съответната държава членка 
следното:

Or. en

Изменение 946
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 42 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки посредник от трета държава, 
който възнамерява да получи лиценз за 
предоставяне на инвестиционни услуги
или извършване на инвестиционни 
дейности, съчетани евентуално с 
допълнителни услуги, на територията на 
държава членка, представя на 
компетентния орган на съответната 
държава членка следното:

Всеки посредник от трета държава, 
който възнамерява да получи лиценз за
целите на член 41 за предоставянето 
или извършването на инвестиционни 
услуги и/или инвестиционни дейности, 
съчетани евентуално с допълнителни 
услуги посредством клон, установен
на територията на държава членка, 
представя на компетентния орган на 
съответната държава членка следното:

Or. en



PE489.466v01-00 4/178 AM\901766BG.doc

BG

Обосновка

Клоновете на посредници от трети държави следва да могат да управляват МСТ и 
ОСТ при спазването на същите правила като посредниците от ЕС.

Изменение 947
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 42 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация за началния капитал, с 
който клонът разполага свободно.

заличава се

Or. en

Обосновка

Клоновете на посредници от трети държави следва да могат да управляват МСТ и 
ОСТ при спазването на същите правила като посредниците от ЕС.

Изменение 948
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган на държавата 
членка, в която посредникът от трета 
държава възнамерява да открие клон, 
издава лиценз само ако са спазени 
следните условия:

Компетентният орган на държавата 
членка, в която посредникът от трета 
държава е открил или възнамерява да 
открие клон, издава лиценз за целите 
на член 41 само ако са спазени следните 
условия:

Or. en
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Обосновка

Клоновете на посредници от трети държави следва да могат да управляват МСТ и 
ОСТ при спазването на същите правила като посредниците от ЕС.

Изменение 949
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) компетентният орган е убеден, че 
условията по член 41 са изпълнени;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 950
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган е убеден, че 
клонът на посредника от трета държава 
ще може да спазва разпоредбите на 
параграф 3.

б) компетентният орган е убеден, че 
клонът на посредника от трета държава 
ще може да спазва разпоредбите на 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Клоновете на посредници от трети държави следва да могат да управляват МСТ и 
ОСТ при спазването на същите правила като посредниците от ЕС.
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Изменение 951
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган е убеден, че 
клонът на посредника от трета държава 
ще може да спазва разпоредбите на 
параграф 3.

б) компетентният орган е убеден, че 
клонът на посредника от трета държава 
ще може да спазва разпоредбите на 
параграф 2.

Or. en

Изменение 952
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 43 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Клонът на посредника от трета държава, 
лицензиран съгласно параграф 1, трябва 
да спазва задълженията по членове 16, 
17, 23, 24, 25, 27, член 28, параграф 1 и 
член 30 от настоящата директива и по 
членове 13—23 от Регламент (ЕС) № 
…/… [РПФИ], както и разпоредбите, 
приети въз основа на тях, и подлежи на 
надзор от компетентния орган в 
държавата членка, в която е издаден 
лицензът.

Клонът на посредника от трета държава, 
лицензиран съгласно параграф 1, трябва 
да спазва задълженията по членове 16, 
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 и член 30 
от настоящата директива и по членове 
3—23 от Регламент (ЕС) № .../... 
[РПФИ], както и разпоредбите, приети 
въз основа на тях, и подлежи на надзор 
от компетентния орган в държавата 
членка, в която е издаден лицензът.

Or. en

Обосновка

Клоновете на посредници от трети държави следва да могат да управляват МСТ и 
ОСТ при спазването на същите правила като посредниците от ЕС.
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Изменение 953
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 43 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не могат да налагат 
допълнителни изисквания за 
организацията и функционирането на 
клона по отношение на въпросите, 
обхванати от настоящата директива.

Държавите членки не могат да налагат 
допълнителни изисквания за 
организацията и функционирането на 
клона по отношение на въпросите, 
обхванати от настоящата директива или 
Регламент (ЕС) №. .../.... [РПФИ].

Or. en

Обосновка

Клоновете на посредници от трети държави следва да могат да управляват МСТ и 
ОСТ при спазването на същите правила като посредниците от ЕС.

Изменение 954
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 44 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на услуги в други 
държави членки

Предоставяне на услуги и извършване 
на дейности в други държави членки

Or. en
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Изменение 955
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки посредник от трета държава, 
получил лиценз съгласно член 43, може 
да предоставя услугите и да извършва 
дейностите, включени в лиценза, в 
другите държави членки на Съюза, без 
да открива нови клонове. За тази цел 
той представя посочената по-долу 
информация на компетентния орган на 
държавата членка, в която е открит 
клонът:

Всеки посредник от трета държава, 
получил лиценз съгласно член 43, може 
да предоставя или да извършва 
услугите и дейностите, включени в 
лиценза, в другите държави членки на 
Съюза, без да открива нови клонове. За 
тази цел той представя посочената по-
долу информация на компетентния 
орган на държавата членка, в която е 
открит клонът:

Or. en

Изменение 956
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки вписват в регистър 
посредниците, получили лиценз 
съгласно член 41. Регистърът е 
публично достъпен и съдържа 
информация за услугите или 
дейностите, за които инвестиционният 
посредник има лиценз. Той се 
актуализира редовно. ЕОЦКП бива 
уведомяван за всеки издаден лиценз.

Държавите членки вписват в регистър 
посредниците, получили лиценз 
съгласно член 43. Регистърът е 
публично достъпен и съдържа 
информация за услугите или 
дейностите, за които инвестиционният 
посредник има лиценз. Той се 
актуализира редовно. ЕОЦКП бива 
уведомяван за всеки издаден лиценз.

Or. en
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Изменение 957
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП изготвя списък на всички 
посредници от трети държави, които са 
получили лицензи за предоставяне на 
инвестиционни услуги и извършване на 
инвестиционни дейности в Съюза. 
Списъкът съдържа информация за 
услугите или дейностите, за които 
посредниците от трета държава имат 
лиценз, и редовно се актуализира. 
ЕОЦКП публикува и актуализира този 
списък на страницата си в интернет.

ЕОЦКП изготвя списък на всички 
посредници от трети държави, които са 
получили лицензи съгласно член 43 за 
предоставяне на инвестиционни услуги 
и извършване на инвестиционни 
дейности в Съюза. Списъкът съдържа 
информация за услугите или 
дейностите, за които посредниците от 
трета държава имат лиценз, и редовно се 
актуализира. ЕОЦКП публикува и 
актуализира този списък на страницата 
си в интернет.

Or. en

Изменение 958
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 46 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отнемане на лиценз Предоставяне на услуги и извършване 
на дейности без паспорт

Or. en

Обосновка

Това позволява на държавите членки да продължат лиценза си за клоновете на 
посредници от трети държави, които не желаят да получат паспорт по същия 
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начин, както понастоящем е разрешено в рамките на Директивата относно 
банковата консолидация (ДБК) и ДПФИ. Предложеният текст се основава на член 42 
от Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове (AIFMD) и член 38, параграф 1 от ДБК.

Изменение 959
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 46а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46а
Предоставяне на услуги и извършване 

на дейности от клонове на 
посредници от трети държави без 

паспорт
1. Без да се засягат раздели 1 и 2 от 
настоящата глава, държавите 
членки могат да разрешават на 
посредници от трети държави да 
предоставят инвестиционни услуги и 
да извършват инвестиционни 
дейности, съчетани с допълнителни 
услуги на тяхна територия 
посредством клон, установен на 
тяхна територия, като подлежат 
най-малко на условието, че не 
прилагат разпоредби, които водят до 
по-благоприятно третиране от това 
на клоновете на инвестиционните 
посредници с главно управление в 
Съюза. По-специално те гарантират, 
че клонът на посредник от трета 
държава спазва задълженията, 
посочени в член 43, параграф 2.
2. Държавите членки могат да 
налагат по-строги правила относно 
посредника от трета държава по 
отношение на предоставянето или 
извършването на инвестиционни 
услуги и/или дейности или 
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допълнителни услуги на тяхна 
територия за целите на настоящия 
член.

Or. en

Обосновка

Това позволява на държавите членки да продължат лиценза си за клоновете на 
посредници от трети държави, които не желаят да получат паспорт по същия 
начин, както понастоящем е разрешено в рамките на Директивата относно 
банковата консолидация (ДБК) и ДПФИ. Предложеният текст се основава на член 42 
от Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове (AIFMD) и член 38, параграф 1 от ДБК. 

Изменение 960
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 46а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46а
Предоставяне на услуги и извършване 

на дейности без паспорт
1. Държавите членки могат да 
продължават да разрешават на 
посредници от трети държави да 
предоставят инвестиционни услуги 
на тяхна територия посредством 
клонове.
2. Посредниците, които имат 
разрешителни съгласно параграф 1, 
нямат право да получат паспорт на 
ЕС, в случай че те не се регистрират 
също така към ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Националните схеми следва да продължат по подобен начин до процедурата, 
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разглеждана в Директивата относно лицата, управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове, в това че ако те са получили лицензи по този начин, не следва 
да имат право да получат паспорт на ЕС.

Изменение 961
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 46б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46б
Предоставяне на трансгранични 
услуги от посредници от трети 
държави в държави членки без 

паспорт
Без да се засягат раздели 1 и 2 от 
настоящата глава и дял VIII от 
Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ], 
държавите членки могат да 
разрешават на посредници от трети 
държави да предоставят
инвестиционни услуги и да извършват 
инвестиционни дейности, съчетани с 
допълнителни услуги, на тяхна 
територия, по друг начин, а не 
посредством клон, установен на 
тяхна територия или посредством 
клон в друга държава членка, получил 
лиценз съгласно член 43, и при такива 
условия, каквито те могат да 
установят за тази цел.

Or. en

Обосновка

Това позволява на държавите членки да продължават националните си схеми, 
съгласно които те разрешават на посредници от трети държави да предоставят 
трансгранични услуги на лица на тяхна територия (със или без лиценз като такъв). 
ДБК, Директивата относно инвестиционните услуги (ДИУ) и ДПФИ не налагат 
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никакви ограничения в това отношение относно третирането на посредници, които 
не са от ЕС.

Изменение 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Членовете на управителния орган на 
всеки пазарен оператор се ползват по 
всяко време с достатъчно добра 
репутация, притежават необходимите 
знания, умения и опит и отделят 
достатъчно време за изпълнение на 
своите задължения. Член на 
управителния орган на институция, 
който възнамерява да заема позиция в 
управителния орган на няколко 
институции едновременно, взема 
предвид конкретните обстоятелства 
и естеството, обхвата и 
сложността на дейността на 
институцията. Членовете на 
управителния орган на институции, 
които са значими от гледна точка на 
размера, вътрешната организация, 
както и от гледна точка на 
характера, обхвата и сложността на 
тяхната дейност, не заемат 
едновременно длъжности в повече от 
едно от следните съчетания, освен ако 
не могат да оправдаят това пред 
съответния компетентен орган:

Or. en

Обосновка

Относно корпоративното управление е от изключително значение да въведем същите 
изисквания в ДПФИ, както в ДКИ IV. Затова тези изменения са еквивалентни на 
представените от ECR към предложенията относно ДКИ IV.
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Изменение 963
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки изискват всички 
членове на управителния орган на всеки 
пазарен оператор да се ползват по всяко 
време с достатъчно добра репутация, да 
притежават необходимите знания, 
умения и опит и да отделят достатъчно 
време за изпълнение на своите 
задължения. Членовете на 
управителния орган отговарят по-
конкретно на следните изисквания в 
предприятията, извършващи дейност 
в обществен интерес:

Or. en

Обосновка

Количествените ограничения ще доведат до сериозни проблеми за назначаване на 
квалифицирани и достатъчно опитни лица. В по-малки държави могат да възникват 
като последица съществени проблеми при изпълнение на изискванията за състава на 
управителния орган, представени в предложението. Директорските длъжности 
например в жилищните кооперативни дружества или частни дружества с ограничена 
отговорност следва да не се считат за длъжности на директор в настоящия член. 
Ето защо в текста следва да се добавят „предприятия, извършващи дейност в 
обществен интерес“.

Изменение 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1 – буква а) – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) отделят достатъчно време за 
изпълнение на своите задължения. Те 
не могат да изпълняват едновременно 
повече от:

a) Те не могат да изпълняват 
едновременно повече от:

Or. en

Обосновка

Относно корпоративното управление е от изключително значение да въведем същите 
изисквания в ДПФИ, както в ДКИ IV. Затова тези изменения са еквивалентни на 
представените от ECR към предложенията относно ДКИ IV.

Изменение 965
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 966
Kay Swinburne, Ashley Fox



PE489.466v01-00 16/178 AM\901766BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) четири длъжности на директор без 
изпълнителни функции.

(ii) пет длъжности на директор без 
изпълнителни функции.

Or. en

Обосновка

Относно корпоративното управление е от изключително значение да въведем същите 
изисквания в ДПФИ, както в ДКИ IV. Затова тези изменения са еквивалентни на 
представените от ECR към предложенията относно ДКИ IV.

Изменение 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1 – буква а) – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Директорски длъжности в
управителния орган на институции:

(i) които са членове на една и съща 
група, или 
(ii) които са членове на една и съща 
институционална схема за защита, 
ако условията по член 108, параграф 7 
са изпълнени, или 
(iii) в рамките на предприятия 
(включително нефинансови 
институции), където институцията 
има квалифицирано дялово участие,
се считат за една директорска длъжност.

Or. en
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Обосновка

Относно корпоративното управление е от изключително значение да въведем същите 
изисквания в ДПФИ, както в ДКИ IV. Затова тези изменения са еквивалентни на 
представените от ECR към предложенията относно ДКИ IV.

Изменение 968
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1 – буква а) – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Директорски длъжности с изпълнителни 
или без изпълнителни функции в 

(i) една и съща консолидирана група 
или 
(ii) група от дружества, които са 
дъщерни предприятия или свързани 
дружества на едно и също 
промишлено холдингово дружество 
или са дружества, в които едно и 
също промишлено холдингово 
дружество има дялове, 
се считат за една директорска длъжност.

Or. en

Обосновка

Това е разяснение, че не само консолидирани групи са предмет на това изключение, но 
също така групи от дружества, притежавани от едни и същи промишлени холдингови 
дружества. Това е, за да се гарантира, че бизнес моделът на този вид дългосрочни 
промишлени собственици не е засегнат от ограничението относно директорските 
длъжности. Бизнес моделът на промишлените холдингови дружества следва да бъде 
ангажирането на дългосрочни собственици с представителство в борда в техните 
дългосрочни инвестиции.
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Изменение 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1 – буква а) – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи могат да 
разрешат на член на управителния 
орган на пазарен оператор да 
изпълнява едновременно повече 
директорски длъжности от 
предвиденото в разпоредбите на 
предходната алинея, отчитайки 
конкретните обстоятелства и 
естеството, обхвата и сложността 
на дейността на инвестиционния 
посредник.

заличава се

Or. en

Обосновка

Относно корпоративното управление е от изключително значение да въведем същите 
изисквания в ДПФИ, както в ДКИ IV. Затова тези изменения са еквивалентни на 
представените от ECR към предложенията относно ДКИ IV.

Изменение 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
пазарните оператори при избора на 
членове на управителния орган да 
включат разнообразието на 
кандидатите като един от 
критериите за подбор. По-специално, 
като имат предвид размера на 

заличава се
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управителния орган, пазарните 
оператори приемат политики за 
насърчаване на участието в 
управителния орган на членове от 
двата пола, на различна възраст, с 
разнообразен професионален опит и 
географско представителство.

Or. en

Обосновка

Относно корпоративното управление е от изключително значение да въведем същите
изисквания в ДПФИ, както в ДКИ IV. Затова тези изменения са еквивалентни на 
представените от ECR към предложенията относно ДКИ IV.

Изменение 971
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
пазарните оператори при избора на 
членове на управителния орган да 
включат разнообразието на кандидатите 
като един от критериите за подбор. По-
специално, като имат предвид размера 
на управителния орган, пазарните 
оператори приемат политики за 
насърчаване на участието в 
управителния орган на членове от двата 
пола, на различна възраст, с 
разнообразен професионален опит и 
географско представителство.

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
техния респективен комитет по 
номиниране при избора на членове на 
управителния орган да включат 
разнообразието на кандидатите като 
един от критериите за подбор. По-
специално, като имат предвид размера 
на управителния орган, 
инвестиционните посредници приемат 
политики за насърчаване на участието в 
управителния орган на членове от двата 
пола, на различна възраст, с 
разнообразен професионален опит и 
географско представителство, 
предприемат също така конкретни 
стъпки към по-балансирано 
представителство в бордовете.
Такива конкретни мерки могат 
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например да включват обучението на 
комитетите по номиниране, 
създаването на списъци с 
компетентни кандидати и 
въвеждането на процес за подбор на 
кандидати, в който има представен 
поне един кандидат от всеки пол.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 972
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
пазарните оператори при избора на 
членове на управителния орган да 
включат разнообразието на кандидатите 
като един от критериите за подбор. По-
специално, като имат предвид размера 
на управителния орган, пазарните 
оператори приемат политики за 
насърчаване на участието в 
управителния орган на членове от двата 
пола, на различна възраст, с 
разнообразен професионален опит и 
географско представителство.

3. Държавите членки изискват от 
пазарните оператори при избора на 
членове на управителния орган да 
включат разнообразието на кандидатите 
като един от критериите за подбор. По-
специално, като имат предвид размера 
на управителния орган, пазарните 
оператори приемат политики за 
насърчаване на участието в 
управителния орган на членове от двата 
пола, на различна възраст, с 
разнообразен професионален опит и 
географско представителство.
Представянето на служителите и 
работниците в управителния орган 
следва също, чрез прибавянето на 
ключова гледна точка и истинско 
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познаване на вътрешното 
функциониране на оператора, да се 
разглежда като положително 
средство за насърчаване на 
разнообразието.

Or. en

Изменение 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 48 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Относно корпоративното управление е от изключително значение да въведем същите 
изисквания в ДПФИ, както в ДКИ IV. Затова тези изменения са еквивалентни на 
представените от ECR към предложенията относно ДКИ IV.

Изменение 974
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 48 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Настоящият член не засяга 
разпоредбите за представянето на 
служителите и работниците в 
съветите на предприятията, 
съдържащи се в националното 
законодателство или практика.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 975
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 49 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изисквания, отнасящи се до лицата, 
които упражняват значително влияние 
върху управлението на регулирания
пазар

Изисквания, отнасящи се до лицата, 
които упражняват значително влияние 
върху управлението на регулиран пазар, 
МСТ или ОСТ

Or. en

Изменение 976
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
лицата, които упражняват, пряко или 
косвено, значително влияние върху 
управлението на регулирания пазар, да 
бъдат подходящи.

1. Държавите членки изискват от 
лицата, които упражняват, пряко или 
косвено, значително влияние върху 
управлението на регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ, да бъдат подходящи.

Or. en
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Изменение 977
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 49 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
оператора на регулирания пазар:

2. Държавите членки изискват от 
оператора на регулиран пазар, МСТ или 
ОСТ:

Or. en

Изменение 978
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 49 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да предоставя на компетентния орган 
и да публикува информация относно 
собствеността на регулирания пазар 
и/или пазарния оператор и по-специално 
самоличността и мащаба на участията 
на всички лица, които упражняват 
значително влияние върху 
управлението;

а) да предоставя на компетентния орган 
и да публикува информация относно 
собствеността на регулирания пазар 
и/или пазарния оператор на МСТ или 
ОСТ и по-специално самоличността и 
мащаба на участията на всички лица, 
които упражняват значително влияние 
върху управлението;

Or. en

Изменение 979
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE



AM\901766BG.doc 25/178 PE489.466v01-00

BG

Предложение за директива
Член 49 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки изискват 
членовете на пазара и големите 
участници на пазара да не бъдат в 
позиция да упражняват, пряко или 
косвено, значително влияние върху 
управлението на регулирания пазара 
или МСТ.

Or. en

Изменение 980
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 49 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки изискват 
членовете на пазара и големите 
участници на пазара на регулиран 
пазар или МСТ да не са собственици, 
пряко или косвено, на повече от 5 % 
от този регулиран пазар или МСТ.

Or. en

Изменение 981
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 49 – параграф 2в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите членки изискват 
регулиран пазар, МСТ или ОСТ да 
оповестяват на обществеността 
всеки акционер, който притежава 
повече от 5 % от този регулиран 
пазар или МСТ или ОСТ .

Or. en

Изменение 982
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган отказва да 
одобри предложените промени на 
контролиращото участие на 
регулирания пазар и/или пазарния 
оператор, когато са налице обективни и 
очевидни причини да се счита, че те 
биха представлявали заплаха за 
стабилното и разумно управление на 
регулирания пазар.

3. Компетентният орган отказва да 
одобри предложените промени на 
контролиращото участие на 
регулирания пазар и/или пазарния 
оператор, когато са налице обективни и 
очевидни причини да се счита, че те 
биха представлявали заплаха за 
стабилното и разумно управление на 
регулирания пазар или МСТ или биха 
създали големи конфликти на 
интереси.

Or. en

Изменение 983
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 50 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
регулирания пазар:

Държавите членки изискват от 
регулиран пазар или МСТ:

Or. en

Изменение 984
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 50 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да взема мерки за ясното 
идентифициране и справяне с 
потенциалните неблагоприятни 
последствия за функционирането на 
регулирания пазар или за неговите 
участници, произтичащи от всякакъв 
конфликт на интереси между 
регулирания пазар, неговите 
собственици или неговия оператор и 
правилното функциониране на 
регулирания пазар, и по-специално, 
когато такива конфликти на интереси 
могат да се окажат в ущърб на 
изпълнението на които и да е функции, 
делегирани на регулирания пазар от 
компетентния орган;

а) да взема мерки за ясното 
идентифициране и справяне с 
потенциалните неблагоприятни 
последствия за функционирането на 
регулирания пазар или МСТ или за 
неговите участници, произтичащи от 
всякакъв конфликт на интереси между 
регулирания пазар или МСТ, неговите 
собственици или неговия оператор и 
правилното функциониране на 
регулирания пазар или МСТ, и по-
специално, когато такива конфликти на 
интереси могат да се окажат в ущърб на 
изпълнението на които и да е функции, 
делегирани на регулирания пазар или 
МСТ от компетентния орган;

Or. en

Изменение 985
Olle Schmidt
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от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 50 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) да има прозрачни правила, които 
се базират на обективни критерии, 
регулиращи категориите на потока 
от нареждания, на които 
потребителите на системата могат 
както да подлежат, така и да си 
взаимодействат.

Or. en

Обосновка

Настоящият член привежда в действие съображение 12 за суровините, който 
позволява на инвеститорите по-голям избор при разпределянето на контрагентите, с 
които те ще взаимодействат.

Изменение 986
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила за гарантиране, че системите 
за търговия са устойчиви, имат 
достатъчен капацитет да обработят 
обемите от нареждания за търговия и 
съобщения в най-натоварените моменти, 
могат да осигурят организирана 
търговия в условия на нестабилност на 
пазара, минали са проверки, които са 
доказали, че отговарят на тези условия, 
и прилагат ефективни правила за 

1. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, които са предназначени да
гарантират, че системите за търговия 
са устойчиви, имат достатъчен 
капацитет да обработят обемите от 
нареждания за търговия и съобщения в 
най-натоварените моменти, могат да 
осигурят организирана търговия в 
условия на нестабилност на пазара, 
минали са проверки, които са доказали, 
че отговарят на тези условия, дори във 
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непрекъснатост на стопанската дейност, 
за да гарантира непрекъснато 
предоставяне на услугите при 
неочаквана нестабилност на системите 
му за търговия.

времена на крайна пазарна 
нестабилност, и прилагат ефективни 
правила за непрекъснатост на 
стопанската дейност, за да гарантира 
непрекъснато предоставяне на услугите 
при неочаквана нестабилност на 
системите му за търговия.

Or. en

Обосновка

Изпитването на системите на местата за търговия следва да обхване и времена на 
крайна пазарна нестабилност, както в случая Flash Crash.

Изменение 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила за гарантиране, че системите за 
търговия са устойчиви, имат достатъчен 
капацитет да обработят обемите от 
нареждания за търговия и съобщения в 
най-натоварените моменти, могат да 
осигурят организирана търговия в 
условия на нестабилност на пазара, 
минали са проверки, които са доказали, 
че отговарят на тези условия, и прилагат 
ефективни правила за непрекъснатост 
на стопанската дейност, за да гарантира 
непрекъснато предоставяне на услугите 
при неочаквана нестабилност на 
системите му за търговия.

1. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар или МСТ да разполага 
с ефективни системи, процедури и 
правила за гарантиране, че системите за 
търговия са устойчиви, имат достатъчен 
капацитет да обработят обемите от 
нареждания за търговия и съобщения в 
най-натоварените моменти, могат да 
осигурят организирана търговия в 
условия на нестабилност на пазара, 
минали са проверки, които са доказали, 
че отговарят на тези условия, и прилагат 
ефективни правила за непрекъснатост 
на стопанската дейност, за да гарантира 
непрекъснато предоставяне на услугите 
при неочаквана нестабилност на 
системите му за търговия.
(Настоящото изменение се отнася за 
целия член 51. Приемането му ще 
наложи съответните промени в него.)
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Or. en

Обосновка

Тези разпоредби следва да се прилагат за регулирани пазари и МСТ с цел да се направи 
пазарът по-безопасен и да се избегнат пропуски.

Изменение 988
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила за гарантиране, че системите за 
търговия са устойчиви, имат достатъчен 
капацитет да обработят обемите от 
нареждания за търговия и съобщения в 
най-натоварените моменти, могат да 
осигурят организирана търговия в 
условия на нестабилност на пазара, 
минали са проверки, които са доказали, 
че отговарят на тези условия, и прилагат 
ефективни правила за непрекъснатост 
на стопанската дейност, за да гарантира 
непрекъснато предоставяне на услугите 
при неочаквана нестабилност на 
системите му за търговия.

1. Държавите членки изискват местата 
за търговия да разполагат с ефективни 
системи, процедури и правила за 
гарантиране, че системите за търговия 
са устойчиви, имат достатъчен 
капацитет да обработят обемите от 
нареждания за търговия и съобщения в 
най-натоварените моменти, могат да 
осигурят организирана търговия в 
условия на нестабилност на пазара, 
минали са проверки, които са доказали, 
че отговарят на тези условия, и прилагат 
ефективни правила за непрекъснатост 
на стопанската дейност, за да гарантира 
непрекъснато предоставяне на услугите 
при неочаквана нестабилност на 
системите му за търговия.

Or. en

Изменение 989
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага със схеми 
за поддържане на пазара и да 
гарантира, че в такива схеми 
участват достатъчен брой 
инвестиционни посредници, които ще 
обявяват обвързващи конкурентни 
котировки, като по този начин 
периодично и текущо се осигурява 
ликвидност на пазара за минимален 
непрекъснат брой часове за търговия, 
като се вземат предвид 
преобладаващите пазарни условия, 
правила и разпоредби, освен ако 
такова правило не е подходящо за 
естеството и обхвата на търговията 
на този регулиран пазар. Държавите 
членки изискват регулираният пазар 
да сключи обвързващо писмено 
споразумение между регулирания 
пазар и инвестиционния посредник 
относно задълженията, 
произтичащи от участието в такава 
схема, включително, но не само 
предоставянето на ликвидност. 
Регулираният пазар отговаря за 
гарантирането, че инвестиционният 
посредник спазва изискванията на 
това обвързващо писмено 
споразумение. Регулираният пазар 
информира компетентния си орган за 
съдържанието на обвързващото 
писмено споразумение и 
удовлетворява компетентния си 
орган за съответствието му с 
изискванията на настоящия 
параграф.
ЕОЦКП разработва насоки, съгласно  
които инвестиционните посредници 
са задължени да сключват 
обвързващото писмено споразумение, 
посочено в настоящия параграф.

Or. en
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Обосновка

Това следва да се чете заедно с измененията на член 17, параграф 3 и член 51, 
параграф 7, внесени от г-жа Wortmann-Kool.

Изменение 990
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки изискват 
регулираните пазари да гарантират, 
че съобщенията, изпратени до 
системите им за високочестотна 
търговия и други автоматизирани 
търговски източници, са ясно 
разпознаваеми като такива.

Or. en

Обосновка

Нареждания, анулирания и модификации от автоматизирани стратегии следва да 
бъдат ясно посочени в съобщенията. Това е предпоставка за изисквания мониторинг.

Изменение 991
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки изискват всяко 
място за търговия да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че всички 
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нареждания, въведени в системата 
от член или участник, са валидни в 
продължение на най-малко 1 секунда.

Or. en

Изменение 992
Werner Langen

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че всички 
нареждания, въвеждани в системата 
от член или участник, са валидни в 
продължение на най-малко 5 секунди. 
В рамките на тези 5 секунди не се 
допуска издаването на повече от 2 
нареждания за един и същ продукт.

Or. de

Обосновка

Съществуващата практика има малък принос за ликвидността, но е свързана със 
значителен риск от спекулации. 

Изменение 993
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки изискват всеки 
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регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че всички 
нареждания, въведени в системата 
от член или участник, са валидни 
най-малко 1 секунда.

Or. en

Обосновка

Нареждания, които са валидни по-малко от 1 секунда, не допринасят за 
ликвидността и облагодетелстват само търговците в търговията с висока честота 
на сделките.

Изменение 994
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите членки изискват даден 
регулиран пазар, МСТ и ОСТ да имат 
въведени ефективни системи, 
процедури и споразумения, за да се 
гарантира, че латентността на 
изпълнение е най-малко 100 
милисекунди.

Or. en

Изменение 995
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Държавите членки изискват 
местата за търговия да имат 
въведени ефективни системи, за да се 
гарантира, че стратегиите за 
високочестотна търговия не 
представляват повече от 20 % от 
нарежданията в списъка с 
нареждания в който и да е момент.

Or. en

Изменение 996
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила за отказ да бъдат изпълнени 
нареждания, които превишават 
предварително определените 
количествени и ценови прагове или 
безспорно са грешни, и за временно 
прекратяване на търговията при 
наличието на съществено ценово 
движение за даден финансов 
инструмент на този пазар или на 
свързан пазар за кратък период от 
време, а в извънредни случаи и за 
обезсилване, промяна или коригиране
на дадена сделка.

2. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила за отказ да бъдат изпълнени 
нареждания, които превишават 
предварително определените 
количествени и ценови прагове или 
безспорно са грешни, и за временно 
прекратяване на търговията при 
наличието на или вероятността от 
изпълнение, което причинява или би 
причинило съществено ценово 
движение за даден финансов 
инструмент на този пазар, а в 
извънредни случаи и за обезсилване на 
дадена свързана сделка. Държавите 
членки изискват всеки регулиран 
пазар да гарантира, че параметрите 
за прекратяване на търговията са 
обмислени по начин, който отчита 
ликвидността на различните класове 
и подкласове активи, естеството на 
пазарния модел и видовете 
потребители и е достатъчен, за да 
избегне значителни смущения при 
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правилното осъществяване на 
търговията. Държавите членки 
гарантират, че всеки регулиран пазар 
докладва параметрите за 
прекратяване на търговията и всички 
съществени промени на тези 
параметри пред компетентния орган, 
който на свой ред ги докладва пред 
ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Регулираните пазари и МТС следва да имат правомощие само да отменят сделки; 
правните и пазарните последици от опита за промяна или коригиране на търговията 
са комплексни и е вероятно да породят задължения и въпроси, които няма да бъде 
лесно да бъдат разрешени. Някои предпазни механизми се активират, преди 
изпълнението да се осъществи; текстът на Равнище I следва да дава възможност за 
това.

Изменение 997
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила за отказ да бъдат изпълнени 
нареждания, които превишават 
предварително определените 
количествени и ценови прагове или 
безспорно са грешни, и за временно 
прекратяване на търговията при 
наличието на съществено ценово 
движение за даден финансов 
инструмент на този пазар или на 
свързан пазар за кратък период от 
време, а в извънредни случаи и за 

2. Държавите членки изискват всяко 
място за търговия или търговска 
система да разполага с ефективни 
системи, процедури и правила за отказ 
да бъдат изпълнени нареждания, които 
превишават предварително 
определените количествени и ценови 
прагове или безспорно са грешни, и за 
временно прекратяване на търговията 
при наличието на съществено ценово 
движение за даден финансов 
инструмент на този пазар или на 
свързан пазар за кратък период от време 
в сравнение със стойността при 
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обезсилване, промяна или коригиране 
на дадена сделка.

прекратяване на търговията с този 
финансов инструмент на мястото с 
най-високия оборот на този финансов 
инструмент и за обезсилване, промяна 
или коригиране на дадена сделка. Тези 
системи водят до прекратяване на 
търговията едновременно на всички 
места за търговия, които търгуват 
със същите финансови инструменти 
при наличието на съществено ценово 
движение за даден финансов 
инструмент на този пазар или на 
свързан пазар за кратък период от 
време. В случай на значителни ценови 
колебания, всички нареждания, 
извършени, след като мястото с най-
високия оборот на този финансов 
инструмент е прекратило 
търговията, се отменят.
Държавите членки изискват всяко 
място за търговия да гарантира, че 
параметрите за прекратяване на 
търговията съответстват на 
условията, посочени в параграф 7, 
буква б).
ЕОЦКП публикува параметрите на 
своя уебсайт.

Or. en

Обосновка

Прозрачността относно предпазните механизми е важна. Освен това е изключително 
важно те да са съгласувани на територията на Съюза.

Изменение 998
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила за отказ да бъдат изпълнени 
нареждания, които превишават 
предварително определените 
количествени и ценови прагове или 
безспорно са грешни, и за временно 
прекратяване на търговията при 
наличието на съществено ценово 
движение за даден финансов 
инструмент на този пазар или на 
свързан пазар за кратък период от 
време, а в извънредни случаи и за 
обезсилване, промяна или коригиране 
на дадена сделка.

2. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила за отказ да бъдат изпълнени 
нареждания, които превишават 
предварително определените 
количествени и ценови прагове или 
безспорно са грешни, и за временно 
прекратяване на търговията при 
наличието на съществено ценово 
движение за даден финансов 
инструмент на този пазар или на 
свързан пазар, ако е информиран от 
оператора на свързания пазар за 
такова движение.

Or. en

Обосновка

Прекратяването на търговията трябва да е координирано между местата за 
търговия, въпреки че е по-възможно в технологично отношение да се координират 
тези действия, вместо да се правят опити да бъдат автоматизирани чрез пълна 
хармонизация. Тъй като някои прекъсвания или движения на цените са специфични за 
конкретно място за търговия, прекратяването на целия пазар не би било оправдано.

Изменение 999
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар или МСТ да разполага 
с ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че всички 
нареждания, въведени в системата 
от член или участник, са валидни за 
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период от най-малко 500 
милисекунди, през които 
нареждането не може да бъде 
отменено или изменено.

Or. en

Изменение 1000
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да може временно да 
прекратява търговията при 
наличието на съществено ценово 
движение за даден финансов 
инструмент на този пазар или на 
свързан пазар за кратък период от 
време, а в извънредни случаи и да 
обезсилва, променя или коригира 
дадена сделка. Държавите членки 
изискват всеки регулиран пазар да 
гарантира, че параметрите за 
прекратяване на търговията са 
обмислени по начин, който отчита 
ликвидността на различните класове 
и подкласове активи, и е достатъчен, 
за да избегне значителни смущения 
при правилното осъществяване на 
търговията. Държавите членки 
гарантират, че всеки регулиран пазар 
докладва параметрите за 
прекратяване на търговията и всички 
съществени промени на тези 
параметри пред компетентния орган, 
който на свой ред ги докладва пред 
ЕОЦКП. ЕОЦКП публикува 
параметрите на своя уебсайт. 
Държавите членки изискват, когато 
даден регулиран пазар, който е 
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съществен по отношение на 
ликвидността [при този 
инструмент] прекратява търговия, в 
която и да било държава членка, 
други места, на които инструментът 
се търгува, също така да прекратят 
търговия, докато търговията се 
възобнови на първоначалния пазар.

Or. en

Изменение 1001
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки изискват 
регулираните пазари да съобщават на 
всички други съответни места за 
търговия, когато се е случило някое 
от обстоятелствата съгласно 
параграф 2, така че да се координират 
ответните действия за целия пазар.

Or. en

Обосновка

Може още да не е възможно да се хармонизират предпазните механизми в ЕС, обаче 
местата за търговия следва да координират ответните си действия при 
изключителни пазарни условия, така че да се следва един подход, когато е необходимо.

Изменение 1002
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за директива
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за 
търговия не могат да създадат 
условия или да допринесат за 
незаконна търговия на пазара, 
включително като предвидят системи 
за ограничаване на съотношението 
между неизпълнените нареждания и 
сделките, които член или участник може 
да въведе в системата; да могат да 
забавят потока от нареждания за 
търговия, ако съществува риск от това 
капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение.

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да управлява незаконната
търговия на пазара. ЕОЦКП 
разработва регулаторни технически 
стандарти, в които определя 
критериите, които се вземат предвид 
при такива системи, процедури и 
правила и които могат да включват 
системи за ограничаване на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата; да 
могат да забавят потока от нареждания 
за търговия, ако съществува риск от 
това капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение.

Or. en

Обосновка

Докато местата за търговия могат да управляват евентуални търговски смущения, 
те не могат да гарантират, че алгоритмичните системи няма да създават смущения. 
ЕОЦКП следва да получи задача да определи по-точно от какво следва да се състоят 
тези системи и процедури.

Изменение 1003
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
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правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия не 
могат да създадат условия или да 
допринесат за незаконна търговия на 
пазара, включително като предвидят 
системи за ограничаване на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата; да 
могат да забавят потока от нареждания 
за търговия, ако съществува риск от 
това капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение.

правила, за да позволява 
идентификация на нарежданията 
според алгоритмична търговска 
стратегия или стратегия за 
високочестотна търговия и 
допълнително да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия 
или системите за високочестотна 
търговия не могат да създадат условия 
или да допринесат за незаконна 
търговия на пазара, включително като 
предвидят системи за ограничаване на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата; да 
могат да забавят потока от нареждания 
за търговия, ако съществува риск от 
това капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение.

Or. en

Изменение 1004
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия не 
могат да създадат условия или да 
допринесат за незаконна търговия на 
пазара, включително като предвидят
системи за ограничаване на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата; да 

3. Държавите членки изискват всяко 
място за търговия да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия не 
могат да създадат условия или да 
допринесат за незаконна търговия на 
пазара. Държавите членки изискват
всяко място за търговия да разполага 
със системи
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могат да забавят потока от нареждания 
за търговия, ако съществува риск от 
това капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение.

a) за ограничаване на 50 към 1 на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата;
б) да могат да забавят потока от 
нареждания за търговия, ако съществува 
риск от това капацитетът на системата 
да бъде достигнат, и 
в) да ограничат минималното ценово 
изменение до такава степен, че едно 
изменение да бъде близко до средния 
марж за този финансов инструмент.

Or. en

Изменение 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия не 
могат да създадат условия или да 
допринесат за незаконна търговия на 
пазара, включително като предвидят 
системи за ограничаване на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата; да 
могат да забавят потока от нареждания 
за търговия, ако съществува риск от 
това капацитетът на системата да бъде 

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар или МСТ да разполага 
с ефективни системи, процедури и 
правила, за да позволява 
идентификация на нарежданията 
според алгоритмична търговска 
стратегия или на нареждания според 
стратегия за високочестотна 
търговия при пласиране на такова 
нареждане и да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия 
или системите за високочестотна 
търговия не могат да създадат условия 
или да допринесат за незаконна 
търговия на пазара, включително като 
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достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение.

предвидят системи за ограничаване на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата; да 
могат да забавят потока от нареждания 
за търговия, ако съществува риск от 
това капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение. В частност 
държавите членки забраняват на 
всеки регулиран пазар или МТС да 
разрешава на своите членове да 
предоставят пряк електронен 
достъп.

Or. en

Обосновка

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Изменение 1006
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия не 
могат да създадат условия или да 
допринесат за незаконна търговия на 
пазара, включително като предвидят 

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия не 
могат да създадат условия или да 
допринесат за незаконна търговия на 
пазара, включително като предвидят 
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системи за ограничаване на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата; да 
могат да забавят потока от нареждания 
за търговия, ако съществува риск от 
това капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да ограничат
минималното ценово изменение.

системи за ограничаване на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата; да 
могат да забавят потока от нареждания 
за търговия, ако съществува риск от 
това капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да приложат
минималното ценово изменение, 
действащо на мястото за търговия, 
където е листван този финансов 
инструмент. По-специално 
държавите членки забраняват 
регулиран пазар да предоставя на 
членовете си „непокрит“ или 
„нефилтриран“ достъп.

Or. en

Обосновка

Всеки инвестиционен посредник, който предлага достъп, независимо дали е пряк 
електронен достъп или спонсориран достъп, трябва да е въвел подходящи проверки, 
които се извършват преди сключването на сделките, и организационни изисквания, за 
да се гарантира интегритета на пазара и ефикасното функциониране на пазарите.

Изменение 1007
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия не 
могат да създадат условия или да 
допринесат за незаконна търговия на 
пазара, включително като предвидят 
системи за ограничаване на 
съотношението между 

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия 
или системите за високочестотна 
търговия не могат да създадат условия 
или да допринесат за незаконна 
търговия на пазара, включително като 
предвидят правила под формата на 
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неизпълнените нареждания и 
сделките, които член или участник 
може да въведе в системата; да могат да 
забавят потока от нареждания за 
търговия, ако съществува риск от това 
капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение.

търговски такси за стимулиране на 
по-ниско съотношение между 
системни съобщения и изпълнени 
сделки, които член или участник може 
да въведе в системата; да могат да 
забавят потока от нареждания за 
търговия, ако съществува риск от това 
капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение.

Or. en

Обосновка

Съществуват различни начини, чрез които структурите на таксите могат да 
демотивират прекомерните отменяния, напр. допълнителни такси над определен праг 
или съотношение или такси за всяко съобщение, така че нарежданията и 
отменянията да се таксуват, както и сделките. Предвид различните опити, които се 
провеждат, най-добре е да няма твърде много предписания относно структурата.

Изменение 1008
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия не 
могат да създадат условия или да 
допринесат за незаконна търговия на 
пазара, включително като предвидят 
системи за ограничаване на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата; да 
могат да забавят потока от нареждания 
за търговия, ако съществува риск от 
това капацитетът на системата да бъде 

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да позволява 
идентификация на нарежданията, 
следващи алгоритмична търговска 
стратегия или стратегия за 
високочестотна търговия при 
подаване на такова нареждане и да
гарантира, че алгоритмичните системи 
за търговия или системите за 
високочестотна търговия не могат да 
създадат условия или да допринесат за 
незаконна търговия на пазара, 
включително като предвидят системи за 
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достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение.

ограничаване на съотношението между 
неизпълнените нареждания и сделките, 
които член или участник може да въведе 
в системата; да могат да забавят потока 
от нареждания за търговия, ако 
съществува риск от това капацитетът на 
системата да бъде достигнат, и да 
ограничат минималното ценово 
изменение.

Or. en

Изменение 1009
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 51 – параграф 3 – алинеи 1a, 1б и 1в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
за да се определи формата на 
идентификация, посочен в параграф 3, 
с цел да се даде възможност за 
съгласуваност на регулираните пазари 
и МСТ и държавите членки, както и 
значимо консолидиране на данните на 
европейско равнище.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до [...]*.
На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените във втора алинея 
регулаторни технически стандарти 
съгласно членове 10–14 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010.
______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.
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Or. en

Изменение 1010
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки гарантират, 
че всяко място за търговия 
установява процедури за издаване на 
разрешения за обработка на 
исканията за свързване на нови или 
изменени автоматизирани търговски 
системи с неговата собствена 
пазарна система.
Тези процедури включват 
изпитването, посочено в параграф 
[3б].
В резултат на тези процедури 
мястото за търговия приема или 
отказва в писмена форма дадено 
искане с пълно описание на 
причините.

Or. en

Обосновка

Следва да има формален процес за приемане/отказване на искане за свързване на 
автоматизирана търговска система със системите на регулиран пазар, съгласно 
който пазарният оператор поема отговорност за по-нататъшни действия.

Изменение 1011
Sari Essayah
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Предложение за директива
Член 51 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ЕОЦКП разработва обвързващи 
технически стандарти, за да се 
определи формата на 
идентификация, с цел да се даде 
възможност за съгласуваност между 
местата за търговия и за значимо 
консолидиране на данните на 
европейско равнище.

Or. en

Изменение 1012
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки изискват всяко 
място за търговия да установява 
строги и задължителни 
изпитвателни процедури за приемане 
и среда за изпитване, в които да се 
оценяват алгоритмите за 
автоматизирана търговия. 
Подробностите за изпитвателните 
процедури се предоставят на 
инвестиционните посредници, които 
възнамеряват да използват такива 
алгоритми или други страни, които 
възнамеряват да ги развиват. 
Изпитвателните процедури 
включват проучването на първичния 
код и подробното описание на 
проекта на алгоритъм. Средата за 
изпитване включва реалистични 
потоци от нареждания, които се 
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базират на исторически данни за 
неустойчиви и устойчиви пазари, 
както и симулации, изготвени въз 
основа на представителни 
исторически данни и сценарии за 
тестове за устойчивост, разработени 
от експерти.
Изпитвателните процедури и среда 
редовно се осъвременяват, за да 
отговарят на променящите се 
пазарни практики и технологичното 
развитие.

Or. en

Обосновка

Тъй като неправилно функциониращият софтуер би могъл да причини значителна 
вреда на критичната пазарна инфраструктура, той следва да бъде подложен на 
систематично и строго изпитване в рамките на сценарии от типа 
„нормален“/неустойчив и исторически/очакван за потоците от нареждания. 
Подходящо е отговорността за такова изпитване да се остави на самите места за 
търговия, тъй като те имат данните и познанията за търговската система.

Изменение 1013
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар, до който е разрешен 
пряк електронен достъп, да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че членовете 
или участниците имат право да 
предоставят такива услуги само ако са 
лицензиран инвестиционен посредник 
съгласно настоящата директива, че са 
приети и се прилагат подходящи 
критерии за определяне на това доколко 
лицата, на които може да се предостави 

Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар, до който е разрешен 
пряк достъп, да разполага с ефективни 
системи, процедури и правила, за да 
гарантира, че членовете или 
участниците имат право да предоставят 
такива услуги само ако са лицензиран 
инвестиционен посредник съгласно 
настоящата директива, че са приети и се 
прилагат подходящи критерии за 
определяне на това доколко лицата, на 
които може да се предостави подобен 
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подобен достъп, отговарят на 
изискванията, и че членовете или 
участниците носят отговорност за 
нареждания за търговия и сделки, 
извършени посредством такива услуги.

достъп, отговарят на изискванията, и че 
членовете или участниците носят 
отговорност за нареждания за търговия 
и сделки, извършени посредством 
такива услуги.

Or. en

Обосновка

Референциите за пряк електронен достъп следва да се променят на „пряк достъп до 
пазара“, за да бъдат в съответствие с техническите насоки на ЕОЦКП, издадени 
през февруари 2012 г. „Системи и проверки в автоматизирана среда за търговия за 
търговски платформи, инвестиционни посредници и компетентни органи“ 
ESMA/2012/122 (EN)

Изменение 1014
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар, до който е разрешен 
пряк електронен достъп, да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че членовете 
или участниците имат право да 
предоставят такива услуги само ако са 
лицензиран инвестиционен посредник 
съгласно настоящата директива, че са 
приети и се прилагат подходящи 
критерии за определяне на това доколко 
лицата, на които може да се предостави 
подобен достъп, отговарят на 
изискванията, и че членовете или 
участниците носят отговорност за 
нареждания за търговия и сделки, 
извършени посредством такива услуги.

С цел да се установи правилно 
регулаторният режим за пряк 
електронен достъп и да се използват 
като основа съществуващите насоки, 
издадени от ЕОЦКП, държавите 
членки изискват всеки регулиран пазар, 
до който е разрешен пряк електронен 
достъп, да разполага с ефективни 
системи, процедури и правила, за да 
гарантира, че членовете или 
участниците имат право да предоставят 
такива услуги само ако са лицензиран 
инвестиционен посредник съгласно 
настоящата директива, че са приети и се 
прилагат подходящи критерии за 
определяне на това доколко лицата, на 
които може да се предостави подобен 
достъп, отговарят на изискванията, че 
членовете или участниците носят 
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отговорност за нареждания за търговия 
и сделки, извършени посредством 
такива услуги, и че няма предоставяне 
на „непокрит“ или „нефилтриран“ 
достъп без извършване на проверки 
преди сключването на сделките.

Or. en

Обосновка Разрешен достъп до място за търговия трябва да бъде предоставен при 
същевременно осигуряване на най-високо равнище на ефикасност и интегритет на 
пазара. Ето защо е необходимо да се забрани всяка форма на електронен достъп до 
платформа, която се предлага от инвестиционен посредник, който не гарантира 
правилното равнище на отговорност за имащите достъп до платформата, т. е. 
„непокрит“ или „нефилтриран“ достъп.

Изменение 1015
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 51 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар, до който е разрешен 
пряк електронен достъп, да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че членовете 
или участниците имат право да 
предоставят такива услуги само ако са 
лицензиран инвестиционен посредник 
съгласно настоящата директива, че са 
приети и се прилагат подходящи 
критерии за определяне на това доколко 
лицата, на които може да се предостави 
подобен достъп, отговарят на 
изискванията, и че членовете или 
участниците носят отговорност за 
нареждания за търговия и сделки, 
извършени посредством такива услуги.

Държавите членки изискват 
регулираните пазари да забранят на 
членовете и участниците 
предоставянето на спонсориран 
достъп. Държавите членки изискват
всеки регулиран пазар, до който е 
разрешен пряк достъп, да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че членовете 
или участниците имат право да 
предоставят такива услуги само ако са 
лицензиран инвестиционен посредник 
съгласно настоящата директива, че са 
приети и се прилагат подходящи 
критерии за определяне на това доколко 
лицата, на които може да се предостави 
подобен достъп, отговарят на 
изискванията, и че членовете или 
участниците носят отговорност за 
нареждания за търговия и сделки, 
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извършени посредством такива услуги.

Or. en

Изменение 1016
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 51 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар, до който е разрешен 
пряк електронен достъп, да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че членовете 
или участниците имат право да 
предоставят такива услуги само ако са 
лицензиран инвестиционен посредник 
съгласно настоящата директива, че са 
приети и се прилагат подходящи 
критерии за определяне на това доколко 
лицата, на които може да се предостави 
подобен достъп, отговарят на 
изискванията, и че членовете или 
участниците носят отговорност за 
нареждания за търговия и сделки, 
извършени посредством такива услуги.

Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар, до който е разрешен 
достъп, да разполага с ефективни 
системи, процедури и правила, за да 
гарантира, че членовете или 
участниците имат право да предоставят 
такива услуги само ако са лицензиран 
инвестиционен посредник съгласно 
настоящата директива, че са приети и се 
прилагат подходящи критерии за 
определяне на това доколко лицата, на 
които може да се предостави подобен 
достъп, отговарят на изискванията, че 
членовете или участниците носят 
отговорност за нареждания за търговия 
и сделки, извършени посредством 
такива услуги и че се прекратява 
практиката инвестиционните 
посредници да предлагат „непокрит“ 
или „нефилтриран“ достъп.

Or. en

Обосновка

Всеки инвестиционен посредник, който предлага достъп, независимо дали е пряк 
електронен достъп или спонсориран достъп, трябва да е въвел подходящи проверки, 
които се извършват преди сключването на сделките, и организационни изисквания, за 
да се гарантира интегритета на пазара и ефикасното управление на пазарите.
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Изменение 1017
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 51 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар, до който е разрешен 
пряк електронен достъп, да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че членовете 
или участниците имат право да 
предоставят такива услуги само ако са 
лицензиран инвестиционен посредник 
съгласно настоящата директива, че са 
приети и се прилагат подходящи 
критерии за определяне на това доколко 
лицата, на които може да се предостави 
подобен достъп, отговарят на 
изискванията, и че членовете или 
участниците носят отговорност за 
нареждания за търговия и сделки, 
извършени посредством такива услуги.

Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар, до който е разрешен 
пряк достъп, да разполага с ефективни 
системи, процедури и правила, за да 
гарантира, че членовете или 
участниците имат право да предоставят 
такива услуги само ако са лицензиран 
инвестиционен посредник съгласно 
настоящата директива, че са приети и се 
прилагат подходящи критерии за 
определяне на това доколко лицата, на 
които може да се предостави подобен 
достъп, отговарят на изискванията, и че 
членовете или участниците носят 
отговорност за нареждания за търговия 
и сделки, извършени посредством 
такива услуги.

Or. en

Изменение 1018
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар, до който е разрешен
пряк електронен достъп, да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 

Държавите членки изискват местата 
за търговия да не разрешават пряк 
електронен достъп на никого.
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членовете или участниците имат 
право да предоставят такива услуги 
само ако са лицензиран 
инвестиционен посредник съгласно 
настоящата директива, че са приети 
и се прилагат подходящи критерии за 
определяне на това доколко лицата, 
на които може да се предостави 
подобен достъп, отговарят на 
изискванията, и че членовете или 
участниците носят отговорност за 
нареждания за търговия и сделки, 
извършени посредством такива 
услуги.

Or. en

Изменение 1019
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват също 
регулираният пазар да наложи 
подходящи стандарти относно контрола 
върху риска и прагове за търговия, 
извършвана посредством такъв достъп, 
и да могат да разграничават между 
нареждания или сделки, извършвани от 
лице, използващо пряк електронен
достъп, и нарежданията или сделките на 
член или участник и, ако е необходимо, 
да спират нарежданията и сделките на 
първия.

Държавите членки изискват също 
регулираният пазар да наложи 
подходящи стандарти относно контрола 
върху риска и прагове за търговия, 
извършвана посредством такъв достъп, 
и да могат да разграничават между 
нареждания или сделки, извършвани от 
лице, използващо пряк достъп до 
пазара, и нарежданията или сделките на 
член или участник и, ако е необходимо, 
да спират нарежданията и сделките на 
първия.

Or. en

Обосновка

Референциите за пряк електронен достъп следва да се променят на „пряк достъп до 
пазара“, за да бъдат в съответствие с техническите насоки на ЕОЦКП, издадени 



PE489.466v01-00 56/178 AM\901766BG.doc

BG

през февруари 2012 г. „Системи и проверки в автоматизирана среда за търговия за 
търговски платформи, инвестиционни посредници и компетентни органи“ 
ESMA/2012/122 (EN)

Изменение 1020
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 51 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват също 
регулираният пазар да наложи 
подходящи стандарти относно контрола 
върху риска и прагове за търговия, 
извършвана посредством такъв достъп, 
и да могат да разграничават между 
нареждания или сделки, извършвани от 
лице, използващо пряк електронен
достъп, и нарежданията или сделките на 
член или участник и, ако е необходимо, 
да спират нарежданията и сделките на 
първия.

Държавите членки изискват също 
регулираният пазар да наложи 
подходящи стандарти относно контрола 
върху риска и прагове за търговия, 
извършвана посредством такъв достъп, 
и да могат да разграничават между 
нареждания или сделки, извършвани от 
лице, използващо пряк достъп до 
пазара, и нарежданията или сделките на 
член или участник и, ако е необходимо, 
да спират нарежданията и сделките на 
първия.

Or. en

Изменение 1021
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 51 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват също 
регулираният пазар да наложи 
подходящи стандарти относно контрола 
върху риска и прагове за търговия, 
извършвана посредством такъв достъп, 
и да могат да разграничават между 

Държавите членки изискват също 
регулираният пазар да наложи 
подходящи стандарти относно контрола 
върху риска и прагове за търговия, 
извършвана посредством такъв достъп.
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нареждания или сделки, извършвани 
от лице, използващо пряк електронен 
достъп, и нарежданията или 
сделките на член или участник и, ако 
е необходимо, да спират 
нарежданията и сделките на първия.

Or. en

Изменение 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 51 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки изискват 
регулираните пазара и МСТ да 
въведат праг, който ограничава дела 
на нарежданията, въведени от члена 
на пазара в сравнение с общия списък с 
нареждания.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е насочена към избягване на ситуации, при които един участник на 
пазара въвежда прекалено висок брой нареждания в списъка с нареждания, който би 
нарушил справедливото и ефективното ценообразуване.

Изменение 1023
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 51 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки изискват всяко 
място за търговия да запазва 
нарежданията в списъка с 
нареждания за период от най-малко 
24 часа.

Or. en

Обосновка

За да се предотврати вредното влияние на търгуването с висока честота на 
сделките и да се гарантира по-висока прозрачност, всяко нареждане трябва да 
подлежи на преразглеждане за период от най-малко 24 часа.

Изменение 1024
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки изискват 
регулираният пазар да гарантира, че 
неговите правила относно услугите за 
съвместно ползване на инфраструктура 
и структурата на таксите са прозрачни, 
справедливи и равнопоставени.

5. Държавите членки изискват 
регулираният пазар да гарантира, че 
неговите правила относно услугите за 
съвместно ползване на инфраструктура 
и структурата на таксите са прозрачни, 
справедливи и равнопоставени, и че те  
създават стимули да се отменя 
необичайно високо равнище на 
нарежданията, което допринася за 
извършването на търговия в 
нарушение на установения ред или 
пазарна злоупотреба. По-специално, 
регулиран пазар установява такса за 
участниците, които пласират високо 
съотношение на отменени 
нареждания и извършени 
нареждания, като взема предвид 
специфичните обстоятелства във 
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връзка с пазара или продукта до 
степента, необходима за отразяване 
на допълнителната тежест върху 
капацитета на системата. Регулиран 
пазар може да коригира таксите си за 
отменени нареждания, които 
надвишават предварително 
определеното съотношение.

Or. en

Обосновка

Този текст се предлага, за да отрази настоящото положение на пазара, при което 
редица места за търговия понастоящем имат въведени такива такси. Докато тези 
структури на таксите могат да бъдат налагани на местата за търговия, от 
изключително значение е на тези места за търговия да се разреши да определят 
равнището на съотношението за всеки отделен инструмент, с който се търгува на 
мястото за търговия. Тези съотношения трябва да се изчисляват въз основа на 
ликвидността, спецификите на пазара и естеството на участниците на пазара.

Изменение 1025
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 51 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки, под 
координацията на ЕОЦКП, изискват 
регулираният пазар да гарантира, че 
структурата на таксите му е 
прозрачна, справедлива и 
недискриминационна и не създава 
стимули за въвеждане, промяна или 
отмяна на нареждания или 
осъществяване на сделки по начин, 
който допринася за незаконни условия 
за търговия или пазарна злоупотреба. 
В частност държавите членки, под 
координацията на ЕОЦКП, изискват 
всеки регулиран пазар да налага по-
високи такси за нареждане, което 
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впоследствие е било отменено, 
отколкото за изпълнено нареждане, и 
налагат по-високи такси на 
участници, с високо  съотношение на 
отменени спрямо /изпълнени 
нареждания е високо, за да се отчете 
допълнителната тежест върху 
капацитета на системата. 
Държавите членки, под 
координацията на ЕОЦКП, 
разрешават на регулиран пазар да 
коригира таксите си за отменени 
нареждания според времето, през 
което едно нареждане е било в сила, 
преди да бъде отменено.
ЕОЦКП следва да приеме обвързващи 
технически стандарти, за да се 
хармонизират структурите на 
таксите в различните държави 
членки.

Or. en

Изменение 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 51 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки изискват 
регулираният пазар да гарантира, че 
неговите правила относно услугите за 
съвместно ползване на инфраструктура 
и структурата на таксите са прозрачни, 
справедливи и равнопоставени.

5. Държавите членки изискват 
регулираният пазар или МСТ да 
гарантира, че неговите правила относно 
услугите за съвместно ползване на 
инфраструктура и структурата на 
таксите са прозрачни, справедливи и 
равнопоставени. Структурата на 
таксата не следва да създава стимули 
за пласиране на нареждания или 
осъществяване на сделки по начин, 
който допринася за незаконни условия 
за търговия или пазарна злоупотреба.
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По-специално, с цел да се отрази 
допълнителната тежест върху 
капацитета на системата, 
държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар или МСТ да налагат 
по-висока такса за участниците, 
които въвеждат  отменени 
нареждания спрямо изпълнени  
нареждания в съотношение, което 
надвишава 4:1.

Or. en

Изменение 1027
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки изискват 
регулираният пазар да гарантира, че 
неговите правила относно услугите за 
съвместно ползване на инфраструктура 
и структурата на таксите са прозрачни, 
справедливи и равнопоставени.

5. Държавите членки изискват 
регулираният пазар да гарантира, че 
неговите правила относно услугите за 
съвместно ползване на инфраструктура 
и структурата на таксите са прозрачни, 
справедливи и равнопоставени, и че те 
не създават стимули за въвеждане, 
промяна или отмяна на нареждания 
или осъществяване на сделки по 
начин, който действително или 
потенциално допринася за незаконни 
условия за търговия или пазарна 
злоупотреба или в друго отношение е 
в ущърб на най-добрия интерес на 
мнозинството от участниците на 
този пазар. По-специално, държавите 
членки изискват всеки регулиран 
пазар да налага минимална 
стандартна такса за всички 
съобщения, която надвишава 
разходите за инфраструктурата 
пропорционално на клиентите, които 
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използват тази инфраструктура.
Държавите членки изискват тази 
структура на таксата да е 
недискриминационна, независимо дали 
първоначалният участник се счита, 
че добавя или отнема ликвидност от 
пазара. Държавите членки изискват 
всяка структура на такса, която би 
благоприятствала стратегии с 
висока честота да бъде забранена, и 
налагат допълнителна такса за 
участниците, които въвеждат 
високо съотношение на отменени 
нареждания към изпълнени 
нареждания, за да се отрази 
допълнителната тежест върху 
капацитета на системата. Тази 
такса трябва да бъде допълнително 
повишена, така че нареждания с по-
кратко оставащо време се облагат 
повече от тези с по-дълъг остатъчен 
срок.

Or. en

Изменение 1028
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки изискват 
регулираният пазар да гарантира, че 
структурата на таксите му, 
включително таксите за изпълнение, 
допълнителните такси и 
отстъпките, е прозрачна, 
справедлива и недискриминационна и 
не създава стимули за въвеждане, 
промяна или отмяна на нареждания 
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или изпълнение на сделки по начин, 
който допринася за незаконни условия 
за търговия или пазарна злоупотреба. 
По-специално, държавите членки 
изискват всеки регулиран пазар
i) да налага задължения на пазара в 
отделните акции или подходяща 
кошница от акции, в замяна на 
отстъпки, които са предоставени,
ii) да налага по-високи такси за 
въвеждане на нареждане, което 
впоследствие е било отменено, 
отколкото за изпълнено нареждане, и 
налагат по-високи такси на 
участници, при които 
съотношението отменени 
нареждания/изпълнени нареждания е 
високо, за да се отчете 
допълнителната тежест върху 
капацитета на системата.
Държавите членки разрешават на 
регулирания пазар да коригира 
таксите си за отменени нареждания 
според времето, през което едно 
нареждане е било в сила, преди да бъде 
отменено.

Or. en

Обосновка

В допълнение на предложенията на докладчика относно структурите на таксите е 
важно също така да се включи референция за подобренията, които следва да се 
извършат в структурата на таксата мейкър-получател, във вида, в който е одобрена 
от Парламента в доклада на г-жа Swinburne.

Изменение 1029
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 51 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки изискват 
регулираните пазари да разполагат с 
прозрачни, справедливи, 
недискриминационни структури на 
таксите, които действат 
разубеждаващо по отношение на 
отмяната на нареждания. Тези 
структури на таксите се определят 
от всеки регулиран пазар и се 
калибрират за всяка ценна книга, за 
която се прилагат.

Or. en

Изменение 1030
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите членки изискват 
регулираните пазари да предоставят 
редовни доклади, най-малко веднъж 
годишно, относно обема и 
инструментите, които са предмет 
на алгоритмична търговия и, по-
специално, високочестотна търговия, 
и въздействието на този вид 
търговия върху определянето на 
цените, ликвидността, разходите по 
сделките и останалите свързани 
аспекти на функционирането на 
пазара, на който оперират.

Or. en
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Обосновка

С цел да се предостави постоянен мониторинг на въздействието на търгуването с 
висока честота на сделките и други автоматизирани търговски стратегии е важно 
„RM“ да предоставят редовни доклади относно тези дейности.

Изменение 1031
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставят
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94
относно предвидените в настоящия член 
изисквания и по-специално:

7. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
относно предвидените в настоящия член 
изисквания и по-специално:

Or. en

Изменение 1032
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94 
относно предвидените в настоящия 
член изисквания и по-специално:

7. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти
за:

Or. en
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Обосновка

Това е технически въпрос, по който ЕОЦКП е най-добре да се произнесе.

Изменение 1033
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94 относно 
предвидените в настоящия член 
изисквания и по-специално:

7. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94 и на 
ЕОЦКП се предоставят правомощия 
да разработва проекти на технически 
стандарти за изпълнение относно 
предвидените в настоящия член 
изисквания и по-специално:

Or. en

Изменение 1034
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94 относно 
предвидените в настоящия член 
изисквания и по-специално:

7. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94, и след 
консултации с ЕОЦКП, относно 
предвидените в настоящия член 
изисквания и по-специално:

Or. en
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Обосновка

Това следва да се чете заедно с измененията на член 17, параграф 3 и член 51, 
параграф 1 а (нов), предложени от г-жа Wortmann-Kool.

Изменение 1035
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) да се гарантира, че процедурите и 
системите за изпитване на 
автоматизирани търговски системи, 
предназначени за свързване с 
търговските системи на 
регулираните пазари, са ефективни;

Or. en

Изменение 1036
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят условията, при които 
търговията следва да бъде 
преустановена, ако има значително 
ценово движение за даден финансов 
инструмент на този или на свързан 
пазар за кратък период от време;

б) да се определят условията, при които 
търговията следва да бъде или 
преустановена, или да се разрешат 
алтернативни споразумения, при 
които са определени специфични 
ограничения, между които следва да 
се ограничи търговията, с цел да се 
предотврати значително ценово 
движение за даден финансов 
инструмент на този или на свързан
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пазар за кратък период от време;

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба позволява цялостно прекратяване, когато обстоятелствата налагат 
такова действие или позволява аналог на системата на САЩ „limit up-limit down“, 
която е въведена след „светкавичния срив“.

Изменение 1037
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят условията, при 
които търговията следва да бъде 
преустановена, ако има значително 
ценово движение за даден финансов 
инструмент на този или на свързан 
пазар за кратък период от време;

б) да се определят общите условия или 
принципи, при които търговията следва 
да бъде преустановена на съответно 
място за търговия, ако има или е 
вероятно да има изпълнение, което 
причинява или би могло да причини
значително ценово движение за даден 
финансов инструмент на това място за 
търговия;

Or. en

Обосновка

Временното преустановяване на търговията се прилага за всяко отделно място за 
търговия съгласно общите насоки, отразяващи разнообразието на пазарните модели, 
потребителите и търгуваните финансови инструменти, определени като цяло от 
ЕОЦКП;

Изменение 1038
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят условията, при които 
търговията следва да бъде 
преустановена, ако има значително 
ценово движение за даден финансов 
инструмент на този или на свързан 
пазар за кратък период от време;

б) да се определят за всеки вид 
финансови инструменти какво 
представлява значително ценово 
движение и обща референтна цена за 
изчисляване на това ценово движение 
последователно и условията, при които 
търговията следва да бъде 
преустановена, ако има значително 
ценово движение за даден финансов 
инструмент на този или на свързан 
пазар за кратък период от време и да се 
определят условията, при които 
пазарите следва да отменят, 
променят или коригират сделка;

Or. en

Изменение 1039
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят условията, при
които търговията следва да бъде 
преустановена, ако има значително 
ценово движение за даден финансов 
инструмент на този или на свързан 
пазар за кратък период от време;

б) да се определят границите, в които 
търговията следва да бъде ограничена, 
за да се предотврати значително 
ценово движение за даден финансов 
инструмент на този или на свързан 
пазар за кратък период от време;

Or. en
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Изменение 1040
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се определят максималното и 
минималното съотношение между 
неизпълнените нареждания и сделките, 
което регулираните пазари може да 
приемат, както и минималното ценово 
изменение, което следва да бъде 
прието;

в) да се определи максималното 
съотношение между неизпълнените 
нареждания и сделките, което 
регулираните пазари може да приемат, 
което следва да се основава на 
ликвидността на финансовия 
инструмент и да се гарантира, че
минималното ценово изменение, както 
е установено от Комисията, е 
въведено във всяко място, което 
търгува с този инструмент;

Or. en

Обосновка

Този текст се предлага, за да отрази настоящото положение на пазара, при което 
редица места за търговия понастоящем имат въведени такива такси. Докато тези 
структури на таксите могат да бъдат налагани на местата за търговия, от 
изключително значение е на тези места за търговия да се разреши да определят 
равнището на съотношението за всеки отделен инструмент, с който се търгува на 
мястото за търговия. Членовете или участниците не са задължени да отменят 
нареждания, за да отговорят на специфично минимално съотношение между 
нареждания и сделки.

Изменение 1041
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се определят максималното и 
минималното съотношение между 

в) да се определят насоките за
максималното съотношение между 
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неизпълнените нареждания и сделките, 
което регулираните пазари може да 
приемат, както и минималното ценово 
изменение, което следва да бъде 
прието;

неизпълнените нареждания и сделките, 
което регулираните пазари може да 
приемат, както и минималното ценово 
изменение за отделни акции на 
местата за търговия,  за което следва 
да се договорят регулираните пазари и 
останалите места за търговия;

Or. en

Обосновка

Минималното ценово изменение трябва да бъде специфично за акциите и по този 
начин не може да се определи като един единствен стандарт. Като такъв, насоките 
в тази област са по-подходящи, тъй като те могат да бъдат приспособени към 
отделните акции, както е подходящо и одобрено, за изпълнение по местата за 
търговия.

Изменение 1042
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се определят максималното и 
минималното съотношение между 
неизпълнените нареждания и сделките, 
което регулираните пазари може да 
приемат, както и минималното ценово 
изменение, което следва да бъде прието;

в) да се определят максималното 
съотношение между неизпълнените 
нареждания и сделките, което 
регулираните пазари може да приемат, 
както и таблиците за минималното 
ценово изменение, което следва да бъде 
прието, и механизъм, за да се постави 
всеки инструмент в отделна 
таблица;

Or. en

Изменение 1043
Olle Schmidt
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от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се определят максималното и 
минималното съотношение между 
неизпълнените нареждания и сделките, 
което регулираните пазари може да 
приемат, както и минималното ценово 
изменение, което следва да бъде 
прието;

в) да се определи максималното 
съотношение между неизпълнените 
нареждания и сделките, което 
регулираните пазари може да приемат,
което следва да се основава на 
ликвидността на финансовия 
инструмент, както и да се гарантира, 
че минималното ценово изменение, 
както е установено от мястото за 
търговия, на което за пръв път 
инструментът е допуснат за 
търговия, е въведено на всяко място 
за търговия, на което се търгува с 
този инструмент;

Or. en

Изменение 1044
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се определят максималното и 
минималното съотношение между 
неизпълнените нареждания и сделките, 
което регулираните пазари може да 
приемат, както и минималното 
ценово изменение, което следва да 
бъде прието;

в) да се определи максималното 
съотношение между неизпълнените 
нареждания и сделките, което 
регулираните пазари може да приемат;

Or. en
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Изменение 1045
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се определят максималното и 
минималното съотношение между 
неизпълнените нареждания и сделките, 
което регулираните пазари може да 
приемат, както и минималното ценово 
изменение, което следва да бъде прието;

в) да се определят максималното и 
минималното съотношение между 
неизпълнените нареждания и сделките, 
което регулираните пазари може да 
приемат, както и минималното ценово 
изменение, което следва да бъде прието, 
като се има предвид средното 
разпространение на този финансов 
инструмент и целта да се увеличи 
обхвата на списъка с нареждания и да 
се ограничи незначителната промяна 
на цените;

Or. en

Изменение 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се определят максималното и 
минималното съотношение между 
неизпълнените нареждания и сделките, 
което регулираните пазари може да 
приемат, както и минималното ценово 
изменение, което следва да бъде прието;

в) да се определи максималното 
съотношение между неизпълнените 
нареждания и сделките, което 
регулираните пазари може да приемат, 
както и минималното ценово изменение, 
което следва да бъде прието;

Or. en

Обосновка

Не се наблюдава очевидна икономическа връзка за минималните съотношения на 
неизпълнените нареждания към сделките. (предложение на ЕЦБ)
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Изменение 1047
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се въведат проверки относно 
прекия електронен достъп;

заличава се

Or. en

Изменение 1048
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се въведат проверки относно 
прекия електронен достъп;

г) да се въведат проверки относно 
прекия достъп до пазара;

Or. en

Изменение 1049
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се въведат проверки относно г) да се идентифицират 
обстоятелствата, при които би 
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прекия електронен достъп; могло да бъде целесъобразно да се 
забави потокът от нареждания за 
търговия;

Or. en

Изменение 1050
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се въведат проверки относно 
прекия електронен достъп;

г) да се въведат проверки относно 
прекия достъп до пазара;

Or. en

Изменение 1051
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) да се определят ясни условия, при 
които всеки регулиран пазар 
гарантира, че инвестиционните 
посредници участват в схемата за 
поддържане на пазара;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение следва да се чете заедно с измененията на член 17, параграф 3 
и член 51, параграф 1а (нов), предложени от г-жа Wortmann-Kool.
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Изменение 1052
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) да се гарантира, че мониторингът 
и отчитането на алгоритмичната 
търговия са ефективни;

Or. en

Изменение 1053
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да се установят други процедури и 
споразумения за търговските модели 
на МСТ, където проверките в 
параграфи 1 до 3 не са приложими.

Or. en

Изменение 1054
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да се определи кога даден регулиран 
пазар е съществен по отношение на 
ликвидността [по отношение на този 
инструмент];

Or. en

Изменение 1055
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) да се гарантира, че пазарните 
схеми са справедливи и 
недискриминационни и да се 
установят минимални задължения за 
поддържане на пазара, към които 
регулираните пазари трябва да се 
придържат при проектирането на 
схема за поддържане на пазара и 
условията, при които изискванията 
да се разполага със схема не са 
подходящи;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение следва да се чете заедно с измененията на член 17, параграф 3 
и член 51, параграф 1а (нов), предложени от г-жа Wortmann-Kool.

Изменение 1056
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – алинеи 1a и 1б (нови)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до [...]*.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в този параграф 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
__________________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 1057
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – алинеи 1a 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
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Изменение 1058
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 51 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Държавите членки изискват 
цените, определени на мястото за 
търговия относно покупката или 
продажбата на продукт, да са 
обвързващи и следва да се изпълняват.

Or. en

Обосновка

Само с обвързващи нареждания, които са въведени, може да бъде преодоляна 
виртуалната ликвидност, създадена от отменени нареждания, особено от 
високочестотни търговци, която изкривява ценообразуването.

Изменение 1059
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 51а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51а
Ценово изменение

1. Държавите членки изискват 
регулираните пазари да приемат 
схеми за ценово изменение в акции, 
депозитарни разписки, борсово 
търгувани фондове, сертификати и 
други подобни финансови 
инструменти.
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2. Схемите за ценово изменение, 
посочени в параграф 1:
а) се калибрират, за да отразяват 
ликвидния профил на финансовия 
инструмент и средната разлика 
между спредовете „продава“ и 
„купува“, като се взема предвид дали е 
желателно да се разрешат разумно 
стабилните цени без неправомерно да 
се ограничи допълнителното 
стесняване на спредовете;
б) адаптират ценовото изменение за 
всеки финансов инструмент, в 
съответствие с цената, както и 
абсолютното ценово изменение.
3. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на минимално ценово 
изменение или схеми за ценово 
изменение за специфични финансови 
инструменти, когато това е 
необходимо, за да се гарантира 
нормалното функциониране на 
пазарите, в съответствие с 
факторите в параграф 2.
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: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива

Or. en

Изменение 1060
Olle Schmidt
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от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 52 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94 
относно мерки, които:

6. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за:

Or. en

Изменение 1061
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 52 – параграф 6 – алинеи 1a 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: Ö

Or. en

Изменение 1062
Pascal Canfin
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 53 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
оператора на регулиран пазар, който 
спре или отстрани от търговията 
финансов инструмент, да публикува 
това решение, да уведоми за това 
другите регулирани пазари, МСТ и 
OСТ, на които се търгуват същите 
финансови инструменти, и да съобщи на 
компетентния орган съответната 
информация. Компетентният орган 
информира за това компетентните 
органи на другите държави членки. 
Държавите членки изискват от 
другите регулирани пазари, МСТ и 
ОСТ, на които се търгуват същите 
финансови инструменти, също да 
спрат или отстранят от търговия 
този финансов инструмент, ако
спирането или отстраняването от 
търговия се дължи на неоповестяване на 
информация за емитента или 
финансовия инструмент, освен в 
случаите, когато това може 
значително да навреди на интересите 
на инвеститорите или правилното 
функциониране на пазара. Държавите 
членки изискват от другите регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ да съобщят 
решението си на своите 
компетентни органи и всички 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, на 
които се търгуват същите финансови 
инструменти, включително да 
представят обяснение, в случаите 
когато е решено финансовият
инструмент да не се спира или 
отстранява от търговия. 

Държавите членки изискват от 
оператора на регулиран пазар, който 
спре или отстрани от търговията 
финансов инструмент, да публикува 
това решение, да уведоми за това 
другите регулирани пазари, МСТ и 
OСТ, на които се търгуват същите 
финансови инструменти, и да съобщи на 
компетентния орган съответната 
информация. Компетентният орган 
информира за това компетентните 
органи на другите държави членки. 
Когато спирането или отстраняването 
от търговия се дължи на неоповестяване 
на информация за емитента или 
финансовия инструмент, 
компетентният орган за финансов 
инструмент, както е определен в член 
2, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 
1287/2006 изисква от другите 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ или 
други търговски системи, на които се 
търгуват същите финансови 
инструменти, също така да спира или 
отстранява от търговия незабавно този 
финансов инструмент.

Or. en
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Изменение 1063
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 53 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
оператора на регулиран пазар, който 
спре или отстрани от търговията 
финансов инструмент, да публикува 
това решение, да уведоми за това 
другите регулирани пазари, МСТ и
OСТ, на които се търгуват същите 
финансови инструменти, и да съобщи на 
компетентния орган съответната 
информация. Компетентният орган 
информира за това компетентните 
органи на другите държави членки. 
Държавите членки изискват от другите 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, на 
които се търгуват същите финансови 
инструменти, също да спрат или 
отстранят от търговия този финансов 
инструмент, ако спирането или 
отстраняването от търговия се дължи на 
неоповестяване на информация за 
емитента или финансовия инструмент, 
освен в случаите, когато това може 
значително да навреди на интересите на 
инвеститорите или правилното 
функциониране на пазара. Държавите 
членки изискват от другите регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ да съобщят 
решението си на своите компетентни 
органи и всички регулирани пазари,
МСТ и ОСТ, на които се търгуват 
същите финансови инструменти, 
включително да представят обяснение, в 
случаите когато е решено финансовият 
инструмент да не се спира или 
отстранява от търговия.

Държавите членки изискват от 
оператора на регулиран пазар, който 
спре или отстрани от търговията 
финансов инструмент, да публикува 
това решение, да уведоми за това 
другите регулирани пазари и МСТ, на 
които се търгуват същите финансови 
инструменти, и да съобщи на 
компетентния орган съответната 
информация. Компетентният орган 
информира за това компетентните 
органи на другите държави членки. 
Държавите членки изискват от другите 
регулирани пазари и МСТ, на които се 
търгуват същите финансови 
инструменти, също да спрат или 
отстранят от търговия този финансов 
инструмент, ако спирането или 
отстраняването от търговия се дължи на 
неоповестяване на информация за 
емитента или финансовия инструмент, 
освен в случаите, когато това може 
значително да навреди на интересите на 
инвеститорите или правилното 
функциониране на пазара. Държавите 
членки изискват от другите регулирани 
пазари и МСТ да съобщят решението си 
на своите компетентни органи и всички 
регулирани пазари и МСТ, на които се 
търгуват същите финансови 
инструменти, включително да 
представят обяснение, в случаите когато 
е решено финансовият инструмент да не 
се спира или отстранява от търговия.

Or. en
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Изменение 1064
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентен орган, който изисква 
спирането или отстраняването на 
финансов инструмент от търговия на 
един или повече регулирани пазари,
МСТ или ОСТ, незабавно публикува 
решението и информира ЕОЦКП и 
компетентните органи на другите 
държави членки. Компетентните органи 
на другите държави членки изискват 
спирането или отстраняването на този 
финансов инструмент от търговията на 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ, 
които осъществяват дейност под техния 
надзор, освен ако това би могло да 
навреди значително на интересите на 
инвеститорите или на нормалното 
функциониране на вътрешния пазар.

2. Компетентен орган, който изисква 
спирането или отстраняването на 
финансов инструмент от търговия на 
един или повече регулирани пазари или
МСТ, незабавно публикува решението и 
информира ЕОЦКП и компетентните 
органи на другите държави членки. 
Компетентните органи на другите 
държави членки изискват спирането или 
отстраняването на този финансов 
инструмент от търговията на 
регулираните пазари и МСТ, които 
осъществяват дейност под техния 
надзор, освен ако това би могло да 
навреди значително на интересите на 
инвеститорите или на нормалното 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 1065
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 53 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94, с 

4. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
с които се определят обстоятелствата, 
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които се определят обстоятелствата, 
които накърняват съществено 
интересите на инвеститорите и 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, както се посочва в 
параграфи 1 и 2, и се уточняват 
въпросите, свързани с неоповестяването 
на информация за емитента или 
финансовия инструмент, както се 
посочва в параграф 1.

които накърняват съществено 
интересите на инвеститорите и 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, както се посочва в 
параграфи 1 и 2, и се уточняват 
въпросите, свързани с неоповестяването 
на информация за емитента или 
финансовия инструмент, както се 
посочва в 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

Това е технически въпрос, по който ЕОЦКП е най-добре да се произнесе.

Изменение 1066
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
оператора на регулиран пазар да 
информира незабавно във връзка с 
даден финансов инструмент 
операторите на други регулирани 

1. Държавите членки изискват от 
оператора на регулиран пазар да 
информира незабавно във връзка с 
даден финансов инструмент 
операторите на други регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ, и компетентния 
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пазари, МСТ и ОСТ за: орган за:

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва също така да бъдат информирани (както в член 53).

Изменение 1067
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
оператора на регулиран пазар да 
информира незабавно във връзка с 
даден финансов инструмент 
операторите на други регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ за:

1. Държавите членки изискват от 
оператора на регулиран пазар да 
информира незабавно във връзка с 
даден финансов инструмент 
операторите на други регулирани пазари 
и МСТ за:

Or. en

Изменение 1068
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки изискват, във 
връзка с ценна книга, всеки оператор 
на регулиран пазар да сътрудничи с 
оператори на други регулирани пазари, 
МСТ и ОСТ, за да изпълнява 
задълженията си в съответствие с 
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член 11 [MAR].

Or. en

Обосновка

Тъй като възможностите за злоупотреба и манипулиране на пазарите с използването 
на транспазарни стратегии нарастват с фрагментирането на пазарите, надзорните 
функции на тези пазари трябва да си сътрудничат, за да се гарантира, че също така 
такива транспазарни стратегии могат да бъдат открити. Основното място на 
търгуване има най-добрите възможности да поеме цялата отговорност, в резултат 
на това, че се намира по-близо до информационния поток на емитента. От 
регулирания пазар трябва да се изисква да сътрудничи.

Изменение 1069
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки изискват, във 
връзка с финансов инструмент, всеки 
оператор на регулиран пазар да 
сътрудничи на компетентните 
органи и операторите на други 
регулирани пазари и МСТ, за да 
изпълнява задълженията си в 
съответствие с [Член 17a [MAR].

Or. en

Обосновка

Тъй като възможностите за злоупотреба и манипулиране на пазарите с използването 
на транспазарни стратегии нарастват с фрагментирането на пазарите, 
компетентните органи и надзорните функции на тези пазари трябва да си 
сътрудничат, за да се гарантира, че такива транспазарни стратегии могат да бъдат 
открити. От всички места за търговия трябва да се изисква да сътрудничат.
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Изменение 1070
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки изискват, във 
връзка с акция всеки оператор на 
регулиран пазар, който е основно 
място на търгуване  на тази акция, да 
сътрудничи на операторите на други 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, които 
са вторични места за търговия за 
тази акция, за да изпълнява 
задълженията си в съответствие с 
[член 11 MAR].

Or. en

Обосновка

С фрагментирането на търговията, което се случва в резултат на изпълнението на 
Директива за пазарите на финансови инструменти  (ДПФИ), възможностите за 
злоупотреба и манипулиране на пазарите с използването на транспазарни стратегии 
се увеличават. Няма надзорна функция в реално време, която да наблюдава цялата 
търговия с една акция, нито местата за търговия, нито компетентните органи. Този 
пропуск трябва да се поправи. Надзорната функция на основното  място на  
търгуване следва да извършва тази дейност, тъй като е най-близо до 
информационния поток на емитента.

Изменение 1071
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, с 
които се определят конкретните 
обстоятелства, при наличието на които 

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, с 
които се определят конкретните 
обстоятелства, при наличието на които 
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се изисква предаване на посочената в 
параграф 1 информация.

се изисква предаване на посочената в 
параграф 1 информация и 
специфичните изисквания и условия 
за сътрудничество между основното 
и вторичното място на търгуване, 
посочени в параграф 1а.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да разработи насоки за изпълнение на правилата относно 
сътрудничеството в областта на надзора между различните места за търговия.

Изменение 1072
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, с 
които се определят конкретните 
обстоятелства, при наличието на които 
се изисква предаване на посочената в 
параграф 1 информация.

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, с 
които се определят конкретните 
обстоятелства, при наличието на които 
се изисква предаване на посочената в 
параграф 1 информация и 
специфичните изисквания и условия 
за сътрудничеството, посочено в 
параграф 1a.

Or. en

Обосновка

Тъй като възможностите за злоупотреба и манипулиране на пазарите с използването 
на транспазарни стратегии нарастват с фрагментирането на пазарите, 
компетентните органи и надзорните функции на тези пазари трябва да 
сътрудничат, за да се гарантира, че такива транспазарни стратегии могат да бъдат 
открити. От вторичните пазари трябва да се изисква да сътрудничат. ЕОЦКП е в 
най-добра позиция, за да доразвие подробно тези правила.
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Изменение 1073
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, с 
които се определят конкретните 
обстоятелства, при наличието на които 
се изисква предаване на посочената в 
параграф 1 информация.

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, с 
които се определят конкретните 
обстоятелства, при наличието на които 
се изисква предаване на посочената в 
параграф 1 информация и 
специфичните изисквания и условия 
за сътрудничеството, посочено в 
параграф 1a, включително 
споделянето на разходи.

Or. en

Обосновка

С фрагментирането на търговията, което се случва в резултат на изпълнението на 
ДПФИ, възможностите за злоупотреба и манипулиране на пазарите с използването 
на транспазарни стратегии се увеличават. Няма надзорна функция в реално  време, 
която да наблюдава цялата търговия с една акция, нито местата за търговия, нито 
компетентните органи. Този пропуск трябва да се поправи. Надзорната функция на 
основното място на търгуване следва да извършва тази дейност, тъй като е най-
близо до информационния поток на емитента.

Изменение 1074
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 55 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до регулирания пазар Достъп до регулирания пазар и МСТ
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Or. en

Изменение 1075
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
регулирания пазар да създава и 
поддържа прозрачни и 
недискриминационни правила, които се 
базират на обективни критерии, 
регулиращи достъпа или членството в 
регулирания пазар.

1. Държавите членки изискват от 
регулирания пазар и МСТ да създава и 
поддържа прозрачни и 
недискриминационни правила, които се 
базират на обективни критерии, 
регулиращи достъпа или членството в 
регулирания пазар.

Or. en

Изменение 1076
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 55 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаването и администрирането на 
регулирания пазар;

а) създаването и администрирането на 
регулирания пазар или МСТ;

Or. en

Изменение 1077
Pascal Canfin
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 55 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правилата и процедурите за клиринга 
и сетълмента на сделките, сключени на 
регулирания пазар.

д) правилата и процедурите за клиринга 
и сетълмента на сделките, сключени на 
регулирания пазар или МСТ.

Or. en

Изменение 1078
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулираните пазари могат да 
приемат за членове или участници 
инвестиционни посредници и кредитни 
институции, лицензирани съгласно 
Директива 2006/48/EО, и други лица 
които:

3. Регулираните пазари и МСТ могат да 
приемат за членове или участници 
инвестиционни посредници и кредитни 
институции, лицензирани съгласно 
Директива 2006/48/EО, и други лица 
които:

Or. en

Изменение 1079
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 55 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
членовете и участниците не са 
задължени да изпълняват задълженията 
си един към друг, установени в членове 
24, 25, 27 и 28, за сделките, които са 
сключени на регулирания пазар. 
Членовете или участниците в 
регулирания пазар обаче изпълняват 
задълженията, предвидени в членове 24, 
25, 27 и 28 по отношение на клиентите 
си, когато, действайки от името на 
клиентите си, изпълняват техните 
нареждания за търговия на регулирания 
пазар действайки от името на клиентите 
си.

4. Държавите членки гарантират, че 
членовете и участниците не са 
задължени да изпълняват задълженията 
си един към друг, установени в членове 
24, 25, 27 и 28, за сделките, които са 
сключени на регулирания пазар или 
МСТ. Членовете или участниците в 
регулирания пазар обаче изпълняват 
задълженията, предвидени в членове 24, 
25, 27 и 28 по отношение на клиентите 
си, когато, действайки от името на 
клиентите си, изпълняват техните 
нареждания за търговия на регулирания 
пазар действайки от името на клиентите 
си.

Or. en

Изменение 1080
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 55 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
правилата за достъп или членство в 
регулирания пазар осигуряват прякото 
или дистанционното участие на 
инвестиционни посредници и кредитни 
институции.

5. Държавите членки гарантират, че 
правилата за достъп или членство в 
регулирания пазар или МСТ осигуряват 
прякото или дистанционното участие на 
инвестиционни посредници и кредитни 
институции.

Or. en
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Изменение 1081
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 55 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без допълнителни правни или 
административни изисквания държавите 
членки разрешават на регулираните 
пазари от други държави членки да 
предвиждат подходящи мерки на 
тяхната територия, за да улесняват 
достъпа и търгуването на тези пазари от 
отдалечените членове или за 
участниците, установени на тяхната 
територия.

Без допълнителни правни или 
административни изисквания държавите 
членки разрешават на регулираните 
пазари или МСТ от други държави 
членки да предвиждат подходящи мерки 
на тяхната територия, за да улесняват 
достъпа и търгуването на тези пазари от 
отдалечените членове или за 
участниците, установени на тяхната 
територия.

Or. en

Изменение 1082
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 55 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулираният пазар съобщава на 
компетентния орган на неговата 
държава членка по произход държавата-
членка, в която възнамерява да 
предвиди такива мерки. В срок от един 
месец компетентният орган на 
държавата-членка по произход 
съобщава тази информация на 
държавата-членка, в която регулираният 
пазар възнамерява да предвиди такива 
мерки. ЕОЦКП може да поиска достъп 
до тази информация в съответствие с 
процедурата и при условията, 

Регулираният пазар или МСТ съобщава 
на компетентния орган на неговата 
държава членка по произход държавата-
членка, в която възнамерява да 
предвиди такива мерки. В срок от един 
месец компетентният орган на 
държавата-членка по произход 
съобщава тази информация на 
държавата-членка, в която регулираният 
пазар или МСТ възнамерява да 
предвиди такива мерки. ЕОЦКП може 
да поиска достъп до тази информация в 
съответствие с процедурата и при 
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установени в член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010.

условията, установени в член 35 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 1083
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 55 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на компетентния орган на 
приемащата държава членка и в рамките 
на разумен срок компетентният орган на 
държавата членка по произход на 
регулирания пазар съобщава 
самоличността на членовете или 
участниците в регулирания пазар, които 
са установени в тази държава членка.

По искане на компетентния орган на 
приемащата държава членка и в рамките 
на разумен срок компетентният орган на 
държавата членка по произход на 
регулирания пазар или МСТ съобщава 
самоличността на членовете или 
участниците в регулирания пазар или 
МСТ, които са установени в тази 
държава членка.

Or. en

Изменение 1084
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 55 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки изискват от 
оператора на регулирания пазар да 
съобщава регулярно на компетентния 
орган на регулирания пазар списъка с 
членовете и участниците в регулирания 

7. Държавите членки изискват от 
оператора на регулирания пазар или 
МСТ да съобщава регулярно на 
компетентния орган на регулирания 
пазар списъка с членовете и 
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пазар. участниците в регулирания пазар или 
МСТ.

Or. en

Изменение 1085
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 56 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинг върху спазването на 
правилата на регулирания пазар и 
другите правни задължения

Мониторинг върху спазването на 
правилата на регулирания пазар и МСТ, 
и другите правни задължения

Or. en

Изменение 1086
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
регулираните пазари да създават и 
поддържат ефективни мерки и 
процедури за регулярния мониторинг 
върху изпълнението на правилата им от 
техните членове или участници. 
Регулираните пазари извършват 
мониторинг на сделките и нарежданията 
за търговия, осъществявани от техните 
членове или участници чрез техните 
системи, с оглед да идентифицират 

1. Държавите членки изискват от 
регулираните пазари или МСТ да 
създават и поддържат ефективни мерки 
и процедури за регулярния мониторинг 
върху изпълнението на правилата им от 
техните членове или участници. 
Регулираните пазари или МСТ
извършват мониторинг на сделките и 
нарежданията за търговия, 
осъществявани от техните членове или 
участници чрез техните системи, с оглед 
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нарушенията на тези правила, условията 
за незаконно търгуване или поведение, 
които могат да включват пазарна 
злоупотреба.

да идентифицират нарушенията на тези 
правила, условията за незаконно 
търгуване или поведение, които могат 
да включват пазарна злоупотреба.

Or. en

Изменение 1087
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
операторите на регулираните пазари да 
съобщават на компетентния орган на 
регулирания пазар за значителни 
нарушения на техните правила или за 
условия за незаконно търгуване или 
поведение, които могат да включват 
пазарна злоупотреба. Държавите членки 
изискват също от оператора на 
регулирания пазар да предоставя 
незабавно съответната информация на 
органа, компетентен за разследването и 
съдебното преследване на пазарна 
злоупотреба на регулирания пазар, 
както и да предоставя пълно съдействие 
на последния при разследването и 
съдебното преследване на пазарна 
злоупотреба, възникваща в рамките или 
чрез системите на регулирания пазар.

2. Държавите членки изискват от 
операторите на регулираните пазари 
или МСТ да съобщават на 
компетентния орган на регулирания 
пазар или МСТ за значителни 
нарушения на техните правила или за 
условия за незаконно търгуване или 
поведение, които могат да включват 
пазарна злоупотреба. Държавите членки 
изискват също от оператора на 
регулирания пазар или МСТ да 
предоставя незабавно съответната 
информация на органа, компетентен за 
разследването и съдебното преследване 
на пазарна злоупотреба на регулирания 
пазар или МСТ, както и да предоставя 
пълно съдействие на последния при 
разследването и съдебното преследване 
на пазарна злоупотреба, възникваща в 
рамките или чрез системите на 
регулирания пазар или МСТ.

Or. en
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Изменение 1088
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 56 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операциите на регулиран 
пазар или МСТ, който предлага 
търгуване с финансов инструмент, 
който първо е допуснат за търговия 
на регулиран пазар в различна 
държава членка, станат от 
съществено значение в търговската 
дейност на този финансов 
инструмент, компетентният орган 
на тази МСТ или регулиран пазар 
установява пропорционални, но 
ефективни споразумения за 
сътрудничество с компетентния 
орган на регулирания пазар, на който 
финансовият инструмент първо е 
допуснат за търговия.

Or. en

Обосновка

Координацията на трансграничен надзор на МСТ и „RM“.

Изменение 1089
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 57 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед избягване на ненужното 
дублиране на контрол, компетентният 
орган взема предвид контрола/надзора 
върху системата за клиринг и 
сетълмент, който вече е упражняван от 

С оглед избягване на ненужното 
дублиране на контрол, компетентният 
орган взема предвид контрола/надзора 
върху системата за клиринг и 
сетълмент, който вече е упражняван от 
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националните централни банки, които 
осъществяват надзор върху системи за 
клиринг и сетълмент, или от други 
надзорни органи, които имат 
компетенции по отношение на тези 
системи.

съответните централни банки, които 
осъществяват надзор върху системи за 
клиринг и сетълмент, или от други 
надзорни органи, които имат 
компетенции по отношение на тези 
системи.

Or. en

Обосновка

Централната банка, която наблюдава системите за клиринг и сетълмент, може 
също така да бъде ЕЦБ, а не само национална централна банка.

Изменение 1090
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Дял 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ
ПОЗИЦИИТЕ И ОТЧИТАНЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗИЦИИТЕ И 
ОТЧИТАНЕ

Or. en

Обосновка

Местата за търговия имат набор от инструменти от различни 
инструменти/споразумения за управление на място. Ограниченията върху позициите е 
един от тези инструменти - но мястото за търговия трябва да може да използва 
други алтернативни „споразумения с равностойно действие“ като управление на 
позицията.

Изменение 1091
Werner Langen
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Предложение за директива
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] Заличава се

Or. de

Justification

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Изменение 1092
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 59 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения върху позициите Управление на позициите, 
включително ограничения върху 
позициите

Or. en

Обосновка

Както Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO), така и 
Г-20 са свършили значителна работа в областта на стоковите деривати, тази 
работа трябва да бъде призната и включена в ДПФИ, така че да се следват 
препоръките на експертите в тази област и да бъдат възможно най-координирани в 
световен мащаб. Двата органа признават, че ограниченията върху позициите следва 
да работят в система за управление на позициите.
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Изменение 1093
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 59 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения върху позициите Управление на позициите

Or. en

Изменение 1094
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 59 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения върху позициите Правомощия за управление на 
позициите

Or. en

Изменение 1095
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
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броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми като
управление на позицията с 
автоматичен преглед на праговете, 
които са налагат с цел да се:

откритите позиции в стокови 
деривативи, които всеки член или 
участник на пазара може да 
притежава, или алтернативни 
механизми с еквивалентен ефект, за 
управление на позициите като
нареждане на ликвидация или 
трансфер на открити позиции, 
спиране на търговията, промяна на 
условията на доставка или на 
условията, отмяна на търговски 
сделки и изискване за намерения за 
доставка, които се налагат с цел да се:

Or. en

Обосновка

ДПФИ II предлага правомощия за компетентните органи да налагат ограничения 
върху позициите, както и някои мерки, които следва да бъдат предприети от 
местата за търговия. Тези мерки следва да бъдат допълнителни. Прагът не следва да 
се отнася до броя на договорите, които едно лице може да сключва. Прагът следва да 
се отнася до откритите позиции (както в член 59, така и в член 72[(параграф 1)] 
буква ж)). Рискът от автоматизирани прагове, които имат отрицателно 
въздействие върху ликвидността в прозрачните места за търговия и рискът, 
търговията да бъде тласната към извънборсова търговия.

Изменение 1096
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми като 

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ, 
които допускат до търговия или 
търгуват със стокови деривати, налагат 
ограничения върху равнището на 
откритите позиции, които всеки член 
или участник на пазара може да 
притежава към края на изтичане на 
договор, или алтернативни механизми с 
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управление на позицията с автоматичен 
преглед на праговете, които са налагат с 
цел да се:

еквивалентен ефект, като управление 
на позицията с автоматичен преглед на 
праговете, които се налагат с цел да се:

Or. en

Изменение 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми като 
управление на позицията с 
автоматичен преглед на праговете, 
които са налагат с цел да се:

Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи прилагат за
регулираните пазари и МСТ, които 
допускат до търговия или търгуват със 
стокови деривати, ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
клас членове или участници на пазара,
които се налагат, с цел да се:

Or. en

Обосновка

Ограниченията относно отделните участници на пазара могат да бъдат ефективни 
при предотвратяването на пазарна злоупотреба и манипулиране на пазара. 
Ограниченията обаче върху общите спекулативни (напр. нехеджиращи) дейности (или 
подкатегории като фондовете, основани на стоков индекс) също така се необходими, 
за да се предотвратява отклоняването на цените  от основните равнища и 
увеличаващата се нестабилност.

Изменение 1098
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми като 
управление на позицията с автоматичен 
преглед на праговете, които са налагат с 
цел да се:

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара, с изключение 
на нефинансовите членове или 
участници, които действат, за да 
хеджират производството на 
съответните си групи, може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми с еквивалентен 
ефект, като управление на позицията с 
автоматичен преглед на праговете, 
които се налагат, с цел да се:

Or. en

Изменение 1099
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми, като 
управление на позицията с 
автоматичен преглед на праговете, 
които са налагат с цел да се:

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, осъществяват контрола 
върху позициите   с цел да се

Or. de
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Изменение 1100
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми като 
управление на позицията с 
автоматичен преглед на праговете, 
които са налагат с цел да се:

Държавите членки изискват
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара, или клас 
членове или участници на пазара,
може да сключва за даден период от 
време, които се налагат, с цел да се:

Or. en

Обосновка

Ограниченията за класовете участници на пазара, както и отделните участници на 
пазара трябва да предотвратяват нарушаването на функцията за определяне на 
цените на пазарите на стокови деривати.

Изменение 1101
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или

Държавите членки в тясно 
сътрудничество с ЕОЦКП гарантират, 
че компетентните органи прилагат 
за регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, както и дилърите на ОСТ, 
ex ante и ex post ограничения върху 
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алтернативни механизми като 
управление на позицията с автоматичен 
преглед на праговете, които са налагат с 
цел да се:

броя и пазарните и условните 
стойности на договорите, които всяко 
лице или лица, както и различни 
класове инвеститори, могат да 
сключват за даден период от време, 
както и допълнителни алтернативни 
механизми в допълнение на такива 
ограничения като управление на 
позицията с автоматичен преглед на 
праговете, които се налагат, с цел да се:

Or. en

Изменение 1102
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми като 
управление на позицията с 
автоматичен преглед на праговете, 
които са налагат с цел да се:

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат правомощия за 
управление на позиция с прагове за 
автоматичен преглед, които 
правомощия могат да включват
ограничения върху размера на
позициите, които всеки член или 
участник на пазара може да сключва, но 
само през месеца на доставка на 
съответните стокови деривативи, 
или алтернативни механизми, които се
налагат, с цел да се:

Or. en

Изменение 1103
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част



AM\901766BG.doc 107/178 PE489.466v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми като 
управление на позицията с автоматичен 
преглед на праговете, които са налагат с 
цел да се:

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
непогасените позиции, които всеки 
член или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми с еквивалентен 
ефект, като управление на позицията с 
автоматичен преглед на праговете, 
които се налагат, с цел да се:

Or. en

Изменение 1104
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми като 
управление на позицията с автоматичен 
преглед на праговете, които са налагат с 
цел да се:

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всяко лице
може да сключва за даден период от 
време, или алтернативни механизми с 
еквивалентен ефект, като управление 
на позицията с автоматичен преглед на 
праговете, които се налагат, с цел да се:

Or. en

Изменение 1105
Jürgen Klute
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Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поддържа ликвидност; а) поддържа ликвидност, която се 
изисква за хеджиране на риск пряко и 
обективно свързан с търговските 
дейности, отнасящи се до базовата 
стока;

Or. en

Изменение 1106
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поддържа ликвидност; a) гарантира достатъчно ликвидност 
за подкрепа на пазара, която се 
изисква от сделките за добросъвестно 
хеджиране, и намалява 
нестабилността;

Or. en

Изменение 1107
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) поддържат условия за 
ценообразуване и сетълмент съгласно 
установения ред.

в) гарантират, че не е нарушена 
функцията за определяне на цените и
условията за сетълмент на базовия 
пазар.
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Or. en

Обосновка

Основната цел на регулирането на стоковия пазар трябва да бъде да се позволи на 
производителите и потребителите на действителната икономика да хеджират, на 
правилно функциониращ пазар, при цени, които представляват както от гледна точка 
на равнище, така и  на нестабилност, основните двигатели на търсенето и 
предлагането, а не променливите интереси на финансовата спекулация.

Изменение 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) гарантират определянето на 
цените за физическите пазари;

Or. en

Обосновка

Макар да е важно, че ликвидността на пазарите на стокови деривати е достатъчна 
за търговските участници да хеджират риска, свързан с базовата стока, много от 
тези пазари страдат от равнища на капитал далеч по-големи от това равнище, и 
които могат да доведат до отклоняване на цените от основните равнища като 
отслабват функцията за определяне на цените и оказват значително въздействие 
върху потребителите и предприятията в Съюза и в световен мащаб. Тези равнища 
рязко са се увеличили за по-малко от десет години.

Изменение 1109
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) защитават функцията за 
определяне на цените за базовата 
стока;
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Or. en

Обосновка

Ограниченията за класовете участници на пазара, както и отделните участници на 
пазара трябва да предотвратяват нарушаването на функцията за определяне на 
цените на пазарите на стокови деривати.

Изменение 1110
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) предотвратяват, намаляват или 
премахват прекомерната спекулация 
и нестабилността на цените.

Or. en

Изменение 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) предотвратяват увеличаването на 
позиции, които нарушават пазара.

Or. en

Обосновка

Макар да е важно ликвидността на пазарите на стокови деривати да бъде 
достатъчна за търговските участници да хеджират риска, свързан с базовата 
стока, много от тези пазари страдат от равнища на капитал далеч по-големи от 
това равнище, и които могат да отклонят цените от основните равнища, като 
подкопават функцията за определяне на цените и оказват значително въздействие 
върху потребителите и предприятията в Съюза и в световен мащаб. Тези равнища 
рязко са се увеличили за по-малко от десет години.
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Изменение 1112
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) предотвратяват, смекчават или 
премахват прекомерната спекулация 
и нестабилност на базовата стока.

Or. en

Изменение 1113
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на откритите 
позиции, посочени в първа алинея, 
търговското предприятие не включва 
договорите, сключени от 
предприятието, които обективно са 
измерими като намаляващи 
рисковете, пряко свързани с 
търговската дейност на 
предприятието.

Or. en

Обосновка

Договорите, които търговското предприятие сключва с цел хеджиране, не се 
включват в изчисляването. Относно „търговските предприятия“ вж. член 60, 
параграф 3, буква г). Срвн. с член 7, параграф 3 от Регламента за европейската 
пазарна инфраструктура.
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Изменение 1114
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат
особеностите на базовия стоков пазар, 
включително тенденциите на 
производство, потребление и транспорт 
до пазара.

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара и целите, за 
които те използват допуснатите до 
търговия договори, и особеностите на 
базовия стоков пазар, включително 
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара.

Or. en

Обосновка

Даден праг не следва да се отнася до броя на договорите, които дадено лице може да 
сключва. В зависимост от структурата на пазара автоматизираните прагове могат 
да имат отрицателно въздействие върху ликвидността на местата за търговия. Ако 
следва да се прилага праг за стокови деривати, той следва да се отнася до откритите 
позиции (както в член 59, така и в член 72[(параграф 1)] буква ж)). Срвн. с член 60, 
параграф 1, втора алинея: „открити позиции“. Срвн. с изчисляването на клиринговия 
праг в член 7 от Регламента за европейската пазарна инфраструктура.

Изменение 1115
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат особеностите 
на базовия стоков пазар, включително 
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара.

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималната открита 
позиция, която дадено лице може да 
притежава към края на изтичането 
на договора, като се отчитат 
особеностите на базовия стоков пазар, 
включително тенденциите на 
производство, потребление и транспорт 
до пазара.

Or. en

Изменение 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат особеностите 
на базовия стоков пазар, включително 
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара.

Ограниченията са прозрачни и 
справедливи, посочвайки лицата, по 
отношение на които се прилагат, и 
всякакви изключения, и отчитайки 
естеството и състава на участниците на 
пазара, както и на целите, за които те 
използват допуснатите до търговия 
договори. В частност те правят 
разлика между позиции, които 
обективно намаляват рисковете, 
пряко свързани с търговската 
дейност във връзка със стоката, и 
други позиции.
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В тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат особеностите 
на базовия стоков пазар, включително 
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара. Те 
се прилагат както за договори, за 
които се извършва сетълмент по 
касов път, така и за договори, за 
които се извършва сетълмент с 
физическо присъствие, както и за 
спот операции, за единични операции 
или за операции с всички месеци на 
доставка.

Or. en

Изменение 1117
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 59 –параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат
особеностите на базовия стоков пазар, 
включително тенденциите на 
производство, потребление и транспорт 
до пазара.

Контролът върху позициите се 
осъществява по начин, гарантиращ 
прозрачност и справедливост, 
посочвайки лицата, по отношение на 
които се прилага, и всякакви 
изключения, особено по отношение на 
стоковите деривати, които 
намаляват рисковете и това е 
обективно измеримо, и отчитайки 
естеството и състава на участниците на 
пазара, както и на целите, за които те 
използват допуснатите до търговия 
договори. Той ясно определя
количествените прагове, като 
максималната нетна позиция, която
лицата могат да сключват, като отчита
особеностите на базовия стоков пазар, 
включително тенденциите на 
производство, потребление и транспорт 
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до пазара.

Or. de

Изменение 1118
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат особеностите 
на базовия стоков пазар, включително 
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара.

Ограниченията и правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
частност те правят разлика между 
позиции, които обективно намаляват 
рисковете, пряко свързани с 
търговската дейност във връзка със 
стоката, и други позиции. В тях ясно 
се посочват количествените прагове, 
като максималния брой на договорите, 
които лицата могат да сключват, като се 
отчитат особеностите на базовия стоков 
пазар, включително тенденциите на 
производство, потребление и транспорт 
до пазара.

Ограниченията се прилагат също 
така за нетните позиции на 
членовете или участниците на пазара 
на регулираните пазари, МСТ, ОСТ и 
позициите в еквивалентни договори, с 
които се търгува извън тези места на 
търговия.
Ограниченията се определят за всеки 
месец, през който се държи 
съответен финансов продукт.
Тези ограничения се отчитат на 
ЕОЦКП и се контролират от него. 
ЕОЦКП определя за членовете или 
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участниците на пазара, които 
извършват дейност на различни 
места за търговия в ЕС, общо 
ограничение, което се прилага в целия 
ЕС.

Or. en

Обосновка

Ограниченията за класовете участници на пазара, както и за отделните участници 
на пазара трябва да предотвратяват нарушаването на функцията за определяне на 
цените на пазарите на стокови деривати. Ограниченията следва да се определят за 
всеки месец, през който продуктът се държи. Ако ограниченията са определени за 
време близо до падежа или друг отделен момент, те могат лесно да бъдат 
заобиколени.

Изменение 1119
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат особеностите 
на базовия стоков пазар, включително 
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара.

Ограниченията и правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
пазара, както и на целите, за които това 
лице използва допуснатите до търговия 
договори. В тях ясно се посочват 
количествените и качествените
прагове, като максималния брой и
пазарните и условните стойности на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, и различните класове 
инвеститори, като се отчитат 
особеностите на базовите стокови
пазари и техните взаимодействия с 
други пазари, включително тенденциите 
на производство, посредничество и 
транспорт, прогнозни и официални 
равнища на запасите, включително 
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предплатените договори, свободен 
капацитет и дългосрочните 
тенденции на търсене и предлагане. 
Ограниченията се прилагат за
договори, за които се извършва 
сетълмент по касов път и за 
договори, за които се извършва 
сетълмент с физическо присъствие, 
както и за договори, които всяко лице 
притежава през най-близкия месец за 
доставка и всеки последващ период на 
доставка или сетълмент. При 
определянето на ограниченията 
ЕОЦКП и държавите членки 
гарантират, че законните интереси 
на участниците, които сключват 
добросъвестни сделки с цел 
хеджиране, се спазват.

Or. en

Изменение 1120
Werner Langen

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат особеностите 
на базовия стоков пазар, включително 
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара.

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат особеностите 
на базовия стоков пазар, включително 
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара. При 
това трябва да се прави разлика 
между позиции, които намаляват 
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рисковете, пряко свързани с 
търговската дейност във връзка със 
стоката, и други позиции.

Or. de

Обосновка

Когато въпреки това бъдат въведени ограничения, е необходимо да се изключат от 
обхвата намаляващи риска сделки на нефинансови предприятия. Ограниченията на 
позициите биха ограничили несъразмерно способността за управление на оперативни 
рискове. При последващо намаляване на ограниченията при определени обстоятелства 
би възникнало дори задължение за повторно отваряне на позиции. И двата фактора 
ще бъдат в противоречие с целта за намаляване на риска.

Изменение 1121
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат особеностите 
на базовия стоков пазар, включително
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара.

Правомощията са прозрачни и 
справедливи, посочвайки лицата, по 
отношение на които се прилагат, и 
всякакви изключения, и отчитайки 
естеството и състава на участниците на 
пазара, както и на целите, за които те 
използват допуснатите до търговия 
договори и също така като се отчитат
особеностите на ликвидността на
базовия стоков пазар, както и
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара.

Or. en

Изменение 1122
Sylvie Goulard
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Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат особеностите 
на базовия стоков пазар, включително 
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара.

Ограниченията или правилата се
определят от компетентния орган на 
регулирания пазар и МСТ. Те са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
пазара, както и на целите, за които тези 
лица използват допуснатите до 
търговия договори. В тях ясно се 
посочват количествените прагове, като 
максималния брой на договорите, които 
дадено лице или лица могат да 
сключват, като се отчитат особеностите 
на пазара на дериватите и базовия 
стоков пазар.

Or. en

Изменение 1123
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
подобни ограничения или правила се 
прилагат за стокови деривати, с 
които не се допуска да се търгува или 
се търгува на регулиран пазар или 
МСТ не по-късно от [X] години след 
влизането в сила на горепосочените 
ограничения и правила, в който 
момент съответният компетентен 
орган поема отговорност за 
прилагането на всички такива 
ограничения и правила.

Or. en
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Изменение 1124
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Регулираните пазари и 
операторите на МСТ и ОСТ 
осъществяват този контрол, като 
подробните правила се определят в 
детайли в регулаторните технически 
стандарти съгласно параграф 3а:
а) членовете и участниците в 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ 
обявяват на съответното място на 
търговия подробностите за своите 
позиции съгласно член 60, параграф 2;
(б) регулираните пазари, както и 
операторите на МСТ и ОСТ, могат да 
изискват от членове и участници 
информация във връзка с цялата 
съответна документация относно 
размера или целта на позиция или 
експозиция, формирана посредством 
стоков дериват;
(в) след анализ на получената 
информация съгласно букви а) и б) 
регулираните пазари и операторите 
на МСТ и ОСТ могат да изискват 
прилагането от съответните членове 
или участници на пазарите или сами 
да налагат мерки за частично или 
пълно намаляване на размера на 
позицията или експозицията на 
стокови деривати, когато това е 
необходимо, за да се гарантира 
целостта и правилното 
функциониране на съответните 
пазари;
(г) след анализ на получената 
информация съгласно букви а) и б) 
регулираните пазари и операторите 



AM\901766BG.doc 121/178 PE489.466v01-00

BG

на МСТ и ОСТ могат да ограничават 
способността на членове или 
участници на пазара да сключват 
договор за стокови деривати, 
включително като налагат 
недискриминационни ограничения по 
отношение на позициите, които 
членовете или участниците в 
пазарите могат да формират в 
рамките на определен период от 
време, когато това е необходимо, за да 
се гарантира целостта и правилното 
функциониране на съответните 
пазари, и когато мерките съгласно 
буква в) се явяват недостатъчни за 
целта;
(д) регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
информират съгласно параграф 2 
компетентния орган относно 
подробностите по събраната по 
смисъла на букви б)–г) информация и 
предприетите мерки.

Or. de

Изменение 1125
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
с които се определя доколко следва да 
се прилагат ограниченията за 
позиции при стоковите деривати 
съгласно параграф 1. 
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до […]*.
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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

ЕОЦКП определя и прилага ограниченията върху позициите относно броя на 
договорите. Ограниченията върху позициите се определят заедно на равнище правен 
субект, за да се гарантира нормалното функциониране на пазарите. При 
определянето на ограниченията следва да се прави разграничение между позициите, 
свързани с търговската дейност във връзка със стоката, и другите позиции.

Изменение 1126
Werner Langen

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Търговските посредници не са 
предмет на ограничения върху 
позициите за продуктите, които се 
използват за дейности за управление 
на риска или които използват 
резултати от регулаторните 
задължения за съответствие.

Or. en

Обосновка

Предприятия, които трябва да имат достъп до пазари с цел управление на рисковете, 
свързани с базовата търговска дейност, трябва да бъдат освободени от ограничения 
върху позициите. Ограниченията върху позициите възпрепятстват ефективното 
управление на риска, тъй като предприятията биха могли да управляват риска от 
промяна в цените на стоките само до определено равнище.
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Изменение 1127
Werner Langen

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Финансови инструменти на 
нефинансови предприятия, които, 
допринасят за намаляване на 
рисковете, които са пряко свързани с 
търговската или финансовата 
дейност, и това е обективно 
измеримо, се изключват от 
ограниченията или алтернативните 
механизми с равностоен ефект.

Or. de

Обосновка

Когато въпреки това бъдат въведени ограничения, е необходимо да се изключат от 
обхвата намаляващи риска сделки на нефинансови предприятия. Ограниченията на 
позициите биха ограничили несъразмерно способността за управление на оперативни 
рискове. При последващо намаляване на ограниченията при определени обстоятелства 
би възникнало дори задължение за повторно отваряне на позиции. И двата фактора 
ще бъдат в противоречие с целта за намаляване на риска. 

Изменение 1128
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
информират своя компетентен орган за 
подробностите относно ограниченията 
или правилата. Компетентният орган 
предава същата информация на ЕОЦКП, 
който публикува и поддържа на 

2. Регулираните пазари, МСТ, ОСТ и
дилърите на извънборсовите пазари 
уведомяват своя компетентен орган за 
подробностите относно ограниченията и
правилата. Компетентният орган 
предава същата информация на ЕОЦКП, 
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уебстраницата си база данни с 
обобщения на действащите ограничения 
или правила.

който публикува и поддържа на 
уебстраницата си база данни с 
обобщения на действащите ограничения 
или правила. Компетентният орган 
или ЕОЦКП могат да изискват от 
регулираните пазари, МСТ, ОСТ или 
дилърите на извънборсовите пазари 
да преразглеждат информацията за 
ограниченията и правилата, когато 
считат, че регулираните пазари, 
МСТ, ОСТ или дилърите на 
извънборсовите пазари не отговарят 
на критериите, определени в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ
информират своя компетентен орган за 
подробностите относно ограниченията 
или правилата. Компетентният орган 
предава същата информация на ЕОЦКП, 
който публикува и поддържа на 
уебстраницата си база данни с 
обобщения на действащите ограничения 
или правила.

2. Регулираните пазари и МСТ 
информират своя компетентен орган за 
подробностите относно ограниченията. 
Компетентният орган предава същата 
информация на ЕОЦКП, който 
публикува и поддържа на уебстраницата 
си база данни с обобщения на 
действащите ограничения.

Or. en

Изменение 1130
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 59 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
информират своя компетентен орган за 
подробностите относно ограниченията 
или правилата. Компетентният орган 
предава същата информация на ЕОЦКП, 
който публикува и поддържа на 
уебстраницата си база данни с 
обобщения на действащите 
ограничения или правила.

2. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
информират своя компетентен орган за 
подробностите относно правомощията. 
Компетентният орган предава същата 
информация на ЕОЦКП, който 
публикува и поддържа на уебстраницата 
си база данни с обобщения на 
действащите правомощия.

Or. en

Изменение 1131
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
информират своя компетентен орган 
за подробностите относно 
ограниченията или правилата.
Компетентният орган предава същата 
информация на ЕОЦКП, който 
публикува и поддържа на уебстраницата 
си база данни с обобщения на 
действащите ограничения или правила.

2. Компетентният орган предава същата 
информация на ЕОЦКП, който 
публикува и поддържа на уебстраницата 
си база данни с обобщения на 
действащите ограничения или правила.

Or. en

Изменение 1132
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 59 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
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че регулираните пазари, операторите 
на МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, управляват пазарите си, 
когато това е приложимо, така че да 
гарантират сближаването между 
пазарите на деривати и паричните 
пазари през месеца на доставка.

Or. en

Обосновка

Пазарите на деривати трябва да функционират правилно, за да бъдат полезен 
инструмент за хеджърите и действителните земеделски производители в световен 
мащаб и преработвателите, които искат да се предпазват от ценови рискове в 
техния поток от стоки и суровини. Те трябва да се сближат със спот пазарите през 
месеца на доставка на договор. По този начин остават свързани с физическите 
стоки. Органите на държавите членки трябва да могат да изискват обмен, за да 
гарантират, че техническият начин, по който те изпълняват договорите си и пазара 
на деривати води до сближаване.

Изменение 1133
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94, с 
които се определят ограниченията и 
алтернативните механизми относно 
броя на договорите, които всяко лице 
може да сключи в рамките на 
определен период от време, и 
необходимите подобни ефекти на 
алтернативните механизми, 
установени в съответствие с параграф 1, 
както и условията, при които се 
допускат изключения. При определяне 
на ограниченията и алтернативните 

3. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
с които се определят резултатите от 
прилагането на механизмите за 
управление на позициите, установени в 
съответствие с параграф 1, както и 
условията, при които се допускат 
изключения При определяне на 
ограниченията и алтернативните 
механизми се отчитат условията, 
посочени в параграф 1, и факта, че
стоките могат да се търгуват на 
множество пазари. Определените в
проектите на регулаторни 
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механизми се отчитат условията, 
посочени в параграф 1, и 
ограниченията, наложени от 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ. 
Приетите в делегираните актове 
ограничения и алтернативни 
механизми имат предимство пред 
всякакви мерки, наложени от 
компетентните органи съгласно член 72, 
параграф 1, буква ж) от настоящата 
директива.

технически стандарти ограничения и 
алтернативните механизми имат 
предимство пред всякакви мерки, 
наложени от компетентните органи 
съгласно член 72, буква ж) от 
настоящата директива.

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

От автоматично прилаганите прагове не следва да се изискват алтернативни 
механизми. В зависимост от структурата на пазара автоматично прилаганите 
прагове рискуват да окажат отрицателно въздействие върху ликвидността в 
прозрачните места за търговия и риска, който управлява извънборсовата търговия. 
Праговете не трябва да се отнасят до броя договори, които дадено лице може да 
сключва. Въпросът е технически и следователно е по-подходящо да се разглежда от 
ЕОЦКП.

Изменение 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 3. На Комисията се предоставят 
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правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94, с които 
се определят ограниченията и 
алтернативните механизми относно 
броя на договорите, които всяко лице 
може да сключи в рамките на определен 
период от време, и необходимите 
подобни ефекти на алтернативните 
механизми, установени в 
съответствие с параграф 1, както и
условията, при които се допускат 
изключения. При определяне на 
ограниченията и алтернативните 
механизми се отчитат условията, 
посочени в параграф 1, и ограниченията, 
наложени от регулираните пазари, 
МСТ и ОСТ. Приетите в делегираните 
актове ограничения и алтернативни 
механизми имат предимство пред 
всякакви мерки, наложени от 
компетентните органи съгласно член 72, 
параграф 1, буква ж) от настоящата 
директива.

правомощия за приемане на делегирани 
актове в съответствие с член 94, с които 
се определят:

a) ограниченията относно броя на 
договорите, които всяко лице може да 
сключи в рамките на определен период 
от време,

б) съотношението на договорите, 
сключвани на регулиран пазар и МСТ 
относно стокови деривати, които 
обективно не намаляват рисковете, 
пряко свързани с търговската 
дейност във връзка със стоката, 
спрямо договорите, които го правят,
в) допълнителни проверки, които са 
необходими за гарантиране на 
правилното функциониране на 
пазарите, и
г) условията, при които се допускат 
изключения и за определяне кога 
дадени позиции обективно намаляват 
рисковете, пряко свързани с 
търговската дейност във връзка със 
стоката.

При определяне на ограниченията се 
отчитат условията, посочени в параграф 
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1, необходимостта от подходящо 
диференциране между стоките и 
категориите участници на пазара, 
както и ограниченията, наложени от 
местата за търговия.
Приетите в делегираните актове 
ограничения имат предимство пред 
всякакви мерки, наложени от 
компетентните органи съгласно член 72, 
параграф 1, буква ж) от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 1135
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94, с 
които се определят ограниченията и 
алтернативните механизми относно 
броя на договорите, които всяко лице 
може да сключи в рамките на определен 
период от време, и необходимите 
подобни ефекти на алтернативните 
механизми, установени в 
съответствие с параграф 1, както и 
условията, при които се допускат 
изключения. При определяне на 
ограниченията или алтернативните 
механизми се отчитат условията, 
посочени в параграф 1, и 
ограниченията, наложени от 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ. 
Приетите в делегираните актове 
ограничения или алтернативни 
механизми имат предимство пред 
всякакви мерки, наложени от 
компетентните органи съгласно член 72, 

3. ЕОЦКП разработва проекти за 
технически регулаторни стандарти, 
с които се определя контролът върху 
позициите съгласно параграф 1, в 
частност ограниченията за нетната 
позиция, която всяко лице може да 
формира в рамките на определен 
период от време, както и условията, при 
които се допускат изключения, по-
специално за стокови деривати, 
които намаляват рисковете и това 
може обективно да се измери.
Контролът върху позициите отчита
условията, посочени в параграф 1, и 
правилата, наложени от регулираните 
пазари, МСТ и ОСТ.
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параграф 1, буква ж) от настоящата 
директива.

След публична консултация ЕОЦКП 
представя проектите за регулаторни 
технически стандарти на Комисията 
най-късно 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.
Установеният в регулаторните 
технически стандарти контрол върху 
позициите има предимство пред 
всякакви мерки, наложени от 
компетентните органи съгласно член 72, 
параграф 1, буква ж) от настоящата 
директива.
____________________

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

Or. de

Изменение 1136
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94, с 
които се определят ограниченията и 
алтернативните механизми относно 
броя на договорите, които всяко лице 
може да сключи в рамките на определен 
период от време, и необходимите 
подобни ефекти, установени в 

3. ЕОЦКП представя проекти на 
регулаторни технически стандарти 
на Комисията, с които се определят ex-
ante ограниченията и механизмите
относно броя на договорите, които 
всяко лице може да сключи в рамките 
на определен период от време, и 
необходимите допълнителни ефекти и 
метода за изчисляване на позициите, 
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съответствие с параграф 1, както и 
условията, при които се допускат 
изключения. При определяне на 
ограниченията и алтернативните 
механизми се отчитат условията, 
посочени в параграф 1, и ограниченията, 
наложени от регулираните пазари, МСТ 
и ОСТ. Приетите в делегираните актове 
ограничения и алтернативни
механизми имат предимство пред 
всякакви мерки, наложени от 
компетентните органи съгласно член 72, 
параграф 1, буква ж) от настоящата 
директива.

установени в съответствие с параграф 1, 
както и условията, при които се 
допускат изключения, както и 
съответните съотношения на 
общите позиции за агрегиране на 
позициите в резултат на 
добросъвестни сделки с цел 
хеджиране, които се изискват за 
установяване дали възниква 
положение на прекомерна 
злоупотреба или съществува 
значителен риск от възникване. При 
определяне на ограниченията и 
механизмите се отчитат условията, 
посочени в параграф 1, и ограниченията, 
наложени от регулираните пазари, МСТ 
и ОСТ. Приетите в делегираните актове 
ограничения и механизми имат 
предимство пред всякакви мерки, 
наложени от компетентните органи 
съгласно член 72, параграф 1, буква ж) 
от настоящата директива.

Or. en

Изменение 1137
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94, с които 
се определят ограниченията и 
алтернативните механизми относно 
броя на договорите, които всяко лице 
може да сключи в рамките на 
определен период от време, и 
необходимите подобни ефекти на 
алтернативните механизми, установени 
в съответствие с параграф 1, както и 
условията, при които се допускат 
изключения. При определяне на

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94, с които 
се определят управленските
правомощия по отношение на 
способността на всяко лице да 
сключва договори за деривати в 
рамките на определен период от време, 
и необходимите подобни ефекти на 
алтернативните механизми, установени 
в съответствие с параграф 1, както и 
условията, при които се допускат 
изключения и метода за определяне на 
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ограниченията и алтернативните 
механизми се отчитат условията, 
посочени в параграф 1, и ограниченията, 
наложени от регулираните пазари, МСТ 
и ОСТ. Приетите в делегираните актове 
ограничения и алтернативни 
механизми имат предимство пред 
всякакви мерки, наложени от 
компетентните органи съгласно член 72, 
параграф 1, буква ж) от настоящата 
директива.

ограниченията върху позициите. За 
целите на изчисляване на 
съответствието с ограниченията 
върху позициите, позициите в 
икономически равностойни сделки на 
извънборсови пазари могат да бъдат 
нетирани спрямо позициите на 
регулирания пазар, МСТ или ОСТ. При 
определяне на управленските 
правомощия се отчитат условията, 
посочени в параграф 1, и ограниченията, 
наложени от регулираните пазари, МСТ 
и ОСТ. Приетите в делегираните актове 
управленски правомощия имат 
предимство пред всякакви мерки, 
наложени от компетентните органи 
съгласно член 72, параграф 1, буква ж) 
от настоящата директива.

Or. en

Изменение 1138
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94, с които 
се определят ограниченията и 
алтернативните механизми относно 
броя на договорите, които всяко лице 
може да сключи в рамките на определен 
период от време, и необходимите 
подобни ефекти на алтернативните 
механизми, установени в съответствие с 
параграф 1, както и условията, при 
които се допускат изключения. При 
определяне на ограниченията и 
алтернативните механизми се отчитат 
условията, посочени в параграф 1, и 
ограниченията, наложени от 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ. 

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94, с които 
се определят ограниченията и 
алтернативните механизми относно 
отворените позиции, които всяко лице 
може да сключи в рамките на определен 
период от време, и необходимите 
подобни ефекти на алтернативните 
механизми, установени в съответствие с 
параграф 1, както и условията, при 
които се допускат изключения. При 
определяне на ограниченията и 
алтернативните механизми се отчитат 
условията, посочени в параграф 1, и 
ограниченията, наложени от 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ. 
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Приетите в делегираните актове 
ограничения и алтернативни механизми 
имат предимство пред всякакви мерки, 
наложени от компетентните органи 
съгласно член 72, параграф 1, буква ж) 
от настоящата директива.

Приетите в делегираните актове 
ограничения и алтернативни механизми 
имат предимство пред всякакви мерки, 
наложени от компетентните органи 
съгласно член 72, параграф 1, буква ж) 
от настоящата директива.

Or. en

Изменение 1139
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94, с които 
се определят ограниченията и 
алтернативните механизми относно 
броя на договорите, които всяко лице 
може да сключи в рамките на определен 
период от време, и необходимите 
подобни ефекти на алтернативните 
механизми, установени в съответствие с 
параграф 1, както и условията, при 
които се допускат изключения. При 
определяне на ограниченията и 
алтернативните механизми се отчитат 
условията, посочени в параграф 1, и 
ограниченията, наложени от 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ. 
Приетите в делегираните актове 
ограничения и алтернативни механизми 
имат предимство пред всякакви мерки, 
наложени от компетентните органи 
съгласно член 72, параграф 1, буква ж) 
от настоящата директива.

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94, с които 
се определят ограниченията и 
алтернативните механизми относно 
броя на договорите, които всяко лице 
може да сключи в рамките на определен 
период от време, и необходимите 
подобни ефекти на алтернативните 
механизми, установени в съответствие с 
параграф 1, както и условията, при 
които се допускат изключения. При 
определяне на ограниченията и 
алтернативните механизми се отчитат 
условията, посочени в параграф 1, и 
ограниченията, наложени от 
компетентния орган. Приетите в 
делегираните актове ограничения и 
алтернативни механизми имат 
предимство пред всякакви мерки, 
наложени от компетентните органи 
съгласно член 72, параграф 1, буква ж) 
от настоящата директива.

Or. en
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Изменение 1140
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 59 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторните 
технически стандарти до 
[31 декември 2012 г.]
На Комисията се делегират 
правомощията за приемане на 
посочените в параграф 3 регулаторни 
технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
Съответното съотношение на 
общите позиции за агрегиране на 
позициите в резултат на 
добросъвестни сделки с цел 
хеджиране за установяване дали 
възниква положение на прекомерна 
злоупотреба, както е посочено в 
параграф 3, трябва да бъде равно на 3. 
На Комисията се предоставят 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти за изменение 
на този праг, като се отчитат 
промените на финансовите пазари.

Or. en

Изменение 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи няма да 
налагат ограничения или 

заличава се
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алтернативни механизми, които са 
по-строги от ограниченията, приети 
съгласно параграф 3, освен в 
изключителни случаи, когато те са 
обективно обосновани и съразмерни, 
като се вземе предвид ликвидността 
на конкретния пазар и правилното му 
функциониране. Ограниченията са в 
сила за първоначален период, не по-
дълъг от шест месеца от датата, на 
която са публикувани на 
уебстраницата на съответния 
компетентен орган. Такова 
ограничение може да бъде 
подновявано всеки път за период, не 
по-дълг от шест месеца, ако 
причините за ограниченията все още 
са налице. Ако ограничението не бъде 
подновено след края на шестмесечния 
период, действието му се прекратява 
автоматично.
Ако приемат по-строги ограничения 
от предвидените съгласно параграф 3, 
компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП за това. Уведомлението 
съдържа обосновка на по-строгите 
ограничения. ЕОЦКП излиза със 
становище в рамките на 24 часа 
относно това дали смята мярката за 
необходима в извънредния случай. 
Становището се публикува на 
уебстраницата на ЕОЦКП.
Ако компетентният орган 
предприеме мерките въпреки 
становището на ЕОЦКП, той 
публикува на своята уебстраница 
съобщение, с което обстойно 
обяснява причините за действията 
си.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва да могат да налагат мерки, които потенциално могат 
да бъдат по-ограничителни от предложеното в директивата.
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Изменение 1142
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 59 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи няма да 
налагат ограничения или 
алтернативни механизми, които са 
по-строги от ограниченията, приети 
съгласно параграф 3, освен в 
изключителни случаи, когато те са 
обективно обосновани и съразмерни, 
като се вземе предвид ликвидността 
на конкретния пазар и правилното му 
функциониране. Ограниченията са в 
сила за първоначален период, не по-
дълъг от шест месеца от датата, на 
която са публикувани на 
уебстраницата на съответния 
компетентен орган. Такова 
ограничение може да бъде 
подновявано всеки път за период, не 
по-дълг от шест месеца, ако 
причините за ограниченията все още 
са налице. Ако ограничението не бъде 
подновено след края на шестмесечния 
период, действието му се прекратява 
автоматично.

заличава се

Or. en

Изменение 1143
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 59 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи няма да налагат Компетентните органи обикновено 
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ограничения или алтернативни 
механизми, които са по-строги от 
ограниченията, приети съгласно 
параграф 3, освен в изключителни 
случаи, когато те са обективно 
обосновани и съразмерни, като се 
вземе предвид ликвидността на 
конкретния пазар и правилното му 
функциониране. Ограниченията са в 
сила за първоначален период, не по-
дълъг от шест месеца от датата, на която 
са публикувани на уебстраницата на 
съответния компетентен орган. Такова 
ограничение може да бъде подновявано 
всеки път за период, не по-дълг от шест 
месеца, ако причините за ограниченията 
все още са налице. Ако ограничението 
не бъде подновено след края на 
шестмесечния период, действието му се 
прекратява автоматично.

имат право да налагат ограничения, 
които са по-строги от ограниченията, 
приети съгласно параграф 3, за да се 
постигнат целите, посочени в 
параграф 1. ЕОЦКП трябва да бъде 
информиран съответно.
Ограниченията са в сила за 
първоначален период, не по-дълъг от 
шест месеца от датата, на която са 
публикувани на уебстраницата на 
съответния компетентен орган. Такова 
ограничение може да бъде подновявано 
всеки път за период, не по-дълг от шест 
месеца, ако причините за ограниченията 
все още са налице. Ако ограничението 
не бъде подновено след края на 
шестмесечния период, действието му се 
прекратява автоматично.

Or. en

Изменение 1144
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 59 – параграф 4 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията са в сила за надлежно 
определен от компетентния орган 
първоначален период, от датата на 
публикуване на уебстраницата на 
съответния компетентен орган. 
Такова ограничение може да бъде 
подновявано всеки път за период, не 
по-дълг от шест месеца, ако 
причините за ограниченията все още 
са налице. Ако ограничението не бъде 
подновено след края на шестмесечния 
период, действието му се прекратява 
автоматично.
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Компетентен орган, който приема 
по-ограничителни мерки, посочени в 
параграф 4, незабавно информира 
компетентните органи на 
държавите членки по произход на 
местата за търговия, които 
търгуват със същите съответни 
активи или клас активи.
Ако компетентен орган не е съгласен 
с действията, предприети от друг 
компетентен орган относно 
финансов инструмент, с който се 
търгува на различни места за 
търговия, регулирани от различни 
компетентни органи, ЕОЦКП може 
да помогне на тези органи при 
постигането на добросъвестно 
съгласие в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 1145
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 59а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59а
Класовете участници на пазара, 
както са посочени в член 59, се 
разграничават на предприятия, 
които хеджират търговски рискове, и 
други.
Класът на предприятията, които не 
хеджират търговски рискове, не 
могат да държат позиции, 
надвишаващи 20 % от съответната 
открита позиция.
ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за 
ограничаване на позициите на 
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участниците на единния пазар, за да 
се предотврати всяка възможност за 
спекулации на съответния пазар от 
страна на участник.

Or. en

Изменение 1146
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ, 
които допускат до търговия или на 
които се търгуват стокови деривати или 
квоти за емисии или техни деривати:

Държавите членки и ЕОЦКП
гарантират, че регулираните пазари, 
МСТ, ОСТ и дилърите на 
извънборсовите пазари, които допускат 
до търговия или на които се търгуват 
стокови деривати или квоти за емисии 
или техни деривати:

Or. en

Изменение 1147
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ, 
които допускат до търговия или на 
които се търгуват стокови деривати или 
квоти за емисии или техни деривати:

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари и МСТ, които 
допускат до търговия или на които се 
търгуват стокови деривати или квоти за 
емисии или техни деривати:

Or. en
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Изменение 1148
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публикуват седмичен отчет със 
съвкупните позиции, държани от 
различните категории търговци, по 
различните финансови инструменти, 
търгувани на техните платформи в 
съответствие с параграф 3;

а) публикуват ежедневен отчет със 
съвкупните позиции, държани от 
различните категории търговци, по 
различните финансови инструменти, 
търгувани на техните платформи в 
съответствие с параграф 3;

Or. en

Обосновка

В рамките на Съюза трябва да се събират последователни, подробни, 
стандартизирани данни, които да се обобщават, за да бъдат ефективно прилагани 
ограниченията върху позициите за отделните търговци и категории търговци. Това 
ще спомогне за предотвратяване на нарушаването на функцията за определяне на 
цените на пазарите на стокови деривати и за установяване на появата на системен 
риск и неговото предотвратяване.

Изменение 1149
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публикуват седмичен отчет със 
съвкупните позиции, държани от 
различните категории търговци, по 
различните финансови инструменти, 
търгувани на техните платформи в 
съответствие с параграф 3;

а) публикуват седмичен отчет със 
съвкупните позиции, държани от 
различните категории лица, по 
различните финансови инструменти, 
търгувани на техните платформи в 
съответствие с параграф 3;

Or. en
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Изменение 1150
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публикуват седмичен отчет със 
съвкупните позиции, държани от 
различните категории търговци, по 
различните финансови инструменти, 
търгувани на техните платформи в 
съответствие с параграф 3;

а) публикуват седмичен отчет със 
съвкупните позиции, държани от 
различните категории лица, по 
различните финансови инструменти, 
търгувани на техните платформи в 
съответствие с параграф 3;

Or. en

Изменение 1151
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) оповестява всяка значителна 
брутна или открита позиция в 
базовите активи или клас активи;

Or. en

Изменение 1152
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при поискване представят на 
компетентния орган подробна разбивка 
на позициите на всеки или всички 
членове или участници на пазара, 

б) при поискване представят на 
компетентния орган подробна разбивка 
на позициите на всеки или всички 
членове или участници на пазара, 
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включително позиции, държани от 
името на техни клиенти.

включително позиции, държани от 
името на техни клиенти, с изключение 
на отчетените позиции (или които 
трябва да бъдат отчетени) в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
…/… [Регламент за европейската 
пазарна инфраструктура] или 
Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно 
интегритета и прозрачността на 
пазара за търговия на едро с енергия.

Or. en

Изменение 1153
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при поискване представят на 
компетентния орган подробна разбивка 
на позициите на всеки или всички 
членове или участници на пазара, 
включително позиции, държани от 
името на техни клиенти.

б) при поискване представят на 
компетентния орган ежедневно 
подробна разбивка на всички позиции
на всеки или всички притежатели на 
позиции при затварянето на
предходния ден за търговия.

Or. en

Изменение 1154
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при поискване представят на 
компетентния орган подробна разбивка 
на позициите на всеки или всички 
членове или участници на пазара, 
включително позиции, държани от 

б) при поискване представят ежедневно
на компетентния орган подробна 
разбивка на позициите на всички
притежатели на позиции при 
затварянето на предходния ден за 
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името на техни клиенти. търговия.

Or. en

Изменение 1155
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при поискване представят на 
компетентния орган подробна разбивка 
на позициите на всеки или всички 
членове или участници на пазара, 
включително позиции, държани от
името на техни клиенти.

б) представят на ЕОЦКП и на 
компетентния орган в реално време 
подробна разбивка на позициите на 
всички членове или участници на 
пазара, включително позиции, държани 
от името на техни клиенти.

Or. en

Изменение 1156
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвиденото в буква а) задължение 
се прилага само когато както броят 
на търговците, така и техните 
отворени позиции в даден финансов 
инструмент превишават 
минималните прагове.

заличава се

Or. en

Изменение 1157
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвиденото в буква а) задължение се 
прилага само когато както броят на 
търговците, така и техните отворени 
позиции в даден финансов инструмент 
превишават минималните прагове.

Предвиденото в букви а) и aa) 
задължение се прилага само когато 
както броят на лицата, така и техните 
отворени позиции в даден финансов 
инструмент превишават минималните 
прагове.

Or. en

Изменение 1158
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвиденото в буква а) задължение се 
прилага само когато както броят на 
търговците, така и техните отворени 
позиции в даден финансов инструмент 
превишават минималните прагове.

Предвиденото в буква а) задължение се 
прилага само когато както броят на 
притежателите на позиции, така и 
техните отворени позиции в даден 
финансов инструмент превишават 
минималните прагове.

Or. en

Изменение 1159
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП гарантира, че получената 
информация е обобщена за всеки 
участник на пазара и за всяка 
категория търговец съгласно 
параграф 3, и всеки допълнителен 
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клас участник на пазара съгласно член 
59 от настоящата директива и член 
35 от Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ]. 
Тази информация се публикува от 
ЕОЦКП в ежедневен доклад за целите 
на прилагането на ограниченията 
относно позицията на отделните 
участници на пазара или на всеки клас 
или категория участници на пазара.

Or. en

Обосновка

За да се предотврати спекулирането със стоки и за да се ограничат подвеждащите 
сигнали за цени, които не съответстват на основните параметри, е необходимо 
точно и актуално докладване относно позициите също толкова, колкото и 
ограниченията на позициите.

Изменение 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че инвестиционните посредници, 
които търгуват със стокови 
деривати или квоти за емисии или 
техни деривати извън мястото за 
търговия, при поискване предоставят 
на компетентния орган подробна 
разбивка на своите позиции в 
съответствие с член 23 от 
Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ].

Or. en

Изменение 1161
Werner Langen
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Предложение за директива
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да създадат условия за 
предвиденото в параграф 1, буква а) 
оповестяване, държавите-членки 
изискват членовете и участниците 
на регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
да докладват на съответните места 
за търговия, подробности за техните 
позиции в действително време, 
включително позициите, държани от 
името на техни клиенти.

заличава се

Or. de

Justification

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Изменение 1162
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да създадат условия за 
предвиденото в параграф 1, буква а) 
оповестяване, държавите членки 
изискват членовете и участниците на
регулираните пазари, МСТ и ОСТ да 
докладват на съответните места за 
търговия, подробности за техните 

2. За да създадат условия за 
предвиденото в параграф 1, буква а) 
оповестяване и докладване, държавите 
членки изискват от всички лица, 
които притежават позиция в 
съответен финансов инструмент, 
допуснат за търговия или търгуван на
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позиции в действително време, 
включително позициите, държави от 
името на техни клиенти.

регулиран пазар или МСТ, да докладват 
на съответните места за търговия 
подробности за техните позиции в края 
на всеки ден за търговия, както и по 
време на деня за търговия на 
определени интервали, по 
целесъобразност.

Or. en

Изменение 1163
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да създадат условия за 
предвиденото в параграф 1, буква а) 
оповестяване, държавите членки 
изискват членовете и участниците на 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ да 
докладват на съответните места за 
търговия, подробности за техните 
позиции в действително време, 
включително позициите, държави от 
името на техни клиенти.

2. За да създадат условия за 
предвиденото в параграф 1, буква а) 
оповестяване, държавите членки 
изискват всички лица, които 
притежават позиция в съответен 
финансов инструмент да докладват на 
съответните места за търговия или в
случай на договори за извънборсови 
сделки – директно на компетентните 
органи, подробности за техните позиции 
в действително време, включително 
позициите, държани от името на техни 
клиенти, както и дали сделката е 
добросъвестна сделка за хеджиране.

Or. en

Изменение 1164
Werner Langen

Предложение за директива
Член 60 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да създадат условия за 
предвиденото в параграф 1, буква а) 
оповестяване, държавите членки 
изискват членовете и участниците на 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ да 
докладват на съответните места за 
търговия, подробности за техните 
позиции в действително време, 
включително позициите, държани от 
името на техни клиенти.

2. За да създадат условия за 
предвиденото в параграф 1, буква а) 
оповестяване, държавите членки 
изискват членовете и участниците на 
регулираните пазари и МСТ да 
докладват на съответните места за 
търговия подробности за техните 
позиции ежедневно, включително 
позициите, държани от името на техни 
клиенти.

Or. de

Обосновка

Задълженията за докладване трябва да бъдат пропорционални за нефинансовите 
предприятия. Докладването в действително време би било свързано с много разходи и 
би обременило излишно в значителна степен нефинансовите предприятия.

Изменение 1165
Rachida Dati

Предложение за директива
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да създадат условия за 
предвиденото в параграф 1, буква а) 
оповестяване, държавите членки 
изискват членовете и участниците на 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ да 
докладват на съответните места за 
търговия, подробности за техните 
позиции в действително време, 
включително позициите, държани от 
името на техни клиенти.

2. За да създадат условия за 
предвиденото в параграф 1, буква а) 
оповестяване, държавите членки 
изискват членовете и участниците на 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ да 
докладват на съответните места за 
търговия, подробности за техните 
позиции в разумен срок, включително 
позициите, държани от името на техни 
клиенти.

Or. fr

Обосновка

Данните за позициите следва да се докладват с цел публикуването на седмичен отчет. 
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Следователно не е необходимо да се получава информация за тези позиции в 
действително време. Такова изискване няма да е пропорционално на преследваната 
цел, по-специално предвид разходите, до които то води за участниците на 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ. Този разумен срок ще бъде определян от 
регулаторния орган.

Изменение 1166
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 60 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
инвестиционните посредници, които 
търгуват със стокови деривати или 
квоти за емисии или техни деривати 
извън регулирания пазар, МСТ или 
ОСТ, предоставят на ЕОЦКП и на 
компетентния орган подробна 
разбивка на своите позиции в 
действително време.

Or. en

Обосновка

В рамките на Съюза трябва да се събират последователни, подробни, 
стандартизирани данни, които да се обобщават, за да бъдат ефективно прилагани 
ограниченията върху позициите за отделните търговци и категории търговци. Това
ще спомогне за предотвратяване на нарушаването на функцията за определяне на 
цените на пазарите на стокови деривати и за установяване на появата на системен 
риск и неговото предотвратяване.

Изменение 1167
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 60 – параграф 2 – алинея 1б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията за ЕОЦКП и 
компетентния орган, посочена в 
алинеи първа и втора, включва:
(i) самоличността на двата 
контрагента;
(ii) точно кога са настъпили промени 
в позицията;
(iii) условната стойност на 
позицията;
(iv) падежа на позицията;
(v) размера на позицията въз основа на 
фючърс еквивалент;
(vi) дали позицията обективно 
намалява рискове, свързани с 
търговската дейност във връзка със 
стоката.

Or. en

Обосновка

В рамките на Съюза трябва да се събират последователни, подробни, 
стандартизирани данни, които да се обобщават, за да бъдат ефективно прилагани 
ограниченията върху позициите за отделните търговци и категории търговци. Това 
ще спомогне за предотвратяване на нарушаването на функцията за определяне на 
цените на пазарите на стокови деривати и за установяване на появата на системен 
риск и неговото предотвратяване.

Изменение 1168
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулираният пазар, МСТ или ОСТ 
класифицират членовете, 
участниците и техните клиенти
като търговци в съответствие с 

Регулираният пазар, МСТ или ОСТ 
класифицират лицата, които 
притежават позиция в съответен 
финансов инструмент, или, където е 
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естеството на тяхната основна 
стопанска дейност, като се взема 
предвид действащият лиценз, или като:

приложимо, компетентните органи,
като търговци съгласно изричните 
насоки и критерии, определени от 
ЕОЦКП, и в съответствие с естеството 
на тяхната основна стопанска дейност, 
като се взема предвид действащият 
лиценз, или като:

Or. en

Изменение 1169
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 60 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулираният пазар, МСТ или ОСТ 
класифицират членовете, 
участниците и техните клиенти 
като търговци в съответствие с 
естеството на тяхната основна 
стопанска дейност, като се взема 
предвид действащият лиценз, или като:

Лицата, притежаващи позиция в 
съответен финансов инструмент, се 
класифицират в съответствие с 
естеството на тяхната основна 
стопанска дейност, като се взема 
предвид действащият лиценз, или като:

Or. en

Изменение 1170
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) търговски предприятия; г) търговски предприятия, които 
сключват добросъвестни сделки за 
хеджиране;

Or. en
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Изменение 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 60 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В изискваните съгласно параграф 1, 
буква а) отчети се посочва броят на 
дългите и къси позиции по категории 
търговци, настъпилите от предходния 
отчет промени по тях, процентът на 
общо откритите позиции, представен за 
всяка категория, и броят на търговците 
във всяка категория.

В изискваните съгласно параграф 1, 
буква а) отчети се посочва броят на 
дългите и къси позиции по категории 
търговци, настъпилите от предходния 
отчет промени по тях, процентът на 
общо откритите позиции, представен за 
всяка категория, и броят на търговците 
във всяка категория.

В отчетите, посочени в параграф 1, 
буква а) и в параграф 1а, се прави също 
разграничение между:
(i) позициите, които са определени 
като позиции, които обективно 
намаляват рисковете, пряко свързани 
с търговската дейност във връзка със 
стоката;
(ii) другите позиции.

Or. en

Обосновка

За да бъде възможно прилагането на последователни ограничения на позициите в 
местата за търговия, сделките, които не се отнасят за основната търговска 
дейност, следва да бъдат отбелязани и докладвани. Информацията в тази система 
ще позволи на компетентните органи да ограничат временно допълнителното 
увеличаване на позиции, които не служат за целите на хеджиране. Също така ще 
подпомогне компетентните органи при извършването на проверки и намаляването на 
големите и системни рискове.

Изменение 1172
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 60 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В изискваните съгласно параграф 1,
буква a) отчети се посочва броят на 
дългите и къси позиции по категории 
търговци, настъпилите от предходния 
отчет промени по тях, процентът на 
общо откритите позиции, представен за 
всяка категория, и броят на търговците 
във всяка категория.

В изискваните съгласно параграф 1 
отчети се посочва броят на дългите и 
къси позиции по категории търговци, 
настъпилите от предходния отчет 
промени по тях, процентът на общо 
откритите позиции, представен за всяка 
категория, и броят на търговците във 
всяка категория.

В тях също така се прави 
разграничение между позициите, 
които обективно намаляват пряко 
свързаните с търговската дейности 
рискове и другите позиции.

Or. en

Изменение 1173
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В изискваните съгласно параграф 1, 
буква а) отчети се посочва броят на 
дългите и къси позиции по категории 
търговци, настъпилите от предходния 
отчет промени по тях, процентът на 
общо откритите позиции, представен 
за всяка категория, и броят на 
търговците във всяка категория.

В изискваните съгласно параграф 1, 
буква а) отчети се посочват броят и 
пазарът и условните стойности на 
брутните и откритите дълги и къси 
позиции по категории притежатели 
на позиции, настъпилите от предходния 
отчет промени по тях, процентът на 
общо късите и дългите открити
позиции, представен за всяка категория, 
и броят на притежателите на 
позиции във всяка категория.

Or. en

Изменение 1174
Sylvie Goulard



PE489.466v01-00 154/178 AM\901766BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 60 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В изискваните съгласно параграф 1, 
буква а) отчети се посочва броят на 
дългите и къси позиции по категории 
търговци, настъпилите от предходния 
отчет промени по тях, процентът на 
общо откритите позиции, представен 
за всяка категория, и броят на 
търговците във всяка категория.

В изискваните съгласно параграф 1, 
буква а) отчети се посочва броят на 
дългите и къси позиции по категории 
притежатели на позиции, 
настъпилите от предходния отчет 
промени по тях, процентът на общо 
късите и дълги открити позиции, 
представен за всяка категория, и броят 
на притежатели на позиции във всяка
категория.

Or. en

Изменение 1175
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 3 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на отчетите, посочени в 
букви а), аа) и б), при изчисляването 
на късите и дългите брутни и 
открити позиции, както и условните 
стойности, притежавани от 
съответното лице пряко и непряко, 
включително чрез или посредством 
индекс, кошница от ценни книжа или 
позиции в борсово търгуван фонд или 
подобна структура, се взема предвид 
дали се следват различни 
инвестиционни стратегии по 
отношение на определен актив или 
клас активи посредством повече от 
един отделен фонд, управляван от 
лицето, управляващо фонда, дали се 
следва същата инвестиционна 
стратегия по отношение на 
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определен актив или клас активи 
посредством повече от един фонд и 
дали повече от едно портфолио в 
рамките на същата структура се 
управлява на дискреционна основа, 
следвайки същата инвестиционна 
стратегия във връзка с определен 
актив или клас активи.

Or. en

Изменение 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 60 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение за 
определяне на формата на посочените в 
параграф 1, буква a) отчети и 
съдържанието на информацията, която 
трябва да се предоставя в съответствие с 
параграф 2.

ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение за 
определяне на формата на посочените в 
параграфи 1 и 1а отчети и 
съдържанието на информацията, която 
трябва да се предоставя в съответствие с 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1177
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение за 
определяне на формата на посочените в 
параграф 1, буква а) отчети и 
съдържанието на информацията, която 
трябва да се предоставя в съответствие с 

ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение за 
определяне на формата на посочените в 
параграф 1, буква а) отчети и 
съдържанието на информацията, която 
трябва да се предоставя в съответствие с 
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параграф 2. параграф 2 и член 59, параграф 1.

Or. en

Изменение 1178
Rachida Dati

Предложение за директива
Член 60 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение за 
определяне на формата на посочените в 
параграф 1, буква а) отчети и
съдържанието на информацията, която 
трябва да се предоставя в съответствие с 
параграф 2.

ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение за 
определяне на формата на посочените в 
параграф 1, буква а) отчети,
съдържанието на информацията, която 
трябва да се предоставя, и разумния 
срок, в който тя трябва да се 
предоставя, в съответствие с параграф 
2.

Or. fr

Обосновка

Данните за позициите следва да се докладват с цел публикуването на седмичен отчет. 
Следователно не е необходимо да се получава информация за тези позиции в 
действително време. Такова изискване няма да е пропорционално на преследваната 
цел, по-специално предвид разходите, до които то води за участниците на 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ. Този разумен срок ще бъде определян от 
регулаторния орган.

Изменение 1179
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 

ЕОЦКП представя на Комисията 
проект на регулаторни технически 
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актове в съответствие с член 94
относно мерки за уточняване на 
праговете, посочени в последната 
алинея на параграф 1 и за 
конкретизиране на категориите 
членове, участници или клиенти, 
посочени в параграф 3.

стандарти относно мерки за 
уточняване на праговете, посочени в 
последната алинея на параграф 1, и 
приема съответните насоки, 
критерии и изисквания за уведомяване 
за определянето на категориите 
членове, участници, извънборсови 
търговци, или клиенти, посочени в 
параграф 3.

Or. en

Изменение 1180
Olle Schmidt
от името на групата ALDE Group

Предложение за директива
Член 60 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94 
относно мерки за уточняване на 
праговете, посочени в последната 
алинея на параграф 1 и за 
конкретизиране на категориите членове, 
участници или клиенти, посочени в 
параграф 3.

ЕОЦКП изготвя проекти на 
регулаторни технически стандарти
за уточняване на праговете, посочени в 
последната алинея на параграф 1 и за 
конкретизиране на категориите членове, 
участници или клиенти, посочени в 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Въпросът е технически и следователно е по-подходящо да бъде разгледан от ЕОЦКП.

Изменение 1181
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 60 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94 относно 
мерки за уточняване на праговете, 
посочени в последната алинея на 
параграф 1 и за конкретизиране на 
категориите членове, участници или 
клиенти, посочени в параграф 3.

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94 относно 
мерки за уточняване на праговете, 
посочени в последната алинея на 
параграф 1 и за конкретизиране на 
категориите притежатели на позиции, 
посочени в параграф 3.

Or. en

Изменение 1182
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 5 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 1183
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 60 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 95 
относно мерките, по силата на 
които всички посочени в параграф 1, 
буква а) отчети трябва да се 
изпращат на ЕОЦКП ежеседмично в 
точно определено време, за да бъдат 
централизирано публикувани от 
органа.

заличава се

Or. en

Изменение 1184
Olle Schmidt
от името на групата ALDE Group

Предложение за директива
Член 60 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 98 
относно мерките, по силата на 
които всички посочени в параграф 1, 
буква а) отчети трябва да се изпращат 
на ЕОЦКП ежеседмично в точно 
определено време, за да бъдат 
централизирано публикувани от 
органа.

ЕОЦКП може да изиска всички 
посочени в параграф 1, буква а) отчети 
трябва да се изпращат ежеседмично в 
точно определено време, за да бъдат 
централизирано публикувани.

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.
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___________________
* ОВ, моля въведете дата: …

Or. en

Обосновка

Въпросът е технически и следователно е по-подходящо да бъде разгледан от ЕОЦКП.

Изменение 1185
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 60 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
за да определи мерките, по силата на 
които всички посочени в параграф 1, 
буква а) отчети трябва да се 
изпращат на ЕОЦКП ежедневно в 
точно определено време, за да бъдат 
централизирано публикувани от 
органа. Техническите стандарти 
осигуряват възможност за публично 
докладване по лесно достъпен начин, 
който създава условия за определяне 
на тенденциите и рисковете при 
търговията със стокови деривати на 
местата за търговия, извън 
борсовите пазари и базовия стоков 
пазар.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти 
за изпълнение до […]*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение, 
въз основа на посочените в първа 
алинея проекти на технически 
стандарти в съответствие с член 15 
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от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
______________
* ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 1186
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 60 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. За целите на член 59, параграф 1, 
ЕОЦКП изготвя, в тясно 
сътрудничество с ЕССР и други 
компетентни секторни надзорни 
органи на Съюза и трети държави, 
проекти на регулаторни технически 
стандарти, с които се определят 
съответните показатели и прагове,
необходими за контрола на 
характеристиките на базовите 
стокови пазари, както и подробности 
във връзка с подробната и обобщена 
информация, която следва да бъде 
предоставена от участниците на 
пазара, регулираните пазари, МСТ и 
ОСТ и регистрите на сделки, 
разрешени съгласно Регламент (ЕС) № 
…/… [Регламент за европейската 
пазарна инфраструктура], на 
съответните компетентни органи, 
ЕОЦКП и ЕССР.
Тези показатели по-специално се 
използват от компетентните органи 
и отдела на ЕОЦКП по стоките 
съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 
№…/… (РПФИ), с цел преминаване 
към постоянно и подробно 
задълбочено преразглеждане на 
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моделите на производство, 
потребление, посредничество, 
транспорт, прогнозни и официални 
равнища на запасите, включително 
предплатени договори, свободен 
капацитет, дългосрочни тенденции 
на търсене и предлагане на базовите 
стокови пазари, както и на 
нестабилността на пазарите и 
моделите за съответствие на 
базовите стокови пазари с други 
активи и класове на активи.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до [31 
декември 2012 г.]
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 1187
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посредством дерогация от параграф 1 
държавите членки разрешават всеки 
пазарен оператор да извършва услугите 
по отчитане на данни за нуждите на 
АПО, ДКО и АОС след предварителна 
проверка на това дали спазва 
разпоредбите на настоящия дял. Тази 
услуга се включва в техния лиценз.

2. Посредством дерогация от параграф 1 
държавите членки разрешават всеки 
пазарен оператор да извършва услугите 
по отчитане на данни за нуждите на 
АПО и АОС след предварителна 
проверка на това дали спазва 
разпоредбите на настоящия дял. Тази 
услуга се включва в техния лиценз.

Or. en
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Изменение 1188
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 65 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват всички 
членове на управителния орган на всеки 
доставчик на услуги за отчитане на 
данни да се ползват по всяко време с 
достатъчно добра репутация, да 
притежават необходимите знания, 
умения и опит и да отделят достатъчно 
време за изпълнение на своите 
задължения.

Членовете на управителния орган на 
всеки доставчик на услуги за отчитане 
на данни да се ползват по всяко време с 
достатъчно добра репутация, да 
притежават необходимите знания, 
умения и опит и да отделят достатъчно 
време за изпълнение на своите 
задължения.

Or. en

Обосновка

Относно корпоративното управление е от изключително значение да въведем същите 
изисквания в ДПФИ, както в ДКИ ІV. Затова тези изменения са еквивалентни на 
представените от ECR към предложенията относно ДКИ ІV.

Изменение 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 65 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на управителния орган 
притежават заедно необходимите 
знания, умения и опит, които им 
позволяват да разбират дейността на 
доставчика на услуги за отчитане на 
данни. Държавите членки 
гарантират, че всеки член на 
управителния орган действа честно, 
почтено и независимо, за да може 
правилно да оценява и да оспорва 
решенията на висшето ръководство.

Членовете на управителния орган 
притежават заедно необходимите 
знания, умения и опит, които им 
позволяват да разбират дейността на 
доставчика на услуги за отчитане на 
данни. Всеки член на управителния 
орган действа честно, почтено и 
независимо, за да може правилно да 
оценява и да оспорва решенията на 
висшето ръководство.
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Or. en

Обосновка

Относно корпоративното управление е от изключително значение да въведем същите 
изисквания в ДПФИ, както в ДКИ ІV. Затова тези изменения са еквивалентни на 
представените от ECR към предложенията относно ДКИ ІV.

Изменение 1190
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 65 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако пазарен оператор кандидатства за 
лиценз, за да упражнява дейност като 
ОПА, ДКО или АПО и членовете на 
управителния орган на ОПА, ДКО или 
АОС са същите като членовете на 
управителния орган на регулирания 
пазар, се приема, че тези лица 
изпълняват изискванията по първа 
алинея.

Ако пазарен оператор кандидатства за 
лиценз, за да упражнява дейност като 
ОПА или АПО и членовете на 
управителния орган на ОПА или АОС 
са същите като членовете на 
управителния орган на регулирания 
пазар, се приема, че тези лица 
изпълняват изискванията по първа 
алинея.

Or. en

Изменение 1191
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 65a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 65а
Създаване на Европейска 

консолидирана система за борсова 
информация

1. Създава се единна европейска 
консолидирана система за борсова 
информация, за да се консолидира 
цялата информация относно 
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сделките с акции и инструменти, 
подобни на капиталови, допуснати за 
търговия на регулиран пазар или 
които се търгуват на регулиран пазар 
или МСТ.
2. Европейската консолидирана 
система за борсова информация се 
управлява от единен орган на ЕС, 
съобразно изискванията, определени 
от Европейската комисия 
посредством делегирани актове. В 
делегираните актове също така се 
описва процедурата за назначаване на 
този орган чрез процедура за възлагане 
на обществена поръчка, проведена от 
Европейската комисия.
3. Европейската консолидирана 
система за борсова информация 
включва в своя обхват и некапиталови 
финансови инструменти, по-
специално облигации, най-малко (две) 
години след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 1192
Olle Schmidt
от името на групата ALDE Group

Предложение за директива
Член 66 – параграф 5 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, оповестена от ОПА 
включва най-малко следните данни:
а) кода за идентифициране на 
финансовия инструмент;
б) цената, на която е сключена 
сделката;
в) обема на сделката;
г) времето на сключване на сделката;
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д) времето, в което сделката е била 
отчетена;
е) паричната единица на сделката;
ж) мястото за търговия, на което е 
сключена сделката, или в противен 
случай кода „OTC“;
з) ако е приложимо, показател, че 
сделката е предмет на специални 
условия.

Or. en

Обосновка

Предложеното търговско решение за пазарна информация ще предостави точна и 
достъпна консолидирана информация единствено ако ЕОЦКП създаде общи 
европейски информационни стандарти и ако качеството и последователността на 
информацията са гарантирани от одобрените агенти по отчитането на сделки 
(АПО), които оповестяват публично пазарната информация.

Изменение 1193
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка по произход изисква 
от ДКО да приложи подходящи 
политики и процедури за събирането на 
информацията, която е оповестена 
публично в съответствие с членове 5 и 
19 от Регламент (ЕС) № …/….[РПФИ], 
да я консолидира в постоянен поток от 
електронни данни и да я предоставя на 
обществеността толкова бързо в реално 
време, колкото е технически 
възможно, и при разумни търговски 
условия, като информацията съдържа 
поне следните сведения:

Държавата членка по произход изисква 
от ДКО да приложи подходящи 
политики и процедури за събирането на 
информацията, която е оповестена 
публично в съответствие с членове 5 и 
19 от Регламент (ЕС) № …/….[РПФИ], 
да я консолидира в постоянен поток от 
електронни данни и да я предоставя на 
обществеността в реално време и при 
разумни търговски условия, като 
информацията съдържа поне следните 
сведения:

Or. en
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Обосновка

За да се избегнат евентуални съмнения, формулировката следва да бъде изцяло 
променена от „толкова бързо в реално време, колкото е технически възможно“ на „в 
реално време“ . Първоначалната формулировка съдържа наследената формулировка
от ДПФИ I, която се прилага главно за прозрачността след сключването на 
извънборсови сделки, което позволява максимално закъснение до три минути, което 
следва да се счита за реално време, в случай че сделката е сключена по телефона.

Изменение 1194
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – алинея 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) където е приложимо, 
автоматизираната търговска 
система, която е генерирала 
сделката;

Or. en

Обосновка

Тъй като голяма част от обема на сделките се генерира не от хора, а от алгоритми, е 
важно да може да се определи кой алгоритъм е бил задействан.

Изменение 1195
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – алинея 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) ако сделката е сключена 
„извънборсово“ — естеството на 
сделката;

Or. en
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Изменение 1196
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – алинея 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зa) ако сделката е къса продажба, 
съгласно посоченото в член 2, 
параграф 1, буква б) от Регламент 
(ЕС) № 236/2012.

Or. en

Изменение 1197
Olle Schmidt
от името на групата ALDE Group

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията се предоставя 
безплатно 15 минути след 
публикуването на сделката. Държавата 
членка по произход изисква от ДКО да 
може ефективно и последователно да 
разпространява тази информация, така 
че да гарантира бърз достъп до нея, на 
равнопоставена основа и във форма, 
която е лесно достъпна и използваема от 
пазарните участници.

Консолидираната информация след 
сключване на сделка се предоставя 
безплатно, без лицензионни такси за 
информация за целите на публичната 
информация, 15 минути след 
публикуването. Достъпът на 
пазарните специалисти до 
информация в действително време 
следва да се осъществява при 
подходящи търговски условия, 
наложени от ДКО. Държавата членка 
по произход изисква от ДКО да може 
ефективно и последователно да 
разпространява тази информация, така 
че да гарантира бърз достъп до нея, на 
равнопоставена основа и във форма, 
която е лесно достъпна и използваема от 
пазарните участници.
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Or. en

Обосновка

Информацията се предоставя безплатно 15 минути след публикуването на сделката. 
Формулировката следва да бъде коригирана, с цел да се предостави на ДКО 
възможност да му се заплаща за неговите услуги по обобщаване. Тъй като 
източниците на информация (местата за търговия) няма да събират никакви 
лицензионни такси за информация, в този случай може да се представи много 
икономическо ефективно решение.

Изменение 1198
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) където е приложимо, 
автоматизираната търговска 
система, която е генерирала 
сделката;

Or. en

Изменение 1199
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) ако сделката е сключена 
„извънборсово“ — естеството на 
сделката;

Or. en
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Изменение 1200
Olle Schmidt
от името на групата ALDE Group

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията се предоставя 
безплатно 15 минути след 
публикуването на сделката. Държавата 
членка по произход изисква от ДКО да 
може ефективно и последователно да 
разпространява тази информация, така 
че да гарантира бърз достъп до нея, на 
равнопоставена основа и в общоприета 
форма, която е взаимно съвместима, 
лесно достъпна и използваема от 
пазарните участници.

Консолидираната информация след 
сключване на сделка се предоставя 
безплатно, без лицензионни такси за 
информация за целите на публичната 
информация, 15 минути след 
публикуването й. Достъпът на 
пазарните специалисти до 
информация в действително време 
следва да се осъществява при 
подходящи търговски условия, 
наложени от ДКО. Държавата членка 
по произход изисква от ДКО да може 
ефективно и последователно да 
разпространява тази информация, така 
че да гарантира бърз достъп до нея, на 
равнопоставена основа и в общоприета 
форма, която е взаимно съвместима, 
лесно достъпна и използваема от 
пазарните участници.

Or. en

Обосновка

Информацията се предоставя безплатно 15 минути след публикуването на сделката.
Формулировката следва да бъде коригирана, с цел да се предостави на ДКО 
възможност да му се заплаща за неговите услуги по обобщаване. Тъй като 
източниците на информация (местата за търговия) няма да събират никакви 
лицензионни такси за информация, в този случай може да се представи много 
икономическо ефективно решение.

Изменение 1201
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка по произход 
изисква от ДКО да гарантира, че 
предоставените данни са консолидирани 
въз основа на информацията, 
публикувана поне от регулираните
пазари, МСТ, ОСТ и ОПА, във връзка с 
финансовите инструменти, посочени в 
делегираните актове съгласно 
параграф 8, буква в).

3. Държавата членка по произход 
изисква от ДКО да гарантира, че 
предоставените данни са консолидирани 
въз основа на информацията, 
публикувана от всички регулирани
пазари, МСТ, ОСТ и ОПА, във връзка с 
финансовите инструменти, обхванати
от настоящата директива с оглед 
гарантиране на предоставянето на 
пълен консолидиран отчет.

Or. en

Обосновка

Единственият начин да се гарантира появата на пълен консолидиран отчет 
посредством конкуриращи се търговски доставчици е ако от тях се изисква да 
обобщават информацията от всички регистрирани АПО. По този начин всички 
сделки, които се докладват, ще бъдат консолидирани. ДКО ще продължат да се
конкурират, но инвеститорите ще разполагат с пълен консолидиран отчет, който им 
позволява да видят дали действително са сключили сделката по най-добрия начин.

Изменение 1202
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка по произход
изисква от ДКО да гарантира, че 
предоставените данни са консолидирани 
въз основа на информацията, 
публикувана поне от регулираните 
пазари, МСТ, ОСТ и ОПА, във връзка с 
финансовите инструменти, посочени в 
делегираните актове съгласно 
параграф 8, буква в).

3. ЕОЦКП изисква от ДКО да 
гарантира, че предоставените данни са 
консолидирани въз основа на 
информацията, публикувана поне от 
регулираните пазари, МСТ, ОСТ и 
ОПА, във връзка с всички финансови
инструменти.

Or. en
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Обосновка

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Изменение 1203
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 67 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка по произход 
изисква от ДКО да гарантира, че 
предоставените данни са консолидирани 
въз основа на информацията, 
публикувана поне от регулираните 
пазари, МСТ, ОСТ и ОПА, във връзка с 
финансовите инструменти, посочени в 
делегираните актове съгласно параграф 
8, буква в).

3. Държавата членка по произход 
изисква от ДКО да гарантира, че 
предоставените данни са консолидирани 
въз основа на информацията, 
публикувана поне от регулираните 
пазари, МСТ и ОПА, във връзка с 
финансовите инструменти, посочени в 
делегираните актове съгласно параграф 
8, буква в).

Or. en

Изменение 1204
Olle Schmidt
от името на групата ALDE Group
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Предложение за директива
Член 67 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на
делегирани актове в съответствие с член 
94 относно мерките, с които се уточнява 
какво представляват разумни търговски 
условия за предоставяне на достъп до 
потоците от данни, както е посочено в 
параграфи 1 и 2.

7. Комисията приема делегирани актове 
в срок до [...]*в съответствие с член 94 
относно мерките, с които се уточнява 
какво представляват разумни търговски 
условия за предоставяне на достъп до 
потоците от данни, както е посочено в 
параграфи 1 и 2.

_________________
* ОВ, моля въведете дата: 6 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива

Or. en

Обосновка

Разяснения и определяне на краен срок, в рамките на който Европейската комисия 
следва да предприеме действия.

Изменение 1205
Olle Schmidt
от името на групата ALDE Group

Предложение за директива
Член 67 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на
делегирани актове в съответствие с член 
94 относно мерките, с които се 
уточняват:

8. Комисията приема делегирани актове 
в срок до [...] в съответствие с член 94 
относно мерките, с които се уточняват:

_________________
* ОВ, моля въведете дата: 6 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива
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Or. en

Обосновка

Разяснения и определяне на краен срок, в рамките на който Европейската комисия 
следва да предприеме действия.

Изменение 1206
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 67 – параграф 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) местата за търговия и АПО, както 
и финансовите инструменти, 
информация за които трябва да бъде 
включена в потока от данни;

заличава се

Or. en

Изменение 1207
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 67 – параграф 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) местата за търговия и АПО, както 
и финансовите инструменти, 
информация за които трябва да бъде 
включена в потока от данни;

заличава се

Or. en

Обосновка

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
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confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Изменение 1208
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 67 – параграф 8 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други начини, посредством които се 
гарантира, че публикуваните от 
различни ДКО данни съответстват и 
могат да бъдат подробно 
съпоставени и свързани с подобни 
данни от други източници.

г) други начини, посредством които се 
гарантира, че публикуваните от 
различни ДКО данни са еднакви.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение би могло да отразява настоящата пазарна практика (два 
много различни набора от данни могат все пак да си съответстват, ако разликите 
могат да бъдат обяснени). Въпреки това не се постига единен набор от данни, до 
който да има достъп от многобройни източници. Ето защо изменението има за цел 
да постигне това.

Изменение 1209
Pervenche Berès
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Предложение за директива
Член 67 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Комисията назначава един 
европейски ДКО чрез справедлив и 
прозрачен публичен търг. При 
назначаването на ДКО Комисията 
взема предвид до каква степен 
кандидатите могат да изпълнят 
посочените в настоящия член 
условията, качеството на услугите, 
които те предлагат, и техните 
такси.
С цел да се гарантира справедлив и 
прозрачен публичен търг, ЕОЦКП 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти, с които се 
определят стандартите, които 
следва да се използват в процеса на 
публичния търг.

Or. en

Обосновка

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.
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Изменение 1210
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 67а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 67а
Единна консолидирана база данни

До [...]* ЕОЦКП предоставя на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията становище относно 
наличието на висококачествена 
информация след сключването на 
сделка, която се оповестява в 
съответствие с членове 5 и 19 от 
Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ] в 
консолидирана форма, обхващаща 
целия пазар, в съответствие със 
стандартите за лесен достъп на 
разумна цена.
Когато ЕОЦКП счита, че 
информацията след сключването на 
сделка, която се оповестява в 
съответствие с членове 5 и 19, не е 
налична, не е с високо качество или не 
обхваща целия пазар, ЕОЦКП издава 
отрицателно становище.
В случай на отрицателно становище 
Комисията приема делегиран акт в 
рамките на три месеца, след като е 
получила отрицателно становище от 
ESMA в съответствие с член 94, 
относно мерките, с които се определя 
образуванието, което да предоставя 
консолидирани отчети с информация 
след сключването на сделки, която се 
оповестява в съответствие с членове 
5 и 19.
До [...]**, ЕОЦКП предоставя на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията становище относно 
наличието на висококачествена 
информация след сключването на 
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сделки, която се оповестява в 
съответствие с членове 9 и 20 от 
Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ] в 
консолидирана форма, обхващаща 
целия пазар, в съответствие със 
стандартите за лесен достъп на 
разумна цена.
Когато ЕОЦКП счита, че 
информацията след сключването на 
сделки, която се оповестява в 
съответствие с членове 9 и 20, не е 
налична, не е с високо качество или не 
обхваща целия пазар, ЕОЦКП издава 
отрицателно становище.
В случай на отрицателно становище 
Комисията приема делегиран акт в 
рамките на три месеца, след като е 
получила отрицателно становище от 
ЕОЦКП в съответствие с член 94, 
относно мерките, с които се определя 
образуванието, което да предоставя 
консолидирани отчети с информация 
след сключването на сделки, която се 
оповестява в съответствие с членове 
9 и 20.
_____________________
* ОВ: Моля въведете дата: 6 месеца 
след началото на прилагане на 
настоящата директива
** ОВ: Моля въведете дата: 1 година 
след началото на прилагане на 
настоящата директива

Or. en


