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Изменение 97
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С финансовата криза бяха 
разкрити слабости в прозрачността 
на финансовите пазари. Засилването на 
прозрачността е следователно един от 
общите принципи, от които трябва да се 
ръководи укрепването на финансовата 
система, както бе потвърдено в 
декларацията на Г-20 от 2 април 2009 г. 
в Лондон. С цел увеличаване на 
прозрачността и за да бъде подобрено 
функционирането на вътрешния пазар 
на финансови инструменти, следва да 
бъде въведена нова рамка за 
установяване на уеднаквени изисквания 
за прозрачност на сделките на пазарите 
на финансови инструменти. Рамката 
следва да се състои от цялостно 
законодателство, обхващащо широк 
кръг финансови инструменти. Тя следва 
да допълни изискванията за 
прозрачност, установени в Директива 
2004/39/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 април 2004 година, по 
отношение на нарежданията и сделките 
с акции.

(1) Неотдавнашната финансова криза 
още веднъж доказа, че пазарите по 
никакъв начин не са ефективни. По-
скоро обратното. Недостатъчно 
регулираните пазари имат склонност 
да стават непрозрачни, което води до 
крайни спекулативни действия и до 
създаване на икономически балони с 
унищожителен социално-
икономически ефект. Целта на 
настоящия преглед е да се сложи край 
на вредните спекулативни действия и 
да се подкрепи насочването на 
спестявания в продуктивни 
инвестиции. Засилването на 
прозрачността е един от общите 
принципи, от които трябва да се 
ръководи укрепването на финансовата 
система, както бе потвърдено в 
декларацията на Г-20 от 2 април 2009 г. 
в Лондон. С цел увеличаване на 
прозрачността и за да бъде подобрено 
функционирането на вътрешния пазар 
на финансови инструменти, следва да 
бъде въведена нова рамка за 
установяване на уеднаквени изисквания 
за прозрачност на сделките на пазарите 
на финансови инструменти. Рамката 
следва да се състои от цялостно 
законодателство, обхващащо широк 
кръг финансови инструменти. Тя следва 
да допълни изискванията за 
прозрачност, установени в Директива 
2004/39/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 април 2004 година, по 
отношение на нарежданията и сделките 
с акции.

Or. en
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Изменение 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва да се въведат определения
за понятията „регулиран пазар“ и „МСТ
“, които да са в строго съответствие 
едно с друго, за да бъде отчетен фактът, 
че двете понятия изпълняват функция на 
организирана търговия. От 
определенията следва да бъдат 
изключени двустранните системи, при 
които инвестиционният посредник 
осъществява всяка търговска дейност за 
своя сметка дори като нерисков 
контрагент между купувача и 
продавача. Понятието „система“ 
обхваща всички онези пазари, които са 
съставени от набор от правила и от 
платформа за търговия, както и тези, 
които функционират само въз основа на 
набор от правила. Регулираните пазари 
и МСТ не са задължени да управляват 
„техническа“ система за съпоставяне на 
нарежданията. Пазар, който е изграден 
само от набор от правила, регулиращи 
аспектите, свързани с членството, 
допускането на инструменти за 
търгуване, търговията между членовете, 
отчитането и, когато е приложимо, 
задълженията за прозрачност, е 
регулиран пазар или МСТ по смисъла на 
настоящата директива, и сделките, 
сключвани съгласно тези правила, се 
считат като сключени съгласно 
системите на регулирания пазар или 
МСТ . Понятието „интереси от покупка 
и продажба“ следва да се разбира в 
широкия смисъл и включва нареждания, 
котировки и индикации за интерес. 
Изискването интересите да бъдат 
обединени в системата посредством 

(6) Следва да се пояснят
определенията за понятията 
„регулиран пазар“ и „МСТ“, които да 
продължат да бъдат в строго 
съответствие едно с друго, за да бъде 
отчетен фактът, че двете понятия 
изпълняват функция на организирана 
търговия. От определенията следва да
бъдат изключени двустранните системи, 
при които инвестиционният посредник 
осъществява всяка търговска дейност за 
своя сметка дори като нерисков 
контрагент между купувача и 
продавача. Понятието „система“ 
обхваща всички онези пазари, които са 
съставени от набор от правила и от 
платформа за търговия, както и тези, 
които функционират само въз основа на 
набор от правила. Регулираните пазари 
и МСТ не са задължени да управляват 
„техническа“ система за съпоставяне на 
нарежданията. Пазар, който е изграден 
само от набор от правила, регулиращи 
аспектите, свързани с членството, 
допускането на инструменти за 
търгуване, търговията между членовете, 
отчитането и, когато е приложимо, 
задълженията за прозрачност, е 
регулиран пазар или МСТ по смисъла на 
настоящата директива, и сделките, 
сключвани съгласно тези правила, се 
считат като сключени съгласно 
системите на регулирания пазар или 
МСТ . Понятието „интереси от покупка 
и продажба“ следва да се разбира в 
широкия смисъл и включва нареждания, 
котировки и индикации за интерес. За 
да се премахне една от основните 
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недискреционни правила, установени от 
оператора на системата, означава, че те 
са обединени съгласно правилата на 
системата или посредством протоколите 
на системата или вътрешните 
оперативни процедури (включително 
процедури, съдържащи се в компютърен 
софтуер). Понятието „недискреционни 
правила“ означава, че тези правила 
оставят инвестиционния посредник, 
опериращ МСТ , без свобода за 
преценка за това, как могат да си 
взаимодействат интересите. 
Определенията изискват интересите да 
се обединят по такъв начин, че да имат 
за резултат договор, което означава, че 
изпълнението е съгласно правилата на 
системата или протоколите на системата 
или вътрешните оперативни процедури.

неясноти, създадени от 
първоначалната директива, 
определенията за „регулиран пазар“ и 
„МСТ“ не следва да включват каквато 
и да било препратка към изискване 
относно тези места за търговия. 
Действащите изисквания относно 
тези два вида места за търговия 
следва да бъдат запазени, но да бъдат 
представени отделно от 
определенията, за да се гарантира, че 
определението обхваща 
изпълняваната търговска функция, 
която от своя страна да бъде 
предмет на ясен набор от правила. 
Едно от важните изисквания се 
отнася до задължението интересите 
да бъдат обединени в системата 
посредством недискреционни правила, 
установени от оператора на системата, 
което означава, че те са обединени 
съгласно правилата на системата или 
посредством протоколите на системата 
или вътрешните оперативни процедури 
(включително процедури, съдържащи се 
в компютърен софтуер). Понятието 
„недискреционни правила“ означава, че 
тези правила оставят инвестиционния 
посредник, опериращ МСТ , без свобода 
за преценка за това, как могат да си 
взаимодействат интересите. 
Определенията изискват интересите да 
се обединят по такъв начин, че да имат 
за резултат договор, което означава, че 
изпълнението е съгласно правилата на 
системата или протоколите на системата 
или вътрешните оперативни процедури.

Or. en

Обосновка

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
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definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Изменение 99
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва да се въведат определения за 
понятията „регулиран пазар“ и „МСТ “, 
които да са в строго съответствие едно 
с друго, за да бъде отчетен фактът, че 
двете понятия изпълняват функция на
организирана търговия. От 
определенията следва да бъдат 
изключени двустранните системи, при 
които инвестиционният посредник 
осъществява всяка търговска дейност 
за своя сметка дори като нерисков
контрагент между купувача и 
продавача. Понятието „система“ 
обхваща всички онези пазари, които са 
съставени от набор от правила и от 
платформа за търговия, както и тези, 
които функционират само въз основа на 
набор от правила. Регулираните пазари 
и МСТ не са задължени да управляват 
„техническа“ система за съпоставяне 
на нарежданията. Пазар, който е 
изграден само от набор от правила, 
регулиращи аспектите, свързани с 
членството, допускането на 
инструменти за търгуване, търговията 
между членовете, отчитането и, когато е 
приложимо, задълженията за 
прозрачност, е регулиран пазар или
МСТ по смисъла на настоящата 
директива, и сделките, сключвани 
съгласно тези правила, се считат като 
сключени съгласно системите на 
регулирания пазар или МСТ . 
Понятието „интереси от покупка и 

(6) Следва да се въведат определения за 
понятията „регулиран пазар“, „МСТ“ и 
„ОСТ“, които да обхващат 
изпълняваната функция на 
организирана многостранна търговия. 
Определенията за „регулирани 
пазари“ и „МСТ“ следва да бъдат в 
съответствие, за да бъде отчетен фактът, 
че двете понятия ефективно 
представляват един и същи вид
организирана търговия. Определението 
за ОСТ следва да бъде сходно, но 
следва да позволява на оператора на 
ОСТ по-голяма гъвкавост по 
отношение на начина за определяне 
на неговите правила и процедури, за да 
се гарантира способността му да 
обхване всички форми на организирана 
многостранна търговия, които не 
съответстват на категориите 
„регулиран пазар“ и „МСТ“. От 
определенията не следва да бъдат 
изключени системи, при които 
операторът действа в нерисково 
основно качество в позиция между 
купувача и продавача. Понятието 
„система“ обхваща всички онези пазари, 
които са съставени от набор от правила 
и от платформа за търговия, както и 
тези, които функционират само въз 
основа на набор от правила. 
Регулираните пазари, МСТ и ОСТ не са 
задължени да управляват централна 
система, основаваща се на регистър за 
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продажба“ следва да се разбира в 
широкия смисъл и включва нареждания, 
котировки и индикации за интерес. 
Изискването интересите да бъдат 
обединени в системата посредством 
недискреционни правила, установени от 
оператора на системата, означава, че те 
са обединени съгласно правилата на 
системата или посредством протоколите 
на системата или вътрешните 
оперативни процедури (включително 
процедури, съдържащи се в компютърен 
софтуер). Понятието 
„недискреционни правила“ означава, 
че тези правила оставят 
инвестиционния посредник, опериращ 
МСТ , без свобода за преценка за това, 
как могат да си взаимодействат 
интересите. Определенията изискват 
интересите да се обединят по такъв 
начин, че да имат за резултат 
договор, което означава, че 
изпълнението е съгласно правилата 
на системата или протоколите на 
системата или вътрешните 
оперативни процедури.

нареждания, за съпоставяне на 
нарежданията, а могат да управляват 
други протоколи за търговия, 
включително системи, при които 
потребителите са в състояние да 
изискват котировки от повече от 
един доставчик. Пазар, който е 
изграден само от набор от правила, 
регулиращи аспектите, свързани с 
членството, допускането на 
инструменти за търгуване, търговията 
между членовете, отчитането и, когато е 
приложимо, задълженията за 
прозрачност, е регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ по смисъла на настоящата 
директива, и сделките, сключвани 
съгласно тези правила, се считат като 
сключени съгласно системите на 
регулирания пазар, МСТ или ОСТ. 
Определенията изискват интересите 
от покупка и продажба да се 
обединят по такъв начин, че да имат 
за резултат договор, което означава, 
че изпълнението следва правилата на 
системата или протоколите на 
системата, или вътрешните 
оперативни процедури. Понятието 
„интереси от покупка и продажба“ 
следва да се разбира в широкия смисъл 
и включва нареждания, котировки и 
индикации за интерес. Регулираните 
пазари и МСТ следва да подлежат на 
изискването интересите да бъдат 
обединени в системата посредством 
недискреционни правила, установени от 
оператора на системата, което 
означава, че те са обединени съгласно 
правилата на системата или 
посредством протоколите на системата 
или вътрешните оперативни процедури 
(включително процедури, съдържащи се 
в компютърен софтуер). Тези правила 
оставят регулирания пазар или 
инвестиционния посредник, опериращ 
МСТ, без свобода за преценка за това, 
как могат да си взаимодействат 
интересите.
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Or. en

Обосновка

Всички места за търговия – регулирани пазари, МСТ и ОСТ – следва да подлежат на 
сходни високи изисквания за достъп и изпълнение на сделки чрез системата. Въпреки 
това, за да се гарантира достатъчна гъвкавост в рамките на режима за обхващане 
на системите за сравнение на нарежданията (Broker Crossing Networks) и някои 
видове места за търговия на стандартизирани ликвидни деривати, е необходимо на 
операторите на ОСТ да се позволи по-голяма гъвкавост по отношение на начина, по 
който определят своите правила и процедури.

Изменение 100
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва да се въведат определения
за понятията „регулиран пазар“ и „МСТ 
“, които да са в строго съответствие 
едно с друго, за да бъде отчетен фактът, 
че двете понятия изпълняват функция на 
организирана търговия. От 
определенията следва да бъдат 
изключени двустранните системи, при 
които инвестиционният посредник 
осъществява всяка търговска дейност за 
своя сметка дори като нерисков 
контрагент между купувача и 
продавача. Понятието „система“ 
обхваща всички онези пазари, които са 
съставени от набор от правила и от 
платформа за търговия, както и тези, 
които функционират само въз основа на 
набор от правила. Регулираните пазари 
и МСТ не са задължени да управляват 
„техническа“ система за съпоставяне на 
нарежданията. Пазар, който е изграден 
само от набор от правила, регулиращи 
аспектите, свързани с членството, 
допускането на инструменти за 
търгуване, търговията между членовете, 
отчитането и, когато е приложимо, 

(6) Определенията за понятията 
„регулиран пазар“ и „МСТ“ следва да 
останат в строго съответствие едно с 
друго, за да бъде отчетен фактът, че 
двете понятия изпълняват функция на 
организирана търговия. От 
определенията следва да бъдат 
изключени двустранните системи, при 
които инвестиционният посредник 
осъществява всяка търговска дейност за 
своя сметка дори като нерисков 
контрагент между купувача и 
продавача. Понятието „система“ 
обхваща всички онези пазари, които са 
съставени от набор от правила и от 
платформа за търговия, както и тези, 
които функционират само въз основа на 
набор от правила. Регулираните пазари 
и МСТ не са задължени да управляват 
„техническа“ система за съпоставяне на 
нарежданията. Пазар, който е изграден 
само от набор от правила, регулиращи 
аспектите, свързани с членството, 
допускането на инструменти за 
търгуване, търговията между членовете, 
отчитането и, когато е приложимо, 
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задълженията за прозрачност, е 
регулиран пазар или МСТ по смисъла на 
настоящата директива, и сделките, 
сключвани съгласно тези правила, се 
считат като сключени съгласно 
системите на регулирания пазар или 
МСТ . Понятието „интереси от покупка 
и продажба“ следва да се разбира в 
широкия смисъл и включва нареждания, 
котировки и индикации за интерес. 
Изискването интересите да бъдат 
обединени в системата посредством 
недискреционни правила, установени от 
оператора на системата, означава, че те 
са обединени съгласно правилата на 
системата или посредством протоколите 
на системата или вътрешните 
оперативни процедури (включително 
процедури, съдържащи се в компютърен 
софтуер). Понятието „недискреционни 
правила“ означава, че тези правила 
оставят инвестиционния посредник, 
опериращ МСТ , без свобода за 
преценка за това, как могат да си 
взаимодействат интересите. 
Определенията изискват интересите да 
се обединят по такъв начин, че да имат 
за резултат договор, което означава, че 
изпълнението е съгласно правилата на 
системата или протоколите на системата 
или вътрешните оперативни процедури.

задълженията за прозрачност, е 
регулиран пазар или МСТ по смисъла на 
настоящата директива, и сделките, 
сключвани съгласно тези правила, се 
считат като сключени съгласно 
системите на регулирания пазар или 
МСТ . Понятието „интереси от покупка 
и продажба“ следва да се разбира в 
широкия смисъл и включва нареждания, 
котировки и индикации за интерес. За 
да стане ясна изпълняваната 
търговска функция на регулираните 
пазари и МСТ, определенията за 
„регулирани пазари“ и „МСТ“ следва 
да подлежат на ясен набор от 
правила. Следователно, изискванията 
относно видовете места следва да 
бъдат посочени отделно. Тези 
изисквания се отнасят до 
задължението интересите да бъдат 
обединени в системата посредством 
недискреционни правила, установени от 
оператора на системата, което 
означава, че те са обединени съгласно 
правилата на системата или 
посредством протоколите на системата 
или вътрешните оперативни процедури 
(включително процедури, съдържащи се 
в компютърен софтуер). Понятието 
„недискреционни правила“ означава, че 
тези правила оставят инвестиционния 
посредник, опериращ МСТ , без свобода 
за преценка за това, как могат да си 
взаимодействат интересите. 
Определенията изискват интересите да 
се обединят по такъв начин, че да имат 
за резултат договор, което означава, че 
изпълнението е съгласно правилата на 
системата или протоколите на системата 
или вътрешните оперативни процедури.

Or. en

Обосновка

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
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(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the Recital so as to avoid 
ambiguity.

Изменение 101
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва да се въведат определения
за понятията „регулиран пазар“ и „МСТ
“, които да са в строго съответствие 
едно с друго, за да бъде отчетен фактът, 
че двете понятия изпълняват функция на 
организирана търговия. От 
определенията следва да бъдат 
изключени двустранните системи, при 
които инвестиционният посредник 
осъществява всяка търговска дейност за 
своя сметка дори като нерисков 
контрагент между купувача и 
продавача. Понятието „система“ 
обхваща всички онези пазари, които са 
съставени от набор от правила и от 
платформа за търговия, както и тези, 
които функционират само въз основа на 
набор от правила. Регулираните пазари 
и МСТ не са задължени да управляват 
„техническа“ система за съпоставяне на 
нарежданията. Пазар, който е изграден 
само от набор от правила, регулиращи 
аспектите, свързани с членството, 
допускането на инструменти за 
търгуване, търговията между членовете, 
отчитането и, когато е приложимо, 
задълженията за прозрачност, е 
регулиран пазар или МСТ по смисъла на 
настоящата директива, и сделките, 
сключвани съгласно тези правила, се 

(6) Следва да се пояснят
определенията за понятията 
„регулиран пазар“ и „МСТ“, които да са 
в строго съответствие едно с друго, за 
да бъде отчетен фактът, че двете 
понятия изпълняват функция на 
организирана търговия. От 
определенията следва да бъдат 
изключени двустранните системи, при 
които инвестиционният посредник 
осъществява всяка търговска дейност за 
своя сметка дори като нерисков 
контрагент между купувача и 
продавача. Понятието „система“ 
обхваща всички онези пазари, които са 
съставени от набор от правила и от 
платформа за търговия, както и тези, 
които функционират само въз основа на 
набор от правила. Регулираните пазари 
и МСТ не са задължени да управляват 
„техническа“ система за съпоставяне на 
нарежданията. Пазар, който е изграден 
само от набор от правила, регулиращи 
аспектите, свързани с членството, 
допускането на инструменти за 
търгуване, търговията между членовете, 
отчитането и, когато е приложимо, 
задълженията за прозрачност, е 
регулиран пазар или МСТ по смисъла на 
настоящата директива, и сделките, 
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считат като сключени съгласно
системите на регулирания пазар или 
МСТ . Понятието „интереси от покупка 
и продажба“ следва да се разбира в 
широкия смисъл и включва нареждания, 
котировки и индикации за интерес. 
Изискването интересите да бъдат 
обединени в системата посредством 
недискреционни правила, установени от 
оператора на системата, означава, че те 
са обединени съгласно правилата на 
системата или посредством протоколите 
на системата или вътрешните 
оперативни процедури (включително 
процедури, съдържащи се в компютърен 
софтуер). Понятието „недискреционни 
правила“ означава, че тези правила 
оставят инвестиционния посредник, 
опериращ МСТ , без свобода за 
преценка за това, как могат да си 
взаимодействат интересите. 
Определенията изискват интересите да 
се обединят по такъв начин, че да имат 
за резултат договор, което означава, че 
изпълнението е съгласно правилата на 
системата или протоколите на системата 
или вътрешните оперативни процедури.

сключвани съгласно тези правила, се 
считат като сключени съгласно 
системите на регулирания пазар или 
МСТ . Понятието „интереси от покупка 
и продажба“ следва да се разбира в 
широкия смисъл и включва нареждания, 
котировки и индикации за интерес. 
Едно от важните изисквания се 
отнася до задължението интересите 
да бъдат обединени в системата 
посредством недискреционни правила, 
установени от оператора на системата, 
което означава, че те са обединени 
съгласно правилата на системата или 
посредством протоколите на системата 
или вътрешните оперативни процедури 
(включително процедури, съдържащи се 
в компютърен софтуер). Понятието 
„недискреционни правила“ означава, че 
тези правила оставят инвестиционния 
посредник, опериращ МСТ , без свобода 
за преценка за това, как могат да си 
взаимодействат интересите. 
Определенията изискват интересите да 
се обединят по такъв начин, че да имат 
за резултат договор, което означава, че 
изпълнението е съгласно правилата на 
системата или протоколите на системата 
или вътрешните оперативни процедури.

Or. en

Изменение 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-прозрачни и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност между 
различни места, предлагащи търговски 
услуги, е необходимо да се въведе нова 
категория на организирана система за

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-прозрачни, по-безопасни и по-
ефикасни и да бъдат създадени условия 
на равнопоставеност между различни 
места, предлагащи търговски услуги, е
необходимо да се пояснят 
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търговия (ОСТ). Тази нова категория 
се определя най-общо, така че да 
обхваща всички съществуващи или 
бъдещи видове организирано 
изпълнение и търгуване, които не 
отговарят на функционалността или 
на регулаторните изисквания на 
съществуващите места за търговия. 
Следователно трябва да се прилагат 
подходящи организационни изисквания 
и правила за прозрачност, които 
способстват за ефективното определяне 
на цените. Новата категория обхваща
системите за сравнение на 
нарежданията, които могат да се опишат 
като вътрешни електронни 
съпоставителни системи, управлявани 
от инвестиционен посредник, които 
изпълняват нареждания на клиенти 
срещу нареждания на други клиенти. В 
новата категория попадат също 
системи с капацитет за търгуване на 
достатъчно ликвидни деривати, които 
отговарят на условията за клиринг. Тя
не включва системи, в които не се 
извършва действителна търговия или 
нейното организиране, като 
информационните табла, използвани за 
реклама на интересите на купувачи и на 
продавачи, другите структури, 
предназначени за сбора или 
обединяване на потенциалните интереси 
от покупка или продажба, или 
електронни услуги за потвърждение 
след сключване на сделките.

съществуващите категории на места
за търговия, така че функционално 
идентичната търговия да бъде 
обхваната от еднакви правила. Това 
пояснение следва да обхване всички 
основни източници на неясноти, така 
че съществуващите места за 
търговия да обхващат всички 
съществуващи или бъдещи видове 
организирано изпълнение и търгуване. 
Следователно трябва да се прилагат 
еднакви организационни изисквания и 
правила за прозрачност, които 
способстват за ефективното определяне 
на цените, както и еднакви правила, 
имащи за цел да гарантират 
обективно, недискреционно 
изпълнение и равнопоставен достъп 
до платформите. Пояснението на 
определенията за „регулирани 
пазари“, „МСТ“ и „СУ“ следва да 
гарантира, че системите за сравнение 
на нарежданията, които могат да се 
опишат като вътрешни електронни 
съпоставителни системи, управлявани 
от инвестиционен посредник, които 
изпълняват нареждания на клиенти 
срещу нареждания на други клиенти се 
регулират или като МСТ, или като 
СУ, в зависимост от това каква 
търговска функция изпълняват. 
Пояснените определения за 
„регулирани пазари“, „МСТ“ и „СУ“ 
следва да обхващат също системи с 
капацитет за търгуване на достатъчно 
ликвидни деривати, които отговарят на 
условията за клиринг. За разлика от 
това тя не включва системи, в които 
не се извършва действителна търговия 
или нейното организиране, като 
информационните табла, използвани за 
реклама на интересите на купувачи и на 
продавачи, другите структури, 
предназначени за сбора или 
обединяване на потенциалните интереси 
от покупка или продажба, или 
електронни услуги за потвърждение 
след сключване на сделките, ако 
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продължи да се определя като 
извънборсова. 

(Това изменение (т.e. заличаването на 
„ОСТ“) се прилага в целия текст. 
Приемането му ще наложи съответни 
промени в целия текст, включително 
определението в член 2.)

Or. en

Обосновка

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Изменение 103
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-прозрачни и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност между 
различни места, предлагащи търговски 
услуги, е необходимо да се въведе нова 
категория на организирана система за 
търговия (ОСТ). Тази нова категория се 
определя най-общо, така че да обхваща 

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-прозрачни и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност между 
различни места, предлагащи 
многостранни търговски услуги, е 
необходимо да се въведе нова категория 
на организирана система за търговия 
(ОСТ). Тази нова категория се определя 
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всички съществуващи или бъдещи 
видове организирано изпълнение и 
търгуване, които не отговарят на 
функционалността или на 
регулаторните изисквания на 
съществуващите места за търговия. 
Следователно трябва да се прилагат 
подходящи организационни изисквания 
и правила за прозрачност, които 
способстват за ефективното определяне 
на цените. Новата категория обхваща 
системите за сравнение на 
нарежданията, които могат да се опишат 
като вътрешни електронни 
съпоставителни системи, управлявани 
от инвестиционен посредник, които 
изпълняват нареждания на клиенти 
срещу нареждания на други клиенти. В 
новата категория попадат също системи 
с капацитет за търгуване на достатъчно 
ликвидни деривати, които отговарят на 
условията за клиринг. Тя не включва 
системи, в които не се извършва 
действителна търговия или нейното 
организиране, като информационните 
табла, използвани за реклама на 
интересите на купувачи и на продавачи, 
другите структури, предназначени за 
сбора или обединяване на 
потенциалните интереси от покупка или 
продажба, или електронни услуги за 
потвърждение след сключване на 
сделките.

най-общо, така че да обхваща всички 
съществуващи или бъдещи видове 
организирано изпълнение и търгуване, 
които не отговарят на 
функционалността или на 
регулаторните изисквания на 
съществуващите места за търговия. 
Следователно трябва да се прилагат 
подходящи организационни изисквания 
и правила за прозрачност, които 
способстват за ефективното определяне 
на цените. Новата категория обхваща 
системите за сравнение на 
нарежданията, които могат да се опишат 
като вътрешни електронни 
съпоставителни системи, управлявани 
от инвестиционен посредник, които 
изпълняват нареждания на клиенти 
срещу нареждания на други клиенти
или срещу собствен капитал, когато 
това е в най-голям интерес на 
потребителите на системата. В 
новата категория попадат също онези 
системи, които следва да разполагат с 
капацитет за търгуване на достатъчно 
ликвидни деривати, които отговарят на 
условията за клиринг, но които не 
съответстват на характеристиките 
за определяне на съществуващите 
места за търговия. Тя не включва 
системи, в които не се извършва 
действителна търговия или нейното 
организиране, като информационните 
табла, използвани за реклама на 
интересите на купувачи и на продавачи, 
другите структури, предназначени за 
сбора или обединяване на 
потенциалните интереси от покупка или 
продажба, или електронни услуги за 
потвърждение след сключване на 
сделките.

Or. en

Обосновка

По отношение на изискването за търговия на стандартизирани ликвидни деривати 
изключително на местата за търговия, е необходимо да се гарантира подходящ кръг 
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от места за търговия. Някои от местата за търговия на деривати вече са получили 
разрешение и са регламентирани като МСТ и следва да бъдат в състояние да 
продължат да бъдат такива и след прилагането на ДПФИ/РПФИ. Категорията ОСТ 
следва да бъде в състояние да обхване всички други форми на организирана 
многостранна търговия, необходими за способстването на добре функциониращ и 
ефективен пазар.

Изменение 104
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-прозрачни и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност между 
различни места, предлагащи търговски 
услуги, е необходимо да се въведе нова 
категория на организирана система за 
търговия (ОСТ). Тази нова категория 
се определя най-общо, така че да 
обхваща всички съществуващи или 
бъдещи видове организирано 
изпълнение и търгуване, които не 
отговарят на функционалността или 
на регулаторните изисквания на 
съществуващите места за търговия.
Следователно трябва да се прилагат 
подходящи организационни изисквания 
и правила за прозрачност, които 
способстват за ефективното определяне 
на цените. Новата категория обхваща
системите за сравнение на 
нарежданията, които могат да се опишат 
като вътрешни електронни 
съпоставителни системи, управлявани 
от инвестиционен посредник, които 
изпълняват нареждания на клиенти 
срещу нареждания на други клиенти. В 
новата категория попадат също 
системи с капацитет за търгуване на 
достатъчно ликвидни деривати, които 
отговарят на условията за клиринг. Тя 
не включва системи, в които не се 

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-прозрачни и ефикасни и да бъдат 
създадени условия на равнопоставеност 
между различни места, предлагащи 
търговски услуги, е необходимо да се 
поясни, че местата, които 
упражняват една и съща стопанска 
дейност, трябва да подлежат на едни 
и същи правила. Съществуващите и 
бъдещи места за търговия следва да 
обхващат всички видове организирано 
изпълнение и търгуване. Следователно 
едни и същи организационни 
изисквания и правила за прозрачност, 
които способстват за ефективното 
определяне на цените, следва да се 
прилагат на платформи, които 
осигуряват еднакви правила за 
прозрачност, недискреционно 
изпълнение, равнопоставен достъп и 
пълно наблюдение на пазара. 
Определенията за „регулирани 
пазари“, „МСТ“ и „СУ“ следва да 
гарантират, че системите за сравнение 
на нарежданията, които могат да се 
опишат като вътрешни електронни 
съпоставителни системи, управлявани 
от инвестиционен посредник, които 
изпълняват нареждания на клиенти 
срещу нареждания на други клиенти, се 
регулират или като МСТ, или като 
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извършва действителна търговия или 
нейното организиране, като 
информационните табла, използвани за 
реклама на интересите на купувачи и на 
продавачи, другите структури, 
предназначени за сбора или 
обединяване на потенциалните интереси 
от покупка или продажба, или 
електронни услуги за потвърждение 
след сключване на сделките.

СУ, в зависимост от това каква 
търговска функция изпълняват, т.е. 
многостранна или двустранна. 
Новите определения за „регулиране 
пазари“, „МСТ“ и „СУ“ следва да
обхващат също системи с капацитет за 
търгуване на достатъчно ликвидни 
деривати, които отговарят на условията 
за клиринг. При все това, системи, в 
които не се извършва действителна 
търговия или нейното организиране, 
като информационните табла, 
използвани за реклама на интересите на 
купувачи и на продавачи, другите 
структури, предназначени за сбора или 
обединяване на потенциалните интереси 
от покупка или продажба, или 
електронни услуги за потвърждение 
след сключване на сделките, следва да 
продължат да се определят като 
извънборсови.

Or. en

Обосновка

Всички платформи за търговия, които се управляват от пазарни оператори или 
инвестиционни посредници, следва да спазват едни и същи правила, включително 
прозрачност, недискреционно изпълнение, равнопоставен достъп и пълно наблюдение 
на пазара. Пазар, в който отделните платформи не спазват едни и същи правила, по-
специално недискреционното изпълнение, излага на риск процеса на формиране на 
търговските цени и защитата на инвеститорите.

Изменение 105
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-прозрачни и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност между 
различни места, предлагащи търговски 
услуги, е необходимо да се въведе нова 

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-ефикасни и прозрачни и да бъдат 
създадени условия на равнопоставеност 
между различни места, предлагащи 
търговски услуги, е необходимо да се 
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категория на организирана система за 
търговия (ОСТ). Тази нова категория 
се определя най-общо, така че да 
обхваща всички съществуващи или 
бъдещи видове организирано 
изпълнение и търгуване, които не 
отговарят на функционалността или 
на регулаторните изисквания на 
съществуващите места за търговия. 
Следователно трябва да се прилагат
подходящи организационни изисквания 
и правила за прозрачност, които 
способстват за ефективното определяне 
на цените. Новата категория обхваща
системите за сравнение на 
нарежданията, които могат да се опишат 
като вътрешни електронни 
съпоставителни системи, управлявани 
от инвестиционен посредник, които 
изпълняват нареждания на клиенти 
срещу нареждания на други клиенти. В 
новата категория попадат също 
системи с капацитет за търгуване на 
достатъчно ликвидни деривати, които 
отговарят на условията за клиринг. Тя 
не включва системи, в които не се 
извършва действителна търговия или 
нейното организиране, като 
информационните табла, използвани за 
реклама на интересите на купувачи и на 
продавачи, другите структури, 
предназначени за сбора или 
обединяване на потенциалните интереси 
от покупка или продажба, или 
електронни услуги за потвърждение 
след сключване на сделките.

поясни, че местата за търговия в 
една и съща стопанска дейност 
трябва да подлежат на едни и същи 
правила. Съществуващите места за 
търговия следва да обхващат всички
видове организирано изпълнение и 
търгуване. Търговията трябва да бъде
предмет на подходящи пазарни 
правила (т.е. прозрачност, 
недискреционно изпълнение, 
равнопоставен достъп и пълно 
наблюдение на пазара). Следователно 
организационните изисквания и 
правилата за прозрачност, които 
способстват за ефективното определяне 
на цените, следва да бъдат едни и 
същи и да подлежат на подходящи 
пазарни правила. Поясненията на 
определенията за „регулирани 
пазари“, „МСТ“ и „СУ“ следва да
гарантират, че системите за сравнение 
на нарежданията, които могат да се 
опишат като вътрешни електронни 
съпоставителни системи, управлявани 
от инвестиционен посредник, които 
изпълняват нареждания на клиенти 
срещу нареждания на други клиенти, се 
регулират или като МСТ, или като 
СУ в зависимост от това дали 
извършват съответно многостранна 
или двустранна търговия. 
Пояснените определения за 
„регулирани пазари“, „МСТ“ и „СУ“ 
следва да обхващат също системи с 
капацитет за търгуване на достатъчно 
ликвидни деривати, които отговарят на 
условията за клиринг. За разлика от 
това системи, в които не се извършва 
действителна търговия или нейното 
организиране, като информационните 
табла, използвани за реклама на 
интересите на купувачи и на продавачи, 
другите структури, предназначени за 
сбора или обединяване на 
потенциалните интереси от покупка или 
продажба, или електронни услуги за 
потвърждение след сключване на 
сделките, следва да продължат да се 
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прилагат на извънборсов принцип.

Or. en

Изменение 106
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-прозрачни и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност между 
различни места, предлагащи търговски 
услуги, е необходимо да се въведе нова 
категория на организирана система за 
търговия (ОСТ). Тази нова категория се 
определя най-общо, така че да 
обхваща всички съществуващи или 
бъдещи видове организирано 
изпълнение и търгуване, които не 
отговарят на функционалността или 
на регулаторните изисквания на 
съществуващите места за търговия. 
Следователно трябва да се прилагат 
подходящи организационни изисквания 
и правила за прозрачност, които 
способстват за ефективното определяне 
на цените. Новата категория обхваща 
системите за сравнение на 
нарежданията, които могат да се 
опишат като вътрешни електронни 
съпоставителни системи, 
управлявани от инвестиционен 
посредник, които изпълняват 
нареждания на клиенти срещу 
нареждания на други клиенти. В 
новата категория попадат също 
системи с капацитет за търгуване на 
достатъчно ликвидни деривати, 
които отговарят на условията за 
клиринг. Тя не включва системи, в 
които не се извършва действителна 

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-прозрачни и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност между 
различни места, предлагащи търговски 
услуги, е необходимо да се въведе нова 
категория на организирана система за 
търговия (ОСТ). Тази нова категория се 
определя с цел да обхване единствено 
случаите, в които е видно, че 
съществуващите категории са 
разработени по неподходящ начин. 
Следователно трябва да се прилагат 
подходящи организационни изисквания 
и правила за прозрачност, които 
способстват за ефективното определяне 
на цените. Тя не включва системи, в 
които не се извършва действителна 
търговия или нейното организиране, 
като информационните табла, 
използвани за реклама на интересите на 
купувачи и на продавачи, другите 
структури, предназначени за сбора или 
обединяване на потенциалните интереси 
от покупка или продажба, или 
електронни услуги за потвърждение 
след сключване на сделките.
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търговия или нейното организиране, 
като информационните табла, 
използвани за реклама на интересите на 
купувачи и на продавачи, другите 
структури, предназначени за сбора или 
обединяване на потенциалните интереси 
от покупка или продажба, или 
електронни услуги за потвърждение 
след сключване на сделките.

Or. en

Изменение 107
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) По отношение на акциите, 
вътрешните системи за съпоставяне 
на сделки, които не подлежат на 
правилата за прозрачност преди 
договаряне, изискват разрешение от 
компетентния орган. Последният 
следва по-специално да гарантира, че 
никой от участниците в системата 
не е в привилегирована позиция по 
отношение на информацията или 
изпълнението на нарежданията.

Or. fr

Изменение 108
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Съображение 7б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) За да се гарантира качеството на 
процеса на ценообразуване на 
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фондовите борси, следва да бъде 
гарантирано, че вътрешните 
системи за съпоставяне на сделки, 
които не подлежат на правилата за 
прозрачност преди договаряне, не 
поемат твърде голям обем 
нареждания спрямо общия обем на 
пазара. За тази цел следва да не се 
позволява обвързването на такива 
системи и следва да се предвиди над 
определен праг тези системи да 
подлежат на изискването да получат 
статут на МСТ или по 
целесъобразност, статут на РП. 
ЕОЦКП следва да разработи 
технически стандарти за определяне 
на този праг.

Or. fr

Изменение 109
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Съображение 7в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) „вътрешна система за 
съпоставяне на сделки“ е всяка 
електронна система за съпоставяне 
на сделки по отношение на акции или 
подобни ценни книжа, управлявана от 
инвестиционен посредник, с цел да се 
позволи насрещното изпълнение на 
нареждания на неговите клиенти или 
по целесъобразност на нареждания за 
собствена сметка.

Or. fr

Изменение 110
Olle Schmidt
от името на групата ALDE 
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тази нова категория организирани 
системи за търговия ще допълни 
съществуващите видове места за 
търговия. Докато регулираните пазари и 
многостранните системи за търговия се 
характеризират с недискреционно 
изпълнение на сделките, операторът на 
организирана система за търговия 
следва да разполага с възможността да 
реши по собствено усмотрение как да 
изпълни дадена сделка. Следователно 
към сделките, които са сключени чрез 
ОСТ, управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, следва 
да се прилагат правилата за 
осъществяване на стопанска дейност, 
задълженията за най-добро изпълнение 
и за обработка на нареждания на 
клиенти. При все това, тъй като ОСТ 
представлява действителна платформа 
за търговия, операторът на 
платформата, следва да бъде неутрален. 
Поради това на операторите на ОСТ не 
следва да се разрешава да изпълняват 
чрез ОСТ и срещу собствения си 
капитал сделки между многобройните 
интереси на трети лица от покупка и 
продажба, включително нареждания на 
клиенти, обединени в системата. По 
същата причина те нямат право да 
действат като систематични участници в 
управляваните от тях ОСТ.

(8) Тази нова категория организирани 
системи за търговия ще допълни 
съществуващите видове места за 
търговия. Докато регулираните пазари и 
многостранните системи за търговия се 
характеризират с недискреционно 
изпълнение на сделките, операторът на 
организирана система за търговия 
следва да разполага с възможността да 
реши по собствено усмотрение как да 
изпълни дадена сделка. Следователно 
към сделките, които са сключени чрез 
ОСТ, управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, следва 
да се прилагат правилата за 
осъществяване на стопанска дейност, 
задълженията за най-добро изпълнение 
и за обработка на нареждания на 
клиенти. При все това, тъй като ОСТ 
представлява действителна платформа 
за търговия, операторът на 
платформата, следва да бъде неутрален. 
Поради това на операторите на ОСТ не 
следва да се разрешава да изпълняват 
чрез ОСТ и срещу собствения си 
капитал сделки между многобройните 
интереси на трети лица от покупка и 
продажба, включително нареждания на 
клиенти, обединени в системата, 
различни от тези във връзка с 
пазарните дейности на посредника. 
По същата причина те нямат право да 
действат като систематични участници в 
управляваните от тях ОСТ.
Следователно операторът на ОСТ 
следва да подлежи на същите 
задължения като МСТ по отношение 
на доброто управление на 
потенциален конфликт на интереси. 
При подобни задължения операторът 
на ОСТ следва да гарантира 
оперативно разделение между своята 
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ОСТ и всяка собствена търговска 
дейност, така че да гарантира 
справедливо, правилно и ефективно 
взаимодействие между 
многобройните интереси на трети 
лица от покупка и продажба в 
системата (включително онези, 
свързани със собствения капитал на 
оператора).

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се изисква ОСТ да въведат механизми за добро управление 
на конфликтите на интереси, подобни на тези, които съществуват за МСТ. 
Необходимо е операторът на ОСТ да поддържа неутралност при изпълнението на 
нарежданията на клиентите срещу собствения капитал и тъй като действащите 
разпоредби за управление на конфликт на интереси за МСТ изглежда са ефективни, 
те следва да бъдат въведени и за ОСТ.

Изменение 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тази нова категория организирани 
системи за търговия ще допълни
съществуващите видове места за 
търговия. Докато регулираните пазари 
и многостранните системи за търговия 
се характеризират с недискреционно 
изпълнение на сделките, операторът 
на организирана система за търговия 
следва да разполага с възможността 
да реши по собствено усмотрение как 
да изпълни дадена сделка. 
Следователно към сделките, които са 
сключени чрез ОСТ, управлявана от 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, следва да се прилагат 
правилата за осъществяване на 
стопанска дейност, задълженията за 

(8) Пояснението на съществуващите 
видове места за търговия е необходимо, 
за да гарантира, че всички 
многостранни и двустранни 
търговски дейности подлежат на 
едни и същи правила. По-специално, 
определенията за и режимите, които 
се налагат на регулираните пазари и 
многостранните системи за търговия 
следва да пояснят, че и двете места 
за търговия трябва да прилагат
недискреционно изпълнение на 
сделките. Недискреционното 
изпълнение на сделките чрез 
регулиран пазар или МСТ е напълно 
отделно от и допълва изискванията 
за контакт с клиентите, наложени 
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най-добро изпълнение и за обработка на 
нареждания на клиенти. При все това, 
тъй като ОСТ представлява 
действителна платформа за търговия, 
операторът на платформата, следва 
да бъде неутрален. Поради това на 
операторите на ОСТ не следва да се 
разрешава да изпълняват чрез ОСТ и 
срещу собствения си капитал сделки 
между многобройните интереси на 
трети лица от покупка и продажба, 
включително нареждания на 
клиенти, обединени в системата. По 
същата причина те нямат право да 
действат като систематични 
участници в управляваните от тях 
ОСТ.

върху посредниците при изпълнение 
на нареждания на клиенти. 
Следователно към сделките, които са 
сключени чрез регулиран пазар или 
МСТ, управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, следва 
да продължат да се прилагат 
правилата за осъществяване на 
стопанска дейност, задълженията за 
най-добро изпълнение и за обработка на 
нареждания на клиенти. При все това, 
тъй като насочените към пазара 
регулаторни задължения, свързани с 
управлението на платформа за 
търговия, са различни от 
задълженията на даден посредник 
към клиентите, и двата вида 
платформи трябва да продължат да 
подлежат на изискването за 
недискреционно изпълнение.

Or. en

Обосновка

Пояснява се, че недискреционното изпълнение е основен елемент на регулирането на 
пазарите в ЕС, което не може да бъде отменено. Последицата от настоящото 
изменение ще бъде да се гарантира, че всички многостранни платформи за търговия, 
независимо дали са регулирани пазари или МСТ, ще продължат да прилагат 
недискреционно изпълнение.

Изменение 112
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тази нова категория организирани 
системи за търговия ще допълни 
съществуващите видове места за 
търговия. Докато регулираните пазари и 
многостранните системи за търговия се 
характеризират с недискреционно 
изпълнение на сделките, операторът на 

(8) Тази нова категория организирани 
системи за търговия ще допълни 
съществуващите видове места за 
търговия. Докато регулираните пазари и 
многостранните системи за търговия се 
характеризират с недискреционно 
изпълнение на сделките, операторът на 
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организирана система за търговия 
следва да разполага с възможността да 
реши по собствено усмотрение как да 
изпълни дадена сделка. Следователно 
към сделките, които са сключени чрез 
ОСТ, управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, следва 
да се прилагат правилата за 
осъществяване на стопанска дейност, 
задълженията за най-добро изпълнение 
и за обработка на нареждания на 
клиенти. При все това, тъй като ОСТ 
представлява действителна платформа 
за търговия, операторът на 
платформата, следва да бъде неутрален. 
Поради това на операторите на ОСТ 
не следва да се разрешава да 
изпълняват чрез ОСТ и срещу 
собствения си капитал сделки между 
многобройните интереси на трети 
лица от покупка и продажба, 
включително нареждания на клиенти, 
обединени в системата. По същата 
причина те нямат право да действат 
като систематични участници в 
управляваните от тях ОСТ. .

организирана система за търговия 
следва да разполага с възможността да 
реши по собствено усмотрение как да 
изпълни дадена сделка. Следователно 
към сделките, които са сключени чрез 
ОСТ, управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, следва 
да се прилагат правилата за 
осъществяване на стопанска дейност, 
задълженията за най-добро изпълнение 
и за обработка на нареждания на 
клиенти. При все това, тъй като ОСТ 
представлява действителна платформа 
за търговия, операторът на 
платформата, следва да бъде неутрален. 
По същата причина те нямат право 
да действат като систематични 
участници в управляваните от тях 
ОСТ. При специфични обстоятелства
ОСТ следва да могат да използват 
собствения си капитал за способстване 
на нареждания на клиенти, особено на 
по-малко ликвидни пазари и при по-
малък брой участници на пазара. Това 
важи най-вече за пазарите на 
некапиталови инструменти.

Or. en

Обосновка

За да работи една ОСТ, е необходимо даден инвестиционен посредник да използва 
собствения си капитал, тъй като посредниците от страна на купувачите не желаят 
да станат контрагент един на друг, като добавят неприемлив риск към процеса. 
Поради тази причина операторите на ОСТ трябва да бъдат в състояние да 
използват собствения си капитал за способстване на търговската дейност на 
клиентите и да компенсират по подходящ начин риска при изпълнение срещу клиент.

Изменение 113
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тази нова категория организирани 
системи за търговия ще допълни
съществуващите видове места за 
търговия. Докато регулираните пазари 
и многостранните системи за търговия 
се характеризират с недискреционно
изпълнение на сделките, операторът 
на организирана система за търговия 
следва да разполага с възможността 
да реши по собствено усмотрение как 
да изпълни дадена сделка. 
Следователно към сделките, които са 
сключени чрез ОСТ, управлявана от 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, следва да се прилагат 
правилата за осъществяване на 
стопанска дейност, задълженията за 
най-добро изпълнение и за обработка на 
нареждания на клиенти. При все това, 
тъй като ОСТ представлява 
действителна платформа за търговия, 
операторът на платформата, следва 
да бъде неутрален. Поради това на 
операторите на ОСТ не следва да се 
разрешава да изпълняват чрез ОСТ и 
срещу собствения си капитал сделки 
между многобройните интереси на 
трети лица от покупка и продажба, 
включително нареждания на 
клиенти, обединени в системата. По 
същата причина те нямат право да 
действат като систематични 
участници в управляваните от тях 
ОСТ.

(8) Пояснението на съществуващите 
видове места за търговия е необходимо, 
за да гарантира, че едни и същи 
търговски дейности са предмет на 
едни и същи правила. По-специално, 
определенията за регулираните пазари 
и многостранните системи за търговия 
следва да пояснят, че
недискреционното изпълнение на 
сделките чрез регулиран пазар или 
МСТ е напълно отделно от и допълва 
изискванията по отношение на
клиентите, наложени върху 
посредниците при изпълнение на 
нареждания на клиенти. 
Следователно към сделките, които са 
сключени чрез регулиран пазар или 
МСТ, управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, следва 
да продължат да се прилагат 
правилата за осъществяване на 
стопанска дейност, задълженията за 
най-добро изпълнение и за обработка на 
нареждания на клиенти. При все това, 
тъй като предназначените за пазара 
регулаторни задължения, свързани с 
управлението на платформа за 
търговия, са различни от 
задълженията на даден посредник 
към клиентите, и двата вида 
платформи трябва да продължат да 
подлежат на изискването за 
недискреционно изпълнение.

Or. en

Обосновка

Всички платформи за търговия, които се управляват от пазарни оператори или 
инвестиционни посредници, следва да спазват едни и същи правила, включително 
прозрачност, недискреционно изпълнение, равнопоставен достъп и пълно наблюдение 
на пазара. Пазар, в който отделните платформи не спазват едни и същи правила, по-
специално недискреционното изпълнение, излага на риск процеса на формиране на 
търговските цени и защитата на инвеститорите.
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Изменение 114
Diogo Feio

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тази нова категория организирани 
системи за търговия ще допълни 
съществуващите видове места за 
търговия. Докато регулираните пазари и 
многостранните системи за търговия се 
характеризират с недискреционно 
изпълнение на сделките, операторът на 
организирана система за търговия 
следва да разполага с възможността да 
реши по собствено усмотрение как да 
изпълни дадена сделка. Следователно 
към сделките, които са сключени чрез 
ОСТ, управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, следва 
да се прилагат правилата за 
осъществяване на стопанска дейност, 
задълженията за най-добро изпълнение 
и за обработка на нареждания на 
клиенти. При все това, тъй като ОСТ 
представлява действителна платформа 
за търговия, операторът на 
платформата, следва да бъде неутрален. 
Поради това на операторите на ОСТ не 
следва да се разрешава да изпълняват 
чрез ОСТ и срещу собствения си 
капитал сделки между многобройните 
интереси на трети лица от покупка и 
продажба, включително нареждания на 
клиенти, обединени в системата. По 
същата причина те нямат право да 
действат като систематични 
участници в управляваните от тях 
ОСТ.

(8) Тази нова категория организирани 
системи за търговия ще допълни 
съществуващите видове места за 
търговия. Докато регулираните пазари и 
многостранните системи за търговия се 
характеризират с недискреционно 
изпълнение на сделките, операторът на 
организирана система за търговия 
следва да разполага с възможността да 
реши по собствено усмотрение как да 
изпълни дадена сделка. Следователно 
към сделките, които са сключени чрез 
ОСТ, управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, следва 
да се прилагат правилата за 
осъществяване на стопанска дейност, 
включително управление на 
конфликти, задълженията за най-добро 
изпълнение и за обработка на 
нареждания на клиенти. При все това, 
тъй като ОСТ представлява 
действителна платформа за търговия, 
операторът на платформата, следва да 
бъде неутрален. Поради това на 
операторите на ОСТ не следва да се 
разрешава да изпълняват чрез ОСТ и 
срещу собствения си капитал сделки 
между многобройните интереси на 
трети лица от покупка и продажба, 
включително нареждания на клиенти, 
обединени в системата, с изключение 
на случаите, когато собственият 
капитал се използва за улесняване на
изпълнение на нарежданията на 
клиенти.

Or. en



AM\901839BG.doc 27/197 PE489.472v01-00

BG

Изменение 115
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тази нова категория организирани 
системи за търговия ще допълни
съществуващите видове места за 
търговия. Докато регулираните пазари 
и многостранните системи за търговия 
се характеризират с недискреционно 
изпълнение на сделките, операторът 
на организирана система за търговия 
следва да разполага с възможността 
да реши по собствено усмотрение как 
да изпълни дадена сделка. 
Следователно към сделките, които са 
сключени чрез ОСТ, управлявана от 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, следва да се прилагат 
правилата за осъществяване на 
стопанска дейност, задълженията за 
най-добро изпълнение и за обработка на 
нареждания на клиенти. При все това, 
тъй като ОСТ представлява 
действителна платформа за 
търговия, операторът на 
платформата, следва да бъде 
неутрален. Поради това на 
операторите на ОСТ не следва да се 
разрешава да изпълняват чрез ОСТ и 
срещу собствения си капитал сделки 
между многобройните интереси на 
трети лица от покупка и продажба, 
включително нареждания на 
клиенти, обединени в системата. По 
същата причина те нямат право да 
действат като систематични 
участници в управляваните от тях 
ОСТ.

(8) Пояснението на съществуващите 
видове регулирани пазари, МСТ и СУ е 
необходимо, за да гарантира, че 
всички многостранни и двустранни 
дейности са предмет на едни и същи 
правила. По-специално, 
определенията и наложените 
режими за регулираните пазари и 
многостранните системи за търговия 
следва да пояснят, че и двете места 
за търговия трябва да извършват
недискреционно изпълнение на 
сделките. Следователно към сделките, 
които са сключени чрез регулиран пазар 
или МСТ, управлявани от 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, следва да продължат да се 
прилагат правилата за осъществяване на 
стопанска дейност, задълженията за 
най-добро изпълнение и за обработка на 
нареждания на клиенти, в допълнение 
към други насочени към пазара 
правила.

Or. en
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Изменение 116
Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тази нова категория организирани 
системи за търговия ще допълни 
съществуващите видове места за 
търговия. Докато регулираните пазари и 
многостранните системи за търговия се 
характеризират с недискреционно 
изпълнение на сделките, операторът на 
организирана система за търговия 
следва да разполага с възможността да 
реши по собствено усмотрение как да 
изпълни дадена сделка. Следователно 
към сделките, които са сключени чрез 
ОСТ, управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, следва 
да се прилагат правилата за 
осъществяване на стопанска дейност, 
задълженията за най-добро изпълнение 
и за обработка на нареждания на 
клиенти. При все това, тъй като ОСТ 
представлява действителна платформа 
за търговия, операторът на 
платформата, следва да бъде неутрален. 
Поради това на операторите на ОСТ не 
следва да се разрешава да изпълняват 
чрез ОСТ и срещу собствения си 
капитал сделки между многобройните 
интереси на трети лица от покупка и 
продажба, включително нареждания на 
клиенти, обединени в системата. По 
същата причина те нямат право да 
действат като систематични участници в 
управляваните от тях ОСТ.

(8) Тази нова категория организирани 
системи за търговия ще допълни 
съществуващите видове места за 
търговия. Докато регулираните пазари и 
многостранните системи за търговия се 
характеризират с недискреционно 
изпълнение на сделките, операторът на 
организирана система за търговия, 
достъпна единствено за клиентите 
му, с изключение на кредитни 
институции или инвестиционни 
посредници, следва да разполага с 
възможността да реши по собствено 
усмотрение как да изпълни дадена 
сделка. Следователно към сделките, 
които са сключени чрез ОСТ, достъпна 
единствено за нейните клиенти и 
управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, следва 
да се прилагат правилата за 
осъществяване на стопанска дейност, 
задълженията за най-добро изпълнение 
и за обработка на нареждания на 
клиенти. При все това, тъй като ОСТ 
представлява действителна платформа 
за търговия, операторът на 
платформата, следва да бъде неутрален. 
Поради това на операторите на ОСТ, 
които осигуряват организирано 
изпълнение и организиране на 
търговия с капиталови инструменти,
не следва да се разрешава да изпълняват 
чрез ОСТ и срещу собствения си 
капитал сделки между многобройните 
интереси на трети лица от покупка и 
продажба, включително нареждания на 
клиенти, обединени в системата. По 
същата причина те нямат право да 
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действат като систематични участници в 
управляваните от тях ОСТ.

Or. en

Изменение 117
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Всяка организирана търговия следва 
да се извършва на регулирани места и 
да е напълно прозрачна както преди, 
така и след сключването на сделките. 
Изискванията за прозрачност следва да 
се прилагат за всички видове места за 
търговия и за всички финансови 
инструменти, търгувани на тях.

(9) Всяка организирана търговия следва 
да се извършва на регулирани места и 
при максимална прозрачност както 
преди, така и след сключването на 
сделките. Подходящо съобразените 
изисквания за прозрачност следва да се 
прилагат за всички видове места за 
търговия и за всички финансови 
инструменти, търгувани на тях.

Or. en

Обосновка

Текстът в съображение 9 следва да съответства на съображение 12 и съображение 
14. Думата „напълно“ посочва, че не се цели съобразяване.

Изменение 118
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Всяка организирана търговия следва 
да се извършва на регулирани места и да 
е напълно прозрачна както преди, така и 
след сключването на сделките. 
Изискванията за прозрачност следва да 

(9) Всяка организирана търговия следва 
да се извършва на регулирани места и да 
е напълно прозрачна както преди, така и 
след сключването на сделките, където е 
целесъобразно. Изискванията за 
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се прилагат за всички видове места за 
търговия и за всички финансови 
инструменти, търгувани на тях.

прозрачност следва да се прилагат за 
всички видове места за търговия и за 
всички финансови инструменти, 
търгувани на тях.

Or. en

Изменение 119
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани с някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ) или 
организирана система за търговия 
(ОСТ), деривати, които се търгуват или 
са допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ или за които се 
счита, че отговарят на критериите за 
централен клиринг и, когато става дума 

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ ) или 
организирана система за търговия 
(ОСТ), деривати, които се търгуват или 
са допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ или за които се 
счита, че отговарят на критериите за 
централен клиринг и, когато става дума 
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за прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки. Следователно 
само тези финансови инструменти, 
които са търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 
считат за особено неликвидни или са 
проектирани по поръчка, не попадат в
обхвата на задълженията за 
прозрачност.

за прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки. Следователно 
само тези финансови инструменти, 
които са търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 
считат за недостатъчно ликвидни или 
са проектирани по своята същност, не 
попадат в обхвата на задълженията за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките.

Or. en

Обосновка

Ликвидността е ключов фактор за поддържане на достатъчно равнище на приходи за 
пенсионерите и крайните инвеститори. Принудителната прозрачност преди 
сключване на сделките ще доведе до намалена ликвидност. Прозрачността след 
сключване на сделките е необходима дори за изцяло извънборсовите пазари.

Изменение 120
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени точни и навременни 
изисквания за прозрачност след 
сключването на сделките, като се вземат 
предвид различните характеристики и 
пазарни структури, свързани някои 
видове инструменти, различни от акции. 
За да се осигури стабилна рамка 
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за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ ) или 
организирана система за търговия 
(ОСТ), деривати, които се търгуват или 
са допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ или за които се 
счита, че отговарят на критериите за 
централен клиринг и, когато става дума 
за прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки. Следователно 
само тези финансови инструменти, 
които са търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 
считат за особено неликвидни или са 
проектирани по поръчка, не попадат в 
обхвата на задълженията за 
прозрачност.

прозрачност за всички засегнати 
инструменти, тези правила следва да се 
прилагат за: облигации и структурирани 
финансови продукти с проспект или 
които са допуснати до търговия на 
регулиран пазар, или се търгуват на 
многостранна система за търговия (МСТ 
) или организирана система за търговия 
(ОСТ), деривати, които се търгуват или 
са допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ или за които се 
счита, че отговарят на критериите за 
централен клиринг и, когато става дума 
за прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки. Следователно 
само тези финансови инструменти, 
които са търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 
считат за особено неликвидни или са 
проектирани по поръчка, не попадат в 
обхвата на задълженията за 
прозрачност.

Or. en

Изменение 121
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
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на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ) или 
организирана система за търговия 
(ОСТ), деривати, които се търгуват или 
са допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ или за които се 
счита, че отговарят на критериите за 
централен клиринг и, когато става дума 
за прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки. Следователно 
само тези финансови инструменти, 
които са търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 
считат за особено неликвидни или са 
проектирани по поръчка, не попадат в 
обхвата на задълженията за 
прозрачност.

на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ), деривати, 
които се търгуват или са допуснати до 
търговия на регулирани пазари, МСТ 
или за които се счита, че отговарят на 
критериите за централен клиринг и, 
когато става дума за прозрачността след 
сключването на сделките, за 
деривативи, отчитани в регистрите на 
сделки. Следователно само тези 
финансови инструменти, които са 
търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 
считат за особено неликвидни или са 
проектирани по поръчка, не попадат в 
обхвата на задълженията за 
прозрачност.

Or. en

Обосновка

Всички платформи за търговия, които се управляват от пазарни оператори или 
инвестиционни посредници, следва да спазват едни и същи правила, включително 
прозрачност, недискреционно изпълнение, равнопоставен достъп и пълно наблюдение 
на пазара. Пазар, в който отделните платформи не спазват едни и същи правила, по-
специално недискреционното изпълнение, излага на риск процеса на формиране на 
търговските цени и защитата на инвеститорите.

Изменение 122
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ) или 
организирана система за търговия 
(ОСТ), деривати, които се търгуват или 
са допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ или за които се 
счита, че отговарят на критериите за 
централен клиринг и, когато става дума 
за прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки. Следователно 
само тези финансови инструменти, 
които са търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 
считат за особено неликвидни или са 
проектирани по поръчка, не попадат в 
обхвата на задълженията за 
прозрачност.

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар и се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ) или 
организирана система за търговия 
(ОСТ), деривати, които се търгуват или 
са допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ и за които се счита, 
че отговарят на критериите за централен 
клиринг и, когато става дума за 
прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки. Следователно 
само тези финансови инструменти, 
които са търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 
считат за недостатъчно ликвидни или 
са проектирани по поръчка, не попадат в 
обхвата на задълженията за 
прозрачност.

Or. en
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Изменение 123
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ) или 
организирана система за търговия 
(ОСТ), деривати, които се търгуват или 
са допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ или за които се 
счита, че отговарят на критериите за 
централен клиринг и, когато става дума 
за прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки. Следователно 
само тези финансови инструменти, 
които са търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 
считат за особено неликвидни или са 
проектирани по поръчка, не попадат в 
обхвата на задълженията за 

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ), деривати, 
които се търгуват или са допуснати до 
търговия на регулирани пазари, МСТ 
или за които се счита, че отговарят на 
критериите за централен клиринг и, 
когато става дума за прозрачността след 
сключването на сделките, за 
деривативи, отчитани в регистрите на 
сделки. Следователно само тези 
финансови инструменти, които са 
търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 
считат за особено неликвидни или са 
проектирани по поръчка, не попадат в 
обхвата на задълженията за 
прозрачност.
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прозрачност.
(Това изменение се прилага в целия 
текст. Приемането му ще наложи 
съответни промени в целия текст.)

Or. en

Изменение 124
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ ) или 
организирана система за търговия 
(ОСТ), деривати, които се търгуват или 
са допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ или за които се 
счита, че отговарят на критериите за 

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента ѝ на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността ѝ. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ ) или 
организирана система за търговия 
(ОСТ), деривати, които се търгуват или 
са допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ или за които се 
счита, че отговарят на критериите за 
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централен клиринг и, когато става дума 
за прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки. Следователно 
само тези финансови инструменти, 
които са търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 
считат за особено неликвидни или са 
проектирани по поръчка, не попадат в 
обхвата на задълженията за 
прозрачност.

централен клиринг и, когато става дума 
за прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки.

Or. en

Изменение 125
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Валутният пазар е 
жизненоважен за много експортно 
ориентирани предприятия. Ето защо 
е важно да се гарантира прозрачност 
и почтеност на валутните пазари. 
Най-вероятно е тези принципи да 
бъдат компрометирани от 
прекомерната непрозрачност на 
пазарите на валутни деривати. 
Следователно изискванията за 
прозрачност на дериватите следва да 
обхващат онези ценни книжа, които 
водят до касов сетълмент, определен 
по отношение на валутите(„валутни 
суапове“). При все това, сделките с 
платежни инструменти на 
валутните касови пазари следва да 
бъдат освободени от изискванията 
съгласно настоящата директива.

Or. en
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Изменение 126
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) С цел да се гарантира правна 
сигурност е важно да се поясни, че 
застрахователните договори по 
отношение на всички дейности от 
класовете, посочени в Приложение I 
към Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно започването и 
упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), сключени 
със застрахователно предприятие, 
презастрахователно предприятие, 
застрахователно предприятие от
трета държава или 
презастрахователно предприятие от 
трета държава, не са деривати или 
договори относно деривати за целите 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 127
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Когато се взема под внимание 
прозрачността преди сключване на 
сделките и на пазарите на 
некапиталови инструменти, е важно 
да бъдат взети предвид 
потребностите на нефинансовите 
предприятия. Понастоящем 
нефинансовите предприятия 
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използват електронни платформи за 
искане на котировки. Тези 
електронни платформи се използват 
от голяма част от нефинансовите 
крайни потребители като ефективен 
начин за искане на котировки за 
сделки с деривати на извънборсовия 
пазар от няколко финансови 
контрагента по едно и също време, 
като така осигуряват конкурентно 
ценообразуване и прост и ефективен 
метод за извършване на сделки. 
Настоящият регламент няма за цел 
да предотврати гласовото търгуване 
или този електронен метод за искане 
на котировки за конкретна сделка 
чрез прилагане към тях на 
изискванията за прозрачност преди 
сключване на сделките.

Or. en

Изменение 128
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да бъдат осигурени еднакви 
условия за прилагане между местата за 
търговия, техните различните видове 
следва да подлежат на същите 
изисквания за прозрачност преди и след 
сключването на сделките. Изискванията 
за прозрачност следва да бъдат 
съобразени с различните видове 
инструменти, включително акциите, 
облигациите и дериватите и различните 
видове търговия, включително 
системите, основаващи се на регистър за 
нареждания, и тези, основаващи се на 
котировки, както и хибридните системи 
и системите на гласов брокер. В 

(14) С цел да бъдат осигурени еднакви 
условия за прилагане между местата за 
търговия, техните различните видове 
следва да подлежат на същите 
изисквания за прозрачност преди и след 
сключването на сделките. Изискванията 
за прозрачност следва да бъдат 
адаптирани, така че да отговарят на 
характеристиките на всеки вид 
финансов инструмент и на всеки вид 
пазар, и поради това следва да бъдат 
съобразени с различните видове 
инструменти, включително акциите, 
облигациите и дериватите и различните 
видове търговия, включително 
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изискванията трябва да бъдат взети 
предвид и обемът на емитиране, 
размерът на сделките и
характеристиките на националните 
пазари.

системите, основаващи се на регистър за 
нареждания, тези, основаващи се на 
котировки, системите за искане на 
котировки и системите за търгуване 
чрез кликване, както и хибридните 
системи и системите на гласов брокер
(т.е. пазарен модел). В изискванията 
трябва да бъдат взети предвид и обемът 
на емитиране, търговската дейност, 
броят и видът на участниците на 
пазара, размерът на нарежданията
или сделките, характеристиките на 
националните пазари, като валутна 
зона, вид емитенти, размер на пазара 
и пазарен матуритет и други 
критерии, имащи отношение към 
оценката на ликвидността на даден 
пазар.

Or. en

Обосновка

По отношение на по-малките пазари на облигации е важен броят на участниците, 
тъй като ликвидността зависи от това колко инвеститори има на пазара. Следва да 
бъде възможно да се вземе предвид видът и броят на участниците на пазара при 
съобразяване с изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките. 
Моделът „искане на котировки“, при който клиентите се стремят да получат най-
добра цена от повече от един дилър за неликвидни инструменти, също е важен за 
пазарите на облигации.

Изменение 129
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да бъдат осигурени еднакви 
условия за прилагане между местата за 
търговия, техните различните видове 
следва да подлежат на същите 
изисквания за прозрачност преди и след 
сключването на сделките. Изискванията 

(14) С цел да бъдат осигурени еднакви 
условия за прилагане между местата за 
търговия, различните видове места за 
търговия следва да подлежат на същите 
изисквания за прозрачност преди и след 
сключването на сделките. Изискванията 
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за прозрачност следва да бъдат 
съобразени с различните видове 
инструменти, включително акциите, 
облигациите и дериватите и различните 
видове търговия, включително 
системите, основаващи се на регистър за 
нареждания, и тези, основаващи се на
котировки, както и хибридните системи 
и системите на гласов брокер. В 
изискванията трябва да бъдат взети 
предвид и обемът на емитиране, 
размерът на сделките и 
характеристиките на националните 
пазари.

за прозрачност следва да бъдат 
съобразени с различните видове 
инструменти, включително акциите, 
облигациите и дериватите и различните 
видове търговия, включително 
системите, основаващи се на регистър за 
нареждания, системите, основаващи се 
на котировки, системите за искане на 
котировки, както и хибридните 
системи и системите на гласов брокер. В 
изискванията трябва да бъдат взети 
предвид и обемът на емитиране, 
размерът на сделките и 
характеристиките на националните 
пазари.

Or. en

Изменение 130
Diogo Feio

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да бъдат осигурени еднакви 
условия за прилагане между местата за 
търговия, техните различните видове 
следва да подлежат на същите 
изисквания за прозрачност преди и след 
сключването на сделките. Изискванията 
за прозрачност следва да бъдат 
съобразени с различните видове 
инструменти, включително акциите, 
облигациите и дериватите и различните 
видове търговия, включително 
системите, основаващи се на регистър за 
нареждания, и тези, основаващи се на 
котировки, както и хибридните системи 
и системите на гласов брокер. В 
изискванията трябва да бъдат взети 
предвид и обемът на емитиране, 
размерът на сделките и 
характеристиките на националните 

(14) С цел да бъдат осигурени еднакви 
условия за прилагане между местата за 
търговия, различните видове места за 
търговия следва да подлежат на същите 
изисквания за прозрачност преди и след 
сключването на сделките. Изискванията 
за прозрачност следва да бъдат 
съобразени с различните видове 
инструменти, включително акциите, 
облигациите и дериватите и различните 
видове търговия, включително 
системите, основаващи се на регистър за 
нареждания, и тези, основаващи се на 
котировки, като искане на котировки, 
както и хибридните системи и 
системите на гласов брокер. В 
изискванията трябва да бъдат взети 
предвид и обемът на емитиране, 
размерът на сделките и 
характеристиките на националните 
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пазари. пазари.

Or. en

Изменение 131
Olle Schmidt
от името на групата ALDE Group

Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Изискванията за прозрачност 
следва да бъдат пропорционални, 
като отчитат необходимостта от 
подходящ баланс между 
прозрачността и ликвидността и по 
този начин вземат предвид 
интересите както на 
инвеститорите, така и на 
емитентите на държавни облигации 
и ликвидността на пазара. Тези 
изисквания не следва да 
противодействат на целите за 
финансова стабилност или 
регулиране, като например регулиране 
на финансовите институции.

Or. en

Обосновка

Всички съответни обстоятелства и интереси трябва да бъдат взети предвид при 
определяне на степента на прозрачност. Изискванията не следва да отразяват 
единствено интересите на инвеститорите. Емитентите трябва да имат ниски 
разходи за финансиране и също така следва да бъде взет предвид друг общ интерес от 
гледна точка на финансовата стабилност. Съобразяването с изискванията за 
прозрачност следва да се основава съответно на принципа на предпазливост и 
пропорционалност.

Изменение 132
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за регламент
Съображение 14б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Следва да се прави ясно 
разграничение между 
алгоритмичната търговия, която се 
използва от участниците на пазара, и 
използването на алгоритми при
услуги за намаляване на риска след 
сключване на сделките, като услуги за 
сключване на компонентни сделки. 
Услугите за сключване на 
компонентни сделки не следва да се 
разглеждат като клас алгоритмична 
търговия. ЕОЦКП следва да определи 
до каква степен местата за търговия,
предлагащи услуги за сключване на 
компонентни сделки, следва да 
подлежат на разпоредбите на член
18, параграфи 1—3, и член 20, 
параграф 3, за целите на 
предоставяне на тези услуги.

Or. en

Обосновка

Съществува ясно разграничение между алгоритмичната търговия (която 
предложенията в ДПФИ имат за цел да регламентират) и използването на 
алгоритмичен инструмент за намаляване на риска след сключване на сделки. 
Настоящото съображение е необходимо, за да гарантира, че разпоредбите, 
отнасящи се до опасения във връзка с определен вид търговия, няма да 
възпрепятстват или ограничат използването на инструмент за намаляване на риска 
след сключването на сделка.

Изменение 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват извън 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ
спорадично, само при специални случаи 
и нередовно. Систематичните участници 
следва да бъдат определени като 
инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 
клиенти извън регулираните пазари, 
МСТ или ОСТ. За да се гарантира 
обективното и ефективното прилагане 
на това определение към 
инвестиционните посредници, следва да 
се вземат предвид всички двустранни 
сделки, извършени с клиентите, а 
качествените критерии следва да бъдат 
допълнени с количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в 
които взаимодействат многобройни 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба, на систематичните 
участници не следва да се разрешава да 
обединяват тези интереси на трети лица 
за покупка и продажба.

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват на 
извънборсов принцип. Извънборсовата
търговия представлява двустранна 
търговия извън систематичните 
участници, осъществявана
спорадично, само при специални случаи 
и нередовно, с отговарящи на 
условията контрагенти и в размер 
над стандартния пазарен мащаб. По 
определение, не всяка платформа 
може да се счита за извънборсов
пазар, тъй като не може да действа 
при специални случаи или нередовно. 
Също така не всяка търговия, която 
съчетава характеристиките на 
многостранна и двустранна търговия, 
следва да се счита за извънборсова, а 
вместо това следва да се разделят 
нейният многостранен и нейният 
двустранен компонент.
Систематичните участници следва да 
бъдат определени като инвестиционни 
посредници, които търгуват за 
собствена сметка по организиран, 
редовен и систематичен начин, като 
изпълняват нареждания на клиенти
извън регулираните пазари или МСТ. За 
да се гарантира обективното и 
ефективното прилагане на това 
определение към инвестиционните 
посредници, следва да се вземат 
предвид всички двустранни сделки, 
извършени с клиентите, а качествените 
критерии следва да бъдат допълнени с 
количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
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2004/39/ЕО. На систематичните 
участници не следва да се разрешава да 
обединяват тези интереси на трети лица 
за покупка и продажба.

Or. en

Обосновка

С цел да се предотврати наличието на регулаторни пропуски е необходимо ясно 
определение за извънборсов пазар. Следователно същността на настоящото 
съображение следва също да бъде включена в члена от регламента, съдържащ 
определенията.

Изменение 134
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват извън 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
спорадично, само при специални случаи 
и нередовно. Систематичните участници 
следва да бъдат определени като 
инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 
клиенти извън регулираните пазари, 
МСТ или ОСТ. За да се гарантира 
обективното и ефективното прилагане 
на това определение към 
инвестиционните посредници, следва да 
се вземат предвид всички двустранни 
сделки, извършени с клиентите, а 
качествените критерии следва да бъдат 
допълнени с количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват извън 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ само 
при специални случаи и нередовно. 
Систематичните участници следва да 
бъдат определени като инвестиционни 
посредници, които търгуват за 
собствена сметка по организиран и 
систематичен начин, като изпълняват 
нареждания на клиенти извън 
регулираните пазари, МСТ или ОСТ. За 
да се гарантира обективното и 
ефективното прилагане на това 
определение към инвестиционните 
посредници, следва да се вземат 
предвид всички двустранни сделки, 
извършени с клиентите, а качествените 
критерии могат да бъдат допълнени с 
количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
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посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в които 
взаимодействат многобройни интереси 
на трети лица за покупка и продажба, на 
систематичните участници не следва да 
се разрешава да обединяват тези 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба.

посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в които
взаимодействат многобройни интереси 
на трети лица за покупка и продажба, на 
систематичните участници не следва да 
се разрешава да обединяват тези 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба, освен на нередовен принцип.

Or. en

Обосновка

При някои обстоятелства ликвидността на дадена акция е много ниска, а позицията 
по емитиране от фонд или от името на клиент е толкова голяма, че единствено СУ 
може да поеме тази позиция в своите регистри с цел разпределение на 
първоначалната позиция на траншове на втори етап. Чрез добавяне на тази 
доброволна и изключителна възможност поддържаме ликвидността на пазара, 
особено в полза на МСП.

Изменение 135
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват извън 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ
спорадично, само при специални случаи 
и нередовно. Систематичните участници 
следва да бъдат определени като 
инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват на 
извънборсов принцип, когато става 
въпрос за двустранна търговия извън 
регулираните пазари, а МСТ 
спорадично, само при специални случаи 
и нередовно в размер над стандартния 
пазарен мащаб и с допустими
контрагенти. Систематичните 
участници следва да бъдат определени 



AM\901839BG.doc 47/197 PE489.472v01-00

BG

клиенти извън регулираните пазари,
МСТ или ОСТ. За да се гарантира 
обективното и ефективното прилагане 
на това определение към 
инвестиционните посредници, следва да 
се вземат предвид всички двустранни 
сделки, извършени с клиентите, а 
качествените критерии следва да бъдат 
допълнени с количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в 
които взаимодействат многобройни 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба, на систематичните 
участници не следва да се разрешава да 
обединяват тези интереси на трети лица 
за покупка и продажба.

като инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 
клиенти извън регулираните пазари или 
МСТ. За да се гарантира обективното и 
ефективното прилагане на това 
определение към инвестиционните 
посредници, следва да се вземат 
предвид всички двустранни сделки, 
извършени с клиентите, а качествените 
критерии следва да бъдат допълнени с 
количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. На систематичните 
участници не следва да се разрешава да 
обединяват тези интереси на трети лица 
за покупка и продажба.

Or. en

Обосновка

Всички платформи за търговия, които се управляват от пазарни оператори или 
инвестиционни посредници, следва да спазват едни и същи правила, включително 
прозрачност, недискреционно изпълнение, равнопоставен достъп и пълно наблюдение 
на пазара. Пазар, в който отделните платформи не спазват едни и същи правила, по-
специално недискреционното изпълнение, излага на риск процеса на формиране на 
търговските цени и защитата на инвеститорите.

Изменение 136
Werner Langen

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
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разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват извън 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ
спорадично, само при специални случаи 
и нередовно. Систематичните участници 
следва да бъдат определени като 
инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 
клиенти извън регулираните пазари, 
МСТ или ОСТ. За да се гарантира 
обективното и ефективното прилагане 
на това определение към 
инвестиционните посредници, следва да 
се вземат предвид всички двустранни 
сделки, извършени с клиентите, а
качествените критерии следва да бъдат 
допълнени с количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в 
които взаимодействат многобройни 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба, на систематичните 
участници не следва да се разрешава 
да обединяват тези интереси на 
трети лица за покупка и продажба.

разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват извън 
регулираните пазари и МСТ 
спорадично, само при специални случаи 
и нередовно. Систематичните участници 
следва да бъдат определени като 
инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 
клиенти извън регулираните пазари или 
МСТ. За да се гарантира обективното и 
ефективното прилагане на това 
определение към инвестиционните 
посредници, качествените критерии 
следва да бъдат допълнени с 
количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. По отношение на 
капиталовите пазари тези критерии 
следва да бъдат определени за 
отделните акции, а по отношение на 
неборсовите пазари те следва да 
бъдат определени за всеки клас 
активи. Въвеждането на 
количествени критерии следва да 
спомогне за оценката на това дали 
дейностите играят основна 
икономическа роля като 
систематичен участник на 
предприятие за самата институция 
или за пазара чрез вземане предвид или 
на съответния дял в дейността на 
самото предприятие, или на дела в 
търговските дейности за всяка 
отделна акция или клас активи 
различни от акции.

Or. de

Обосновка

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
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Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Изменение 137
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Инвестиционен посредник, който
изпълнява нареждания на клиент 
срещу собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен 
участник, освен ако сделките се 
извършват извън регулираните 
пазари, МСТ и ОСТ спорадично, само 
при специални случаи и нередовно. 
Систематичните участници следва да 
бъдат определени като инвестиционни 
посредници, които търгуват за 
собствена сметка по организиран, 
редовен и систематичен начин, като 
изпълняват нареждания на клиенти 
извън регулираните пазари, МСТ или 
ОСТ. За да се гарантира обективното и 
ефективното прилагане на това 
определение към инвестиционните 
посредници, следва да се вземат 
предвид всички двустранни сделки, 
извършени с клиентите, а качествените 
критерии следва да бъдат допълнени с 
количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 

(16) Систематичните участници следва 
да бъдат определени като 
инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 
клиенти извън регулираните пазари, 
МСТ или ОСТ. За да се гарантира 
обективното и ефективното прилагане 
на това определение към
инвестиционните посредници, следва да 
се вземат предвид всички двустранни 
сделки в резултат от изпълнението 
на нареждане, извършени с клиентите, 
а качествените критерии следва да бъдат 
допълнени с количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в които 
взаимодействат многобройни интереси 
на трети лица за покупка и продажба, на 
систематичните участници не следва да 
се разрешава да обединяват тези 
интереси на трети лица за покупка и 
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2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в 
които взаимодействат многобройни 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба, на систематичните 
участници не следва да се разрешава 
да обединяват тези интереси на 
трети лица за покупка и продажба.

продажба.

Or. en

Обосновка

Режимът на СУ следва да бъде ясно и изрично свързан с изпълнението на нареждания,
както в определението в член 2.1, параграф 3 от РПФИ.

Изменение 138
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват извън 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
спорадично, само при специални случаи 
и нередовно. Систематичните участници 
следва да бъдат определени като 
инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 
клиенти извън регулираните пазари, 
МСТ или ОСТ. За да се гарантира 
обективното и ефективното прилагане 
на това определение към 
инвестиционните посредници, следва да 
се вземат предвид всички двустранни 
сделки, извършени с клиентите, а 
качествените критерии следва да бъдат 
допълнени с количествени критерии за 

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват извън 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
случайно, само при специални случаи и 
нередовно. Систематичните участници 
следва да бъдат определени като 
инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 
клиенти извън регулираните пазари, 
МСТ или ОСТ. За да се гарантира 
обективното и ефективното прилагане 
на това определение към 
инвестиционните посредници, следва да 
се вземат предвид всички двустранни 
сделки, извършени с клиентите, а 
качествените критерии следва да бъдат 
допълнени с количествени критерии за 
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идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в които 
взаимодействат многобройни интереси 
на трети лица за покупка и продажба, на 
систематичните участници не следва да 
се разрешава да обединяват тези 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба.

идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в които 
взаимодействат многобройни интереси 
на трети лица за покупка и продажба, на 
систематичните участници не следва да 
се разрешава да обединяват тези 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба.

Or. en

Изменение 139
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват извън 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ
спорадично, само при специални 
случаи и нередовно. Систематичните 
участници следва да бъдат определени 
като инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 
клиенти извън регулираните пазари,
МСТ или ОСТ. За да се гарантира 
обективното и ефективното прилагане 
на това определение към 
инвестиционните посредници, следва да 
се вземат предвид всички двустранни 
сделки, извършени с клиентите, а 
качествените критерии следва да бъдат 

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват на 
извънборсов пазар. Систематичните 
участници следва да бъдат определени 
като инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 
клиенти извън регулираните пазари или 
МСТ. За да се гарантира обективното и 
ефективното прилагане на това 
определение към инвестиционните 
посредници, следва да се вземат 
предвид всички двустранни сделки, 
извършени с клиентите, а качествените 
критерии следва да бъдат допълнени с 
количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
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допълнени с количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в 
които взаимодействат многобройни 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба, на систематичните 
участници не следва да се разрешава да 
обединяват тези интереси на трети лица 
за покупка и продажба.

посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. На систематичните 
участници не следва да се разрешава да 
обединяват тези интереси на трети лица 
за покупка и продажба.

Or. en

Изменение 140
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент 
срещу собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен 
участник, освен ако сделките се 
извършват извън регулираните 
пазари, МСТ и ОСТ спорадично, само 
при специални случаи и нередовно. 
Систематичните участници следва да 
бъдат определени като инвестиционни 
посредници, които търгуват за 
собствена сметка по организиран, 
редовен и систематичен начин, като 
изпълняват нареждания на клиенти 
извън регулираните пазари, МСТ или 
ОСТ. За да се гарантира обективното и 
ефективното прилагане на това 
определение към инвестиционните 
посредници, следва да се вземат 
предвид всички двустранни сделки, 

(16) Систематичните участници следва 
да бъдат определени като 
инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
двустранен, организиран, редовен и 
систематичен начин, като изпълняват 
нареждания на професионални или 
непрофесионални клиенти за 
конкретни класове финансови 
инструменти извън регулираните 
пазари, МСТ или ОСТ. За да се 
гарантира обективното и ефективното 
прилагане на това определение към 
инвестиционните посредници, следва да 
се вземат предвид всички двустранни 
сделки, извършени в резултат от 
изпълнението на нареждане с 
професионални или непрофесионални 
клиенти, а качествените критерии 
следва да бъдат допълнени с 
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извършени с клиентите, а 
качествените критерии следва да бъдат 
допълнени с количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в които 
взаимодействат многобройни интереси 
на трети лица за покупка и продажба, на 
систематичните участници не следва да 
се разрешава да обединяват тези 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба.

количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички вътрешногрупови системи или 
механизми с многобройни дилъри, в 
които взаимодействат многобройни 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба, на систематичните участници 
не следва да се разрешава да обединяват 
тези интереси на трети лица за покупка 
и продажба.

Or. en

Изменение 141
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Систематичните участници могат 
да решават дали да дадат достъп до 
своите котировки само на 
непрофесионални клиенти, само на 
професионални клиенти или и на двата 
вида клиенти, но не следва да им се 
разрешава да третират по различен 
начин тези категории клиенти. 
Систематичните участници не са 
задължени да публикуват обвързващи 
котировки във връзка със сделки, които 
са над стандартния пазарен размер. 
Стандартният пазарен размер за всеки 
клас финансови инструменти не следва 
да бъде в значителна степен 
диспропорционален спрямо всеки 
финансов инструмент, включен в този 

(17) Систематичните участници могат 
да решават дали да дадат достъп до 
своите котировки само на 
непрофесионални клиенти, само на 
професионални клиенти или и на двата 
вида клиенти, но не следва да им се 
разрешава да третират по различен 
начин тези категории клиенти. 
Систематичните участници не са 
задължени да публикуват обвързващи 
котировки във връзка със сделки с 
капиталови инструменти, които са 
над стандартния пазарен размер, и в 
некапиталови инструменти над 
размера на пазара на дребно. 
Стандартният пазарен размер или 
размерът на пазара на дребно за всеки 
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клас. клас финансови инструменти не следва 
да бъде в значителна степен 
диспропорционален спрямо всеки 
финансов инструмент, включен в този 
клас.

Or. en

Обосновка

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Изменение 142
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Систематичните участници могат 
да решават дали да дадат достъп до 
своите котировки само на 
непрофесионални клиенти, само на 
професионални клиенти или и на двата 
вида клиенти, но не следва да им се 
разрешава да третират по различен 
начин тези категории клиенти. 
Систематичните участници не са 
задължени да публикуват обвързващи 
котировки във връзка със сделки, които 
са над стандартния пазарен размер. 
Стандартният пазарен размер за 
всеки клас финансови инструменти 
не следва да бъде в значителна степен 
диспропорционален спрямо всеки 
финансов инструмент, включен в 
този клас.

(17) Систематичните участници могат 
да решават дали да дадат достъп до 
своите котировки само на 
непрофесионални клиенти, само на 
професионални клиенти или и на двата 
вида клиенти, но не следва да им се 
разрешава да третират по различен 
начин тези категории клиенти. 
Систематичните участници не са 
задължени да публикуват обвързващи 
котировки във връзка със сделки, които 
са над стандартния пазарен размер на 
дребно.
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Or. en

Обосновка

Правилата за прозрачност преди сключването на сделките на пазара на дребно на 
некапиталови инструменти ще бъдат от полза за непрофесионалните инвеститори, 
но при пазара на едро, където има малък брой участници и реална загриженост 
относно ликвидността, едно повишаване на прозрачността след сключването на 
сделките ще се окаже важна стъпка напред по отношение на прозрачността, докато 
прозрачността преди сключването на сделките може да породи огромно смущение на 
пазара при много малка полза.

Изменение 143
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Систематичните участници могат 
да решават дали да дадат достъп до 
своите котировки само на 
непрофесионални клиенти, само на 
професионални клиенти или и на двата 
вида клиенти, но не следва да им се 
разрешава да третират по различен 
начин тези категории клиенти. 
Систематичните участници не са 
задължени да публикуват обвързващи 
котировки във връзка със сделки, 
които са над стандартния пазарен 
размер. Стандартният пазарен размер за 
всеки клас финансови инструменти не 
следва да бъде в значителна степен 
диспропорционален спрямо всеки 
финансов инструмент, включен в този 
клас.

(17) Систематичните участници могат 
да решават дали да дадат достъп до 
своите котировки само на своите 
непрофесионални клиенти, само на 
своите професионални клиенти или и 
на двата вида клиенти, но не следва да 
им се разрешава неоправдано да 
третират по различен начин достъпа на 
тези категории клиенти. При търговия 
с дериватни инструменти може да се 
допусне ценова разлика вследствие от 
кредитното качество на 
контрагента. Стандартният пазарен 
размер за всеки клас финансови 
инструменти не следва да бъде в 
значителна степен диспропорционален 
спрямо всеки финансов инструмент, 
включен в този клас.

Or. en

Обосновка

В днешно време СУ с право разграничават своя достъп според категорията 
контрагенти, ценообразуване, при което кредитният риск на контрагента 
представлява ключов параметър, позволява ценови различия за дадени инструменти, 
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особено при търговията с деривати, където могат да възникнат многобройни 
задължения в дългосрочен план.

Изменение 144
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и са 
нерегулярни, както и че се извършват с 
контрагенти, търгуващи на едро, част са 
от делови отношения, които сами по 
себе си се характеризират със сделки 
над стандартния пазарен размер и при 
които сделките са извършвани извън 
системите, използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и са 
нерегулярни, или че се извършват с 
контрагенти, търгуващи на едро, част са 
от делови отношения, които сами по 
себе си се характеризират със сделки 
над стандартния пазарен размер или 
размера на пазара на дребно и при 
които сделките са извършвани извън 
системите, използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

Or. en

Обосновка

Съображение 18 следва да се прилага както за капиталови, така и за некапиталови 
инструменти. Съответно текстът на съображение 18 трябва да се промени по 
същите съображения като съображение 17.

Изменение 145
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и са 
нерегулярни, както и че се извършват с 
контрагенти, търгуващи на едро, част са 
от делови отношения, които сами по 
себе си се характеризират със сделки 
над стандартния пазарен размер и при 
които сделките са извършвани извън 
системите, използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и са 
нерегулярни, както и че се извършват с 
контрагенти, търгуващи на едро, част са 
от делови отношения, които сами по 
себе си се характеризират със сделки 
над стандартния пазарен размер на 
дребно и при които сделките са 
извършвани извън системите, 
използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

Or. en

Обосновка

Правилата за прозрачност преди сключването на сделките на пазара на дребно на 
некапиталови инструменти ще бъдат от полза за непрофесионалните инвеститори, 
но при пазара на едро, където има малък брой участници и реална загриженост 
относно ликвидността, едно повишаване на прозрачността след сключването на 
сделките ще се окаже важна стъпка напред по отношение на прозрачността, докато 
прозрачността преди сключването на сделките може да породи огромно нарушение 
на пазара при много малка полза.

Изменение 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и са 
нерегулярни, както и че се извършват с 

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, както и 
други пазарни правила, наложени на 
местата за търговия, които се 
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контрагенти, търгуващи на едро, част 
са от делови отношения, които сами по 
себе си се характеризират със сделки 
над стандартния пазарен размер и при 
които сделките са извършвани извън 
системите, използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

отличават с това, че са двустранни, ad 
hoc и са нерегулярни, както и че се 
извършват с допустими контрагенти, 
търгуващи на едро, част са от делови 
отношения, които сами по себе си се 
характеризират със сделки над 
стандартния пазарен размер и при които 
сделките са извършвани извън 
системите, използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

Or. en

Обосновка

Прилагането на ДПФИ показа, че определението за извънборсов пазар не е ясно. 
Следователно, същността на настоящото съображение в неговата преработена 
форма следва също да бъде включена в члена на регламента, съдържащ
определенията. За повече яснота е необходимо да се добави „двустранни“
(съображението описва освобождаване от СУ, които сами по себе си винаги са само 
двустранни). Също така е необходимо да се посочат допустимите контрагенти (ясно 
определени в ДПФИ), а не контрагентите, търгуващи на едро (не са определени в 
ДПФИ, понятието не е ясно).

Изменение 147
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент няма за 
цел да налага правила за прозрачност 
преди сключването на сделките, 
извършвани на извънборсовите 
пазари, които се отличават с това, че 
са ad hoc и са нерегулярни, както и че 
се извършват с контрагенти, 
търгуващи на едро, част са от делови 
отношения, които сами по себе си се 
характеризират със сделки над 
стандартния пазарен размер и при 
които сделките са извършвани извън 

(18) От изключителна важност е 
появата на алтернативни пазари, 
които да предоставят на 
продавачите и купувачите условия на 
равнопоставеност и балансирано 
ценообразуване, не на последно място,
за уреждане на нерегулярни сделки в 
голям мащаб.
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системите, използвани обичайно от
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в 
качеството му на систематичен 
участник.

Or. en

Обосновка

Преустановяването на възможността инвестиционните посредници да извършват 
извънборсова търговия ще навреди на тяхната възможност да управляват
инвеститорските интереси. Ако даден инвестиционен посредник може да намери 
интереси за компенсиране на повече нареждания или неликвидни инструменти, той 
също така трябва да може да изпълни това нареждане, като осигури очакваната 
услуга на въпросните клиенти.

Изменение 148
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и са 
нерегулярни, както и че се извършват с 
контрагенти, търгуващи на едро, част 
са от делови отношения, които сами по 
себе си се характеризират със сделки 
над стандартния пазарен размер и при 
които сделките са извършвани извън 
системите, използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, както и 
други пазарни правила, наложени на 
местата за търговия, които се 
отличават с това, че са двустранни, ad 
hoc и са нерегулярни, както и че се 
извършват с допустими контрагенти, 
част са от делови отношения, които 
сами по себе си се характеризират със 
сделки над стандартния пазарен размер 
и при които сделките са извършвани 
извън системите, използвани обичайно 
от заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

Or. en
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Изменение 149
Werner Langen

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и са 
нерегулярни, както и че се извършват с 
контрагенти, търгуващи на едро, част 
са от делови отношения, които сами 
по себе си се характеризират със 
сделки над стандартния пазарен 
размер и при които сделките са 
извършвани извън системите, 
използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в 
качеството му на систематичен 
участник.

(18) Целесъобразно е да се гарантира, 
че възможно най-голяма част от 
търговията извън регулирани места 
за изпълнение се провежда в рамките 
на организирани системи, по 
отношение на които се прилагат 
подходящи изисквания за 
прозрачност. Настоящият регламент 
няма за цел да налага правила за 
прозрачност преди сключването на 
извънборсови сделки, включващи
първично емитиране, които се 
отличават с това, че инструментите са 
проектирани за индивидуалния случай 
и предназначени за специалните 
изисквания на финансовите или 
нефинансовите контрагенти, 
търгуващи на едро. Следва също така 
да се има предвид, че посредници, 
чиято основна дейност е 
производството и/или доставката на 
стоки и които търгуват за собствена 
сметка с деривати на стоки като 
допълнителна дейност, вече 
подлежат на индивидуализиран 
регулаторен надзор и на задължения 
за регулаторно отчитане конкретно 
за спот сделки и физически форуърдни 
сделки по силата на Регламент (EС)
№ 2011/1227 (REMIT) и подлежат на 
задължения за регулаторно отчитане 
по отношение на стандартни 
трансакции с деривати и регулаторен 
надзор по силата на Регламент [ ] 
(EMIR).

Or. en
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Изменение 150
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и са 
нерегулярни, както и че се извършват 
с контрагенти, търгуващи на едро, 
част са от делови отношения, които 
сами по себе си се характеризират със 
сделки над стандартния пазарен 
размер и при които сделките са 
извършвани извън системите, 
използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и при 
които сделките са извършвани извън 
системите, използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

Or. en

Изменение 151
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и са 
нерегулярни, както и че се извършват с 
контрагенти, търгуващи на едро, част 
са от делови отношения, които сами по 
себе си се характеризират със сделки 
над стандартния пазарен размер и при 
които сделките са извършвани извън 

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, както и 
други пазарни правила, наложени на 
местата за търговия, които се 
отличават с това, че са двустранни, ad 
hoc и са нерегулярни, както и че се 
извършват с допустими контрагенти, 
част са от делови отношения, които 
сами по себе си се характеризират със 
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системите, използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

сделки над стандартния пазарен размер 
и при които сделките са извършвани 
извън системите, използвани обичайно 
от заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

Or. en

Обосновка

Извънборсовите пазари трябва да бъдат точно определени, тъй като са изключение 
от правилата, които гарантират сигурността и почтеността на финансовите 
пазари. Противоположно на многостранните сделки (т.e. кръстосване на 
нарежданията), извънборсовите сделки са двустранни. Те представляват
освобождаване от систематичното участие.

Изменение 152
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и са 
нерегулярни, както и че се извършват с 
контрагенти, търгуващи на едро, част са 
от делови отношения, които сами по 
себе си се характеризират със сделки 
над стандартния пазарен размер и при 
които сделките са извършвани извън 
системите, използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник .

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са случайни, ad hoc 
и са нерегулярни, както и че се 
извършват с контрагенти, търгуващи на 
едро, част са от делови отношения, 
които сами по себе си се характеризират 
със сделки над стандартния пазарен 
размер и при които сделките са 
извършвани извън системите, 
използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в качеството му 
на систематичен участник.

Or. en
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Изменение 153
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Пазарните данни следва да бъдат 
бързо и лесно достъпни за 
потребителите във възможно най-
подробния формат, за да се даде 
възможност на инвеститорите и на 
техните доставчици на услуги по пренос 
на данни да намерят възможно най-
персоналните решения. Следователно 
данните, необходими за прозрачността 
преди и след сключването на сделките, 
трябва да бъдат оповестени чрез 
„необвързан“ достъп с цел да се намалят 
разходите за участниците на пазара при 
закупуването на данни.

(19) Пазарните данни следва да бъдат 
бързо и лесно достъпни за 
потребителите във възможно най-
подробния формат, за да се даде 
възможност на инвеститорите и на 
техните доставчици на услуги по пренос 
на данни да намерят възможно най-
персоналните решения. Следователно 
данните, необходими за прозрачността 
преди и след сключването на сделките, 
трябва да бъдат оповестени чрез 
„необвързан“ достъп с цел да се намалят 
разходите за участниците на пазара при 
закупуването на данни. Данните след 
сключването на сделките следва да 
бъдат на разположение на 
регулираните пазари, МСТ, ОСТ и СУ 
безплатно след 15 минути. Освен 
това одобрените агенти за 
публикуване на данни за търговията
следва да гарантират 
съответствието и качеството както 
на данните за пазара в реално време, 
така и на по-късен етап въз основа на 
общите европейски стандарти за 
данните. Крайните потребители 
следователно ще имат достъп пряко 
или непряко посредством 
конкуриращите се търговци на данни 
до стандартизирани европейски 
консолидирани отчети за 
търговията. 

Or. en

Обосновка

Предложеното търговско решение за пазарните данни ще осигури предоставянето на 
точни и достъпни консолидирани данни само ако ЕОЦКП публикува общи европейски 
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стандарти за данни и ако качеството и съответствието на данните се гарантира 
от регламентирани и одобрени агенти по публикуването на отчети за търговията, 
които оповестяват пазарните данни. Крайните потребители следва да могат да 
купуват данни без обвързване.

Изменение 154
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) След като на 25 септември 2009 г. 
на срещата на високо равнище в 
Питсбърг участниците в Г-20 се 
споразумяха търговията със 
стандартизирани договори за 
извънборсови деривати да се 
осъществява, според случая, на борсите 
или на електронните платформи за 
търговия, следва да се определи 
официална процедура по регулиране, с 
която търговията между финансови 
контрагенти и важни нефинансови 
контрагенти с всички деривативи, за 
които се счита, че отговарят на 
условията за клиринг и които са 
достатъчно ликвидни, да бъде 
осъществявана на различни места за 
търговия, които подлежат на сравнимо 
регулиране, и която да позволи на 
участниците да търгуват с многобройни 
контрагенти. В оценката на 
достатъчната ликвидност следва да 
бъдат взети предвид пазарните 
характеристики на национално равнище, 
сред които параметри като броя и вида 
на участниците на даден пазар, както и 
характеристиките на сделките, 
сключени на този пазар, като техният 
размер и честота.

(21) След като на 25 септември 2009 г. 
на срещата на високо равнище в 
Питсбърг участниците в Г-20 се 
споразумяха търговията със 
стандартизирани договори за 
извънборсови деривати да се 
осъществява, според случая, на борсите 
или на електронните платформи за 
търговия, следва да се определи 
официална процедура по регулиране, с 
която търговията между финансови 
контрагенти и важни нефинансови 
контрагенти с всички деривативи, за 
които се счита, че отговарят на 
условията за клиринг и които са 
достатъчно ликвидни, да бъде 
осъществявана на различни места за 
търговия, които подлежат на сравнимо 
регулиране, и която да позволи на 
участниците да търгуват с многобройни 
контрагенти. В оценката на 
достатъчната ликвидност следва да 
бъдат взети предвид пазарните 
характеристики на национално равнище, 
сред които параметри като броя и вида 
на участниците на даден пазар, както и 
характеристиките на сделките, 
сключени на този пазар, като техният 
размер и честота. Комбинираните
услуги за намаляване на риска след 
сключването на сделките 
съответстват на общата 
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политическа цел на Г-20 за 
намаляване на системния риск на 
пазарите за извънборсови деривати и 
сделките с договори за извънборсови 
деривати, които са компонент от 
комбинираните услуги за намаляване 
на риска след сключването на 
сделките, като цикъл на 
компресиране на многостранни сделки 
или цикъл на многостранно 
управление на риска от сегашните 
портфейли на извънборсови деривати, 
трябва да бъдат разглеждани 
отделно в настоящия регламент, за 
да се гарантира съответствие с тези 
политически цели. Това включва 
необходимостта от разглеждане на 
такива сделки отделно съгласно 
мандата за търговия и освен това, 
тъй като сделките, които са елемент 
от компонентните сделки, не се 
базират на оферти (т.e. няма 
определяне на цените), ЕОЦКП следва 
да определи степента, до която член 
7, член 9, член 23 и член 24, параграф 1
следва да се прилагат за такива 
компонентни сделки.

Or. en

Обосновка

Компонентна сделка е инструмент за намаляване на риска, предназначен за 
намаляване на вторични рискове, възникващи от съществуващите позиции, като 
кредитен риск за контрагент, оперативен риск и/или базов риск. Предвид 
характеристиките на компонентните сделки и техните компонентни сделки, 
изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките, за отчитане на 
сделки и за изпълнение на местата за търговия трябва да бъдат адаптирани към 
тези специални характеристики.

Изменение 155
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) След като на 25 септември 2009 г. 
на срещата на високо равнище в 
Питсбърг участниците в Г-20 се 
споразумяха търговията със 
стандартизирани договори за 
извънборсови деривати да се 
осъществява, според случая, на борсите 
или на електронните платформи за 
търговия, следва да се определи 
официална процедура по регулиране, с 
която търговията между финансови 
контрагенти и важни нефинансови 
контрагенти с всички деривативи, за 
които се счита, че отговарят на
условията за клиринг и които са 
достатъчно ликвидни, да бъде 
осъществявана на различни места за 
търговия, които подлежат на сравнимо 
регулиране, и която да позволи на 
участниците да търгуват с 
многобройни контрагенти. В оценката 
на достатъчната ликвидност следва да 
бъдат взети предвид пазарните 
характеристики на национално равнище, 
сред които параметри като броя и вида 
на участниците на даден пазар, както и 
характеристиките на сделките, 
сключени на този пазар, като техният 
размер и честота.

(21) След като на 25 септември 2009 г. 
на срещата на високо равнище в 
Питсбърг участниците в Г-20 се 
споразумяха търговията със 
стандартизирани договори за 
извънборсови деривати да се 
осъществява, според случая, на борсите 
или на електронните платформи за 
търговия, следва да се определи 
официална процедура по регулиране, с 
която търговията между финансови 
контрагенти и важни нефинансови 
контрагенти с всички деривативи, за 
които се счита, че отговарят на 
условията за клиринг и които са 
достатъчно ликвидни, да бъде 
осъществявана на различни места за 
търговия, които подлежат на сравнимо 
регулиране. Настоящият регламент 
няма за цел да забранява или 
ограничава използването на договори 
за деривати по поръчка, нито да ги 
прави прекалено скъпи за 
нефинансовите институции. Ето 
защо в оценката на достатъчната 
ликвидност следва да бъдат взети 
предвид пазарните характеристики на 
национално равнище, сред които 
параметри като броя и вида на 
участниците на даден пазар, както и 
характеристиките на сделките, 
сключени на този пазар, като техният 
размер и честота.

Or. en

Обосновка

Трябва да хармонизираме ДПФИ със случаите на освобождаване за нефинансовите 
участници в EMIR и да гарантираме, че тези разпоредби няма да се отклоняват от 
ефективността на това освобождаване.



AM\901839BG.doc 67/197 PE489.472v01-00

BG

Изменение 156
Markus Ferber

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) В интерес на правната 
сигурност е целесъобразно да се 
включи определение за деривати. 
Застрахователни договори по 
отношение на класовете рискове, 
посочени в приложение 1 към 
Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно започването и 
упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
[Платежоспособност II], не следва да 
се считат за целите на настоящата 
директива за договори за деривати, 
сключени със застрахователно 
предприятие, презастрахователно 
предприятие, застрахователно 
предприятие на трета държава или 
презастрахователно предприятие на 
трета държава.

Or. en

Изменение 157
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Предвид споразумението, 
постигнато от участниците в Г-20 в 
Питсбърг на 25 септември 2009 г., 
търговията със стандартизирани 
договори за извънборсови деривати да 
се осъществява, според случая, на 
борсите или на електронните платформи 

(22) Предвид споразумението, 
постигнато от участниците в Г-20 в 
Питсбърг на 25 септември 2009 г., 
търговията със стандартизирани 
договори за извънборсови деривати да 
се осъществява, според случая, на 
борсите или на електронните платформи 
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за търговия от една страна, а от друга 
страна относително слабата ликвидност 
на различните извънборсови деривати е 
целесъобразно да се предвиди подходящ 
брой допустими места за търговия, на 
които да може да се търгува в 
съответствие с ангажимент. Всички 
допустими места за търговия следва да 
подлежат на тясно съгласувани 
регулаторни изисквания по отношение 
на организационните и оперативните 
аспекти, смекчаването на конфликтите 
на интереси, надзора на всички 
търговски дейности, прозрачността 
преди и след сключването на сделките, 
съобразена с финансовия инструмент, и 
да позволяват на многобройните 
търговски интереси на трети лица да 
взаимодействат помежду си. За 
целите на този ангажимент на 
операторите на местата за търговия 
следва обаче да бъде оставена 
възможност да организират по свое 
усмотрение сделките между няколко 
трети страни, за да бъдат подобрени 
условията за изпълнение и ликвидност.

за търговия от една страна, а от друга 
страна относително слабата ликвидност 
на различните извънборсови деривати е 
целесъобразно да се предвиди подходящ 
брой допустими места за търговия, на 
които да може да се търгува в 
съответствие с ангажимент. Всички 
допустими места за търговия следва да 
подлежат на тясно съгласувани 
регулаторни изисквания по отношение 
на организационните и оперативните 
аспекти, смекчаването на конфликтите 
на интереси, надзора на всички 
търговски дейности и прозрачността 
преди и след сключването на сделките, 
съобразена с финансовия инструмент, и 
търговския модел. За целите на този 
ангажимент на операторите на местата 
за търговия следва обаче да бъде 
оставена възможност да организират по 
свое усмотрение сделките между 
техните участници, за да бъдат 
подобрени условията за изпълнение и 
ликвидност.

Or. en

Изменение 158
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Правомощията на компетентните 
органи следва да бъдат допълнени с 
ясно формулиран механизъм за 
забраната или ограничението на 
пускането на пазара, разпространението 
и продажбата на всички финансови 
инструменти, които дават основание за 
сериозна загриженост по отношение на 

(24) Правомощията на компетентните 
органи следва да бъдат допълнени с 
ясно формулиран механизъм за 
забраната или ограничението на 
пускането на пазара, разпространението 
и продажбата на всички финансови 
инструменти, които дават основание за 
сериозна загриженост по отношение на 
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защитата на инвеститорите, нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата или част от финансовата 
система, както и с подходящи 
правомощия за намеса и координация на 
ЕОЦКП. Упражняването на тези 
правомощия следва да бъде подчинено 
на спазването на определен брой 
специфични условия.

защитата на инвеститорите, нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата или част от финансовата 
система, както и с подходящи 
правомощия за намеса и координация на 
ЕОЦКП. Упражняването на тези 
правомощия следва да бъде подчинено 
на спазването на определен брой 
специфични условия и да се използва 
само в извънредни случаи.

Or. en

Обосновка

Забраната на някои финансови инструменти или на някои видове финансови дейности 
е твърде ограничителна мярка и подобни правомощия следва да се използват само в 
извънредни случаи.

Изменение 159
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Подробностите за сделки с 
финансови инструменти следва да бъдат 
отчитани пред компетентните органи, за 
да могат те да разкриват и разследват 
евентуални случаи на пазарна 
злоупотреба, да следят за коректното и 
надлежното функциониране на 
пазарите, както и да контролират 
дейността на инвестиционните 
посредници. В обхвата на този надзор 
попадат всички инструменти, които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, на МСТ или на ОСТ, както и 
всички инструменти, чиято стойност 
зависи от или влияе на стойността на 
горепосочените инструменти. За да се 
избегне ненужната административна 
тежест за инвестиционните посредници, 

(27) Подробностите за сделки с 
финансови инструменти следва да бъдат 
отчитани пред компетентните органи, за 
да могат те да разкриват и разследват 
евентуални случаи на пазарна 
злоупотреба, да следят за коректното и 
надлежното функциониране на 
пазарите, както и да контролират 
дейността на инвестиционните 
посредници. В обхвата на този надзор 
попадат всички инструменти, които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, на МСТ, както и всички 
инструменти, чиято стойност зависи от 
или влияе на стойността на 
горепосочените инструменти. За да се 
избегне ненужната административна 
тежест за инвестиционните посредници, 
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финансовите инструменти, които не се 
търгуват по организиран начин и не са 
податливи на пазарна злоупотреба, 
следва да бъдат изключени от 
задължението за отчитане.

финансовите инструменти, които не се 
търгуват по организиран начин и не са 
податливи на пазарна злоупотреба, 
следва да бъдат изключени от 
задължението за отчитане.

Or. en

Обосновка

Всички платформи за търговия, които се управляват от пазарни оператори или 
инвестиционни посредници, следва да спазват едни и същи правила, включително 
прозрачност, недискреционно изпълнение, равнопоставен достъп и пълно наблюдение 
на пазара. Пазар, в който отделните платформи не спазват едни и същи правила, по-
специално недискреционното изпълнение, излага на риск процеса на формиране на 
търговските цени и защитата на инвеститорите.

Изменение 160
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 27а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Комисията следва да изготви 
доклад, в който да посочи дали 
съдържанието и форматът на 
отчитане на сделки са достатъчни, 
за да позволят на компетентните 
органи да установят пазарни 
злоупотреби, както и дали е 
целесъобразно да се изисква от 
инвестиционните посредници да 
отчитат допълнителна информация, 
като указание за идентификация на 
алгоритъма или на причината за
алгоритъм, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката. Регулаторите се 
интересуват от идентифициране на 
лицето, физическо или юридическо, 
взело решение за сделка. Предвид 
факта, че клиентите могат да 
посочат алгоритмите, които 
желаят да бъдат използвани от 
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инвестиционния посредник за 
постигане на техните цели, или да 
оставят на инвестиционния 
посредник да определи кои алгоритми 
да използва за постигане на най-добро 
изпълнение, това, което от значение
за регулатора, е идентичността на 
лицето, използвало алгоритъма.

Or. en

Изменение 161
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 28а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Споразуменията с уговорка за 
обратно изкупуване и заемане на
ценни книжа изиграха роля за 
несигурността във връзка с
отговорността и задълженията, 
както доказа и финансовата криза. 
Институциите следва да отчитат, 
поне в съвкупно изражение, 
равнището на споразуменията с 
уговорка за обратно изкупуване, 
заемането на ценни книжа и всички 
форми на тежести или мерки за 
възвръщане на предоставени 
средства. Такава информация следва 
да се отчита на регистър на 
трансакции или на централен 
депозитар на ценни книжа за 
осигуряване на достъп, наред с 
другото, на ЕБО, ЕОЦКП, 
съответните компетентни органи, 
ЕССР, съответните централни банки 
и ЕСЦБ. В производство по 
ликвидация нерегистрираните мерки 
за възвръщане на предоставени 
средства не следва да имат правно 
действие.
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Or. en

Изменение 162
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 28а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Услугите, предоставяни в Съюза 
от предприятия от трети държави, 
са предмет на национални режими и 
изисквания. Тези режими са много 
различни и следва да бъдат 
хармонизирани, за да се гарантира 
сигурност и еднакво третиране на 
предприятия от трети държави, 
имащи достъп до пазара на Съюза, въз 
основа на извършена от Комисията 
оценка на равностойността на 
регулаторната и надзорната рамка на 
третите държави, която да осигури 
съпоставимо ниво на защита на 
инвеститорите в ЕС, ползващи
услугите на предприятия от трети 
държави, и при условие че 
инвестиционните посредници в ЕС 
подлежат на реципрочен достъп до 
трети държави.

Or. en

Обосновка

Премества се от директивата в регламента.

Изменение 163
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 28б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28б) Предоставянето на услуги се 
ограничава единствено до 
допустимите контрагенти и следва 
да бъде обвързано с изискване за 
откриване на клон в Съюза. Клонът се 
открива в държавата членка, в която 
предприятието от трета държава
извършва най-значимата част от 
своята дейност. Откриването на 
клон подлежи на регистрация от 
ЕОЦКП. След като вече е 
регистриран от ЕОЦКП, клонът 
следва да подлежи на надзор в 
държавата членка, в която е открит.
Предприятието от трета държава
следва да може да извършва услуги в 
други държави членки чрез този клон 
съгласно процедура на уведомяване.

Or. en

Обосновка

Премества се от директивата в регламента.

Изменение 164
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 28в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28в) Разпоредбите на настоящия 
регламент, с които се урежда 
предоставянето в Съюза на услуги от 
предприятия от трети държави, не 
следва да засягат възможността 
непрофесионални или професионални 
клиенти, установени в Съюза, да 
получават инвестиционни услуги от 
предприятие от трета държава, 
единствено по своя собствена и 
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изрична инициатива. В този случай
не следва да се счита, че услугите на 
предприятието от трета държава се 
предоставят на територията на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Премества се от директивата в регламента.

Изменение 165
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Целта на отчитането на сделки 
е да се наблюдават пазарните 
злоупотреби. При пазарни сегменти с
голям обем това може да доведе до 
повече информация, отколкото може 
да бъде обработена, до момента, в 
който на разположение ще бъдат по-
добри технологични инструменти. 
ЕОЦКП следва да изготви доклад
относно всички пазарни сегменти, 
които подлежат на други видове 
отчитане, като регистрите на 
трансакции, или за които има нисък 
риск или вече са създадени предпазни 
механизми.

Or. en

Изменение 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) В регламент [EMIR] се определят 
критериите за категориите 
извънборсови деривати, които 
подлежат на задължение за клиринг. 
С него се предотвратяват също 
нарушенията на конкуренцията, като 
се изисква недискриминационен 
достъп до централните контрагенти 
(ЦК), предлагащи на местата за 
търговия клиринг на извънборсови 
деривати и недискриминационен 
достъп за ЦК до потоците от данни 
от местата за търговия, предлагащи 
клиринг на извънборсови деривати. 
Тъй като извънборсовите деривативи 
се определят като договори за 
деривати, чието изпълнение не се 
осъществява на регулиран пазар, 
необходимо е да се въведат подобни 
изисквания по отношение на 
регулираните пазари в рамките на 
настоящия регламент. След като 
ЕОЦКП е обявил, че те трябва да го 
спазват, дериватите, търгувани на 
регулираните пазари, също следва да 
подлежат на задължението за 
клиринг.

заличава се

Or. en

Обосновка

For exchange traded derivatives the consequences of this Article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.
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Изменение 167
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) В регламент [EMIR] се определят
критериите за категориите 
извънборсови деривати, които подлежат 
на задължение за клиринг. С него се 
предотвратяват също нарушенията на 
конкуренцията, като се изисква 
недискриминационен достъп до 
централните контрагенти (ЦК), 
предлагащи на местата за търговия 
клиринг на извънборсови деривати и 
недискриминационен достъп за ЦК до 
потоците от данни от местата за 
търговия, предлагащи клиринг на 
извънборсови деривати. Тъй като 
извънборсовите деривативи се 
определят като договори за деривати, 
чието изпълнение не се осъществява на 
регулиран пазар, необходимо е да се 
въведат подобни изисквания по 
отношение на регулираните пазари в 
рамките на настоящия регламент. След 
като ЕОЦКП е обявил, че те трябва да 
го спазват, дериватите, търгувани на 
регулираните пазари, също следва да 
подлежат на задължението за клиринг.

(31) В регламент [EMIR] се определят 
критериите за категориите 
извънборсови деривати, които подлежат 
на задължение за клиринг. С него се 
предотвратяват също нарушенията на 
конкуренцията, като се изисква 
недискриминационен достъп до 
централните контрагенти (ЦК), 
предлагащи на местата за търговия 
клиринг на извънборсови деривати и 
недискриминационен достъп за ЦК до 
потоците от данни от местата за 
търговия, предлагащи клиринг на 
извънборсови деривати. Тъй като 
извънборсовите деривативи се 
определят като договори за деривати, 
чието изпълнение не се осъществява на 
регулиран пазар, необходимо е да се 
въведат подобни изисквания по 
отношение на регулираните пазари в 
рамките на настоящия регламент. След 
като ЕОЦКП е обявил, че те трябва да 
го спазват, дериватите, търгувани на 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ, също 
следва да подлежат на задължението за 
клиринг.

Or. en

Обосновка

Всички места за търговия, които се използват за търговия с дериватни инструменти, 
трябва да гарантират, че те подлежат на задължението за централен клиринг, с цел 
да се намали системният риск, свързан с такива сделки и инструменти.
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Изменение 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В допълнение към изискванията 
на Директива 2004/39/ЕО, които 
възпрепятстват държавите членки 
да ограничават неоснователно 
достъпа до инфраструктурата след 
сключването на сделките, като 
например ЦК и системите за 
сетълмент, е необходимо с 
настоящия регламент да бъдат 
премахнати различни други търговски 
бариери, които могат да се използват 
за възпрепятстване на 
конкуренцията в областта на 
клиринга на финансови инструменти. 
За да се избегнат 
дискриминационните практики, ЦК 
следва да приемат да осъществяват 
клиринг на сделки, извършени на 
различни места на търговия, в случай 
че тези места на търговия отговарят 
на операционните и техническите 
изисквания, определени от ЦК. 
Достъп следва да се отказва само ако 
не са спазени някои от критериите за 
достъп, определени в делегираните 
актове.

заличава се

Or. en

Обосновка

For exchange traded derivatives the consequences of this Article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
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combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Изменение 169
Werner Langen

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В допълнение към изискванията 
на Директива 2004/39/ЕО, които 
възпрепятстват държавите членки 
да ограничават неоснователно 
достъпа до инфраструктурата след 
сключването на сделките, като 
например ЦК и системите за 
сетълмент, е необходимо с 
настоящия регламент да бъдат 
премахнати различни други търговски 
бариери, които могат да се използват 
за възпрепятстване на 
конкуренцията в областта на 
клиринга на финансови инструменти. 
За да се избегнат 
дискриминационните практики, ЦК 
следва да приемат да осъществяват 
клиринг на сделки, извършени на 
различни места на търговия, в случай 
че тези места на търговия отговарят 
на операционните и техническите 
изисквания, определени от ЦК. 
Достъп следва да се отказва само ако 
не са спазени някои от критериите за 
достъп, определени в делегираните 
актове.

заличава се

Or. de

Обосновка

Не съществуват съпоставими регулаторни усилия извън ЕС. Промените, които се 
въвеждат с член 28 от РПФИ следователно поставят местата за търговия и ЦК в 
ЕС в неизгодно конкурентно положение по отношение на конкурентите извън ЕС.
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Изменение 170
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В допълнение към изискванията на 
Директива 2004/39/ЕО, които 
възпрепятстват държавите членки да 
ограничават неоснователно достъпа до 
инфраструктурата след сключването на 
сделките, като например ЦК и 
системите за сетълмент, е необходимо с 
настоящия регламент да бъдат 
премахнати различни други търговски 
бариери, които могат да се използват за 
възпрепятстване на конкуренцията в 
областта на клиринга на финансови 
инструменти. За да се избегнат 
дискриминационните практики, ЦК 
следва да приемат да осъществяват 
клиринг на сделки, извършени на 
различни места на търговия, в случай че 
тези места на търговия отговарят на 
операционните и техническите 
изисквания, определени от ЦК. Достъп 
следва да се отказва само ако не са 
спазени някои от критериите за 
достъп, определени в делегираните 
актове.

(32) В допълнение към изискванията на 
Директива 2004/39/ЕО, които 
възпрепятстват държавите членки да 
ограничават неоснователно достъпа до 
инфраструктурата след сключването на 
сделките, като например ЦК и 
системите за сетълмент, е необходимо с 
настоящия регламент да бъдат 
премахнати различни други търговски 
бариери, които могат да се използват за 
възпрепятстване на конкуренцията в 
областта на клиринга на финансови 
инструменти. За да се избегнат 
дискриминационните практики, ЦК 
следва да приемат да осъществяват 
клиринг на сделки, извършени на 
различни места на търговия, в случай че 
тези места на търговия отговарят на 
операционните и техническите 
изисквания, определени от ЦК. Достъп 
следва да се отказва само ако достъпът 
би представлявал сериозна заплаха за 
стабилността на финансовата 
система.

Or. en

Изменение 171
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В допълнение към изискванията на (32) В допълнение към изискванията на 
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Директива 2004/39/ЕО, които 
възпрепятстват държавите членки да 
ограничават неоснователно достъпа до 
инфраструктурата след сключването на 
сделките, като например ЦК и 
системите за сетълмент, е необходимо с 
настоящия регламент да бъдат 
премахнати различни други търговски 
бариери, които могат да се използват за 
възпрепятстване на конкуренцията в 
областта на клиринга на финансови
инструменти. За да се избегнат 
дискриминационните практики, ЦК 
следва да приемат да осъществяват 
клиринг на сделки, извършени на 
различни места на търговия, в случай че 
тези места на търговия отговарят на 
операционните и техническите 
изисквания, определени от ЦК. Достъп 
следва да се отказва само ако не са 
спазени някои от критериите за достъп, 
определени в делегираните актове.

Директива 2004/39/ЕО, които 
възпрепятстват държавите членки да 
ограничават неоснователно достъпа до 
инфраструктурата след сключването на 
сделките, като например ЦК и 
системите за сетълмент, е необходимо с 
настоящия регламент да бъдат 
премахнати различни други търговски 
бариери, които могат да се използват за 
възпрепятстване на конкуренцията в 
областта на клиринга на прехвърлими 
ценни книжа и инструменти на 
паричния пазар. За да се избегнат 
дискриминационните практики, ЦК 
следва да приемат да осъществяват 
клиринг на сделки, извършени на 
различни места на търговия, в случай че 
тези места на търговия отговарят на 
операционните и техническите 
изисквания, определени от ЦК. Достъп 
следва да се отказва само ако не са 
спазени някои от критериите за достъп, 
определени в делегираните актове.

Or. en

Изменение 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Местата за търговия следва също 
да са задължени да предоставят на 
недискриминационна основа достъп, 
включително до потоците от данни, 
на ЦК, които желаят да извършват 
клиринг на сделки, изпълнявани на 
мястото за търговия. Централните 
контрагенти и другите места за 
търговия следва също да могат да 
получат на недискриминационна 
основа лицензи и достъп до 
информация за индекси и други 

заличава се
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референтни параметри, които се 
използват за определяне на 
стойността на финансови 
инструменти. Целта на 
премахването на бариерите и на 
дискриминационните практики е да 
бъде засилена конкуренцията в 
областта на клиринга и на 
търговията с финансови 
инструменти, за да намалеят 
инвестиционните разходи и 
разходите по заеми, да бъдат 
отстранени недостатъците и 
насърчени иновациите в пазарите на 
Съюза. Комисията следва да 
продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата 
след сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Изменение 173
Werner Langen

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Местата за търговия следва също заличава се
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да са задължени да предоставят на 
недискриминационна основа достъп, 
включително до потоците от данни, 
на ЦК, които желаят да извършват
клиринг на сделки, изпълнявани на 
мястото за търговия. Централните 
контрагенти и другите места за 
търговия следва също да могат да 
получат на недискриминационна 
основа лицензи и достъп до 
информация за индекси и други 
референтни параметри, които се 
използват за определяне на 
стойността на финансови 
инструменти. Целта на 
премахването на бариерите и на 
дискриминационните практики е да 
бъде засилена конкуренцията в 
областта на клиринга и на 
търговията с финансови 
инструменти, за да намалеят 
инвестиционните разходи и 
разходите по заеми, да бъдат 
отстранени недостатъците и 
насърчени иновациите в пазарите на 
Съюза. Комисията следва да 
продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата 
след сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар.

Or. de

Обосновка

Не съществуват съпоставими регулаторни усилия извън ЕС. Промените, които се 
въвеждат с член 28 от РПФИ, следователно поставят местата за търговия и ЦК в 
ЕС в неизгодно конкурентно положение по отношение на конкурентите извън ЕС.

Изменение 174
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Местата за търговия следва също да 
са задължени да предоставят на 
прозрачна и недискриминационна 
основа достъп, включително до 
потоците от данни, на ЦК, които желаят 
да извършват клиринг на сделки, 
изпълнявани на мястото за търговия.
Централните контрагенти и другите 
места за търговия следва също да могат 
да получат на недискриминационна 
основа лицензи и достъп до 
информация за индекси и други 
референтни параметри, които се 
използват за определяне на стойността 
на финансови инструменти. Целта на 
премахването на бариерите и на 
дискриминационните практики е да 
бъде засилена конкуренцията в областта 
на клиринга и на търговията с 
финансови инструменти, за да намалеят 
инвестиционните разходи и разходите 
по заеми, да бъдат отстранени 
недостатъците и насърчени иновациите 
в пазарите на Съюза. Комисията следва 
да продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата след 
сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар.

(33) Местата за търговия следва също да 
са задължени да предоставят на 
прозрачна и недискриминационна 
основа достъп, включително до 
потоците от данни, на ЦК, които желаят 
да извършват клиринг на сделки, 
изпълнявани на мястото за търговия.
Правото на ЦК на достъп до място за 
търговия следва да подлежи на 
прозрачни, пропорционални и 
неутрални критерии, включващи 
търсене от страна на клиентите и 
критерии за безопасност, както и 
всички необходими механизми за 
оперативна съвместимост. За да се 
позволи пълното развитие на 
конкурентен единен пазар на всички 
финансови инструменти, 
включително деривати, търгувани на 
борсата, е необходимо референтните 
параметри на индексите да 
подлежат на задължително 
неизключително лицензиране за 
подходяща търговия, места за 
търговия и ЦК. Централните 
контрагенти и другите места за 
търговия следва също да могат да 
получат на недискриминационна 
основа достъп до информация за 
индекси и индекси на референтните 
параметри, които се използват за 
определяне на стойността на 
финансови инструменти. Централните 
контрагенти и другите места за търговия 
следва също да могат да получат на 
недискриминационна основа достъп до 
информация относно индекси и 
индекси на референтните параметри, 
които се използват за определяне на 
стойността на финансови инструменти.
Всяко място за търговия или ЦК, 
което предоставя такава 
информация и продукти, може да 
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налага такса за услугите, които се 
предлагат на участниците на пазара 
на основата на възстановяване на 
разходите само при разумна печалба. 
Възстановяването на разходи се 
отнася за разходите, които са пряко 
свързани с услугите, извършвани 
съгласно индекса за обслужване на 
продуктите. Целта на премахването на 
бариерите и на дискриминационните 
практики е да бъде засилена 
конкуренцията в областта на клиринга и 
на търговията с финансови 
инструменти, за да намалеят 
инвестиционните разходи и разходите 
по заеми, да бъдат отстранени 
недостатъците и насърчени иновациите 
в пазарите на Съюза. Комисията следва 
да продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата след 
сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар.

Or. en

Обосновка

Сегашният текст не позволява ограничаване на нарастването на разходите при 
използване на референтни параметри. Референтните параметри са от решаващо 
значение за търговията и подкрепата на най-доброто изпълнение на сделките. Чрез 
определяне на тези лимити гарантираме, че няма драстично увеличаване на 
разходите, водещо до по-малка полза за крайните инвеститори.

Изменение 175
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Местата за търговия следва също да 
са задължени да предоставят на 

(33) Местата за търговия следва също да 
са задължени да предоставят на 
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прозрачна и недискриминационна 
основа достъп, включително до 
потоците от данни, на ЦК, които желаят 
да извършват клиринг на сделки, 
изпълнявани на мястото за търговия.
Централните контрагенти и другите 
места за търговия следва също да могат 
да получат на недискриминационна 
основа лицензи и достъп до информация 
за индекси и други референтни 
параметри, които се използват за 
определяне на стойността на финансови 
инструменти. Целта на премахването на 
бариерите и на дискриминационните 
практики е да бъде засилена 
конкуренцията в областта на клиринга и 
на търговията с финансови 
инструменти, за да намалеят 
инвестиционните разходи и разходите 
по заеми, да бъдат отстранени 
недостатъците и насърчени иновациите 
в пазарите на Съюза. Комисията следва 
да продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата след 
сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар.

прозрачна и недискриминационна 
основа достъп до потоците от данни, на 
ЦК, които желаят да извършват клиринг 
на сделки, изпълнявани на мястото за 
търговия. Правото на ЦК на достъп до 
място за търговия следва да включва 
възможност за механизми, чрез 
които множество ЦК да използват 
потоци от данни след сключването 
на сделките от едно и също място за 
търговия. Това обаче не следва да води 
до оперативна съвместимост за 
клиринга на деривати, нито да 
предизвиква фрагментация на 
ликвидността. Централните 
контрагенти и другите места за търговия 
следва също да могат да получат на 
недискриминационна основа лицензи и 
достъп до информация за индекси и 
други референтни параметри, които се 
използват за определяне на стойността 
на финансови инструменти. Целта на 
премахването на бариерите и на 
дискриминационните практики е да 
бъде засилена конкуренцията в областта 
на клиринга и на търговията с 
финансови инструменти, за да намалеят 
инвестиционните разходи и разходите 
по заеми, да бъдат отстранени 
недостатъците и насърчени иновациите 
в пазарите на Съюза. Комисията следва 
да продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата след 
сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар.

Or. en

Изменение 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 33
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Местата за търговия следва също да 
са задължени да предоставят на 
прозрачна и недискриминационна 
основа достъп, включително до 
потоците от данни, на ЦК, които желаят 
да извършват клиринг на сделки, 
изпълнявани на мястото за търговия.
Централните контрагенти и другите 
места за търговия следва също да могат 
да получат на недискриминационна 
основа лицензи и достъп до информация 
за индекси и други референтни 
параметри, които се използват за 
определяне на стойността на финансови 
инструменти. Целта на премахването на 
бариерите и на дискриминационните 
практики е да бъде засилена 
конкуренцията в областта на клиринга и 
на търговията с финансови 
инструменти, за да намалеят 
инвестиционните разходи и разходите 
по заеми, да бъдат отстранени 
недостатъците и насърчени иновациите 
в пазарите на Съюза. Комисията следва 
да продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата след 
сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар.

(33) Местата за търговия следва също да 
са задължени да предоставят на 
прозрачна и недискриминационна 
основа достъп, включително до 
потоците от данни, на ЦК, които желаят 
да извършват клиринг на сделки, 
изпълнявани на мястото за търговия. В 
Регламент (ЕС) №. .../... [EMIR] 
оперативната съвместимост се 
ограничава до ценните книжа в
наличност, но ЕОЦКП следва до 2014 
г. да докладва дали би било 
целесъобразно разширяване на 
приложното поле с цел включване на 
други финансови инструменти. Нищо 
в EMIR не пречи на страните да 
договарят оперативна съвместимост 
двустранно, независимо дали става 
въпрос за капиталови инструменти, 
деривати или други инструменти. 
Централните контрагенти и другите 
места за търговия следва също да могат 
да получат на недискриминационна 
основа лицензи и достъп до информация 
за индекси и други референтни 
параметри, които се използват за 
определяне на стойността на финансови 
инструменти. Целта на премахването на 
бариерите и на дискриминационните 
практики е да бъде засилена 
конкуренцията в областта на клиринга и 
на търговията с финансови 
инструменти, за да намалеят 
инвестиционните разходи и разходите 
по заеми, да бъдат отстранени 
недостатъците и насърчени иновациите 
в пазарите на Съюза. Комисията следва 
да продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата след 
сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар.
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Изменение 177
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Местата за търговия следва също да 
са задължени да предоставят на 
прозрачна и недискриминационна 
основа достъп, включително до 
потоците от данни, на ЦК, които желаят 
да извършват клиринг на сделки, 
изпълнявани на мястото за търговия.
Централните контрагенти и другите 
места за търговия следва също да могат 
да получат на недискриминационна 
основа лицензи и достъп до информация 
за индекси и други референтни 
параметри, които се използват за 
определяне на стойността на финансови 
инструменти. Целта на премахването на 
бариерите и на дискриминационните 
практики е да бъде засилена 
конкуренцията в областта на клиринга и 
на търговията с финансови 
инструменти, за да намалеят 
инвестиционните разходи и разходите 
по заеми, да бъдат отстранени 
недостатъците и насърчени иновациите 
в пазарите на Съюза. Комисията следва 
да продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата след 
сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар.

(33) Местата за търговия следва също да 
са задължени да предоставят на 
прозрачна и недискриминационна 
основа достъп, включително до 
потоците от данни, на ЦК, които желаят 
да извършват клиринг на сделки, 
изпълнявани на мястото за търговия, 
освен ако правото на достъп няма да 
доведе до по-голям оперативен риск и 
фрагментация на ликвидността. 
Одобрението на новия достъп се 
предава на членовете на пазара и 
членовете на ЦК. Централните 
контрагенти и другите места за търговия 
следва също да могат да получат на 
недискриминационна основа лицензи и 
достъп до информация за индекси и 
други референтни параметри, които се 
използват за определяне на стойността 
на финансови инструменти. Целта на 
премахването на бариерите и на 
дискриминационните практики е да 
бъде засилена конкуренцията в областта 
на клиринга и на търговията с 
финансови инструменти, за да намалеят
инвестиционните разходи и разходите 
по заеми, да бъдат отстранени 
недостатъците и насърчени иновациите 
в пазарите на Съюза. Комисията следва 
да продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата след 
сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар.
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Изменение 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 
инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Уместно е да се въведе обща 
регулаторна рамка на равнището на 
Съюза. С този режим ще бъдат 
хармонизирани съществуващите 
фрагментирани правила, ще се 
гарантира сигурност и еднакво 
третиране на предприятия от трети 
държави, които се установяват в Съюза, 
ще се гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на 
равностойността на регулаторната и 
надзорната рамка на третите държави и 
ще бъде осигурено съпоставимо ниво на 
защита на инвеститорите в ЕС, които 
ползват услугите на предприятия от 
трети държави.

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
инвестиционни посредници и пазарни 
оператори* от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 
инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Уместно е да се въведе обща 
регулаторна рамка на равнището на 
Съюза. С този режим ще бъдат 
хармонизирани съществуващите 
фрагментирани правила, ще се 
гарантира сигурност и еднакво 
третиране на инвестиционни 
посредници и пазарни оператори от 
трети държави, които се установяват в 
Съюза, ще се гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на равностойността и 
на реципрочността на регулаторната и 
надзорната рамка на третите държави и 
ще бъде осигурено съпоставимо ниво на 
защита на инвеститорите в ЕС, които 
ползват услугите на инвестиционни 
посредници и пазарни оператори от 
трети държави.

* (Това изменение се прилага в целия 
текст. Приемането му ще наложи 
съответни промени в целия текст.)

Or. en
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Обосновка

Настоящото предложение имат за цел да се гарантира, че с ДПФИ се установява 
подходящ режим за инвестиционните посредници и пазарните оператори от трети 
държави, а не режим, който обхваща единствено някои услуги, предоставяни от 
инвестиционните посредници. Този режим следва да гарантира, че всички услуги, 
които се предлагат в ЕС както от инвестиционни посредници, така и от пазарни 
оператори от трети държави, попадат в приложното поле на ДПФИ. Новите 
предложения трябва ясно да посочват кои правила ще се прилагат за такива пазарни 
оператори и кои правила на ЕС, ако има такива, няма да се прилагат.

Изменение 179
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 
инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Уместно е да се въведе обща 
регулаторна рамка на равнището на 
Съюза. С този режим ще бъдат 
хармонизирани съществуващите 
фрагментирани правила, ще се 
гарантира сигурност и еднакво 
третиране на предприятия от трети 
държави, които се установяват в Съюза, 
ще се гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на равностойността 
на регулаторната и надзорната рамка на 
третите държави и ще бъде 
осигурено съпоставимо ниво на 
защита на инвеститорите в ЕС, 
които ползват услугите на 
предприятия от трети държави.

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 
инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Въпреки че държавите членки следва 
да бъдат в състояние да запазят тези 
режими и изисквания, уместно е да се 
въведе обща регулаторна рамка на 
равнището на Съюза, за да се позволи 
на предприятия от трети държави, които 
установяват клон в Съюза, да 
предоставят услуги и да извършват 
дейности в целия Съюз чрез този 
клон, когато той е упълномощен от 
компетентните органи в държавата 
членка и, наред с другото, Комисията е 
извършила оценка на равностойността 
на регулаторната и надзорната рамка. 
Също така е уместно общата 
регулаторна рамка да позволява на 
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предприятие от трета държава да 
предоставя услуги и да извършва 
дейности за определени допустими 
контрагенти, които са се установили 
в държава членка, по начин, различен 
от създаването на клон в тази 
държава членка, без да се изисква 
разрешение в тази държава членка 
или регистрация от ЕОЦКП. 
Предприятията от трети държави, 
които желаят да бъдат в състояние 
да извършват услуги или дейности на 
други допустими контрагенти и 
професионални клиенти „per se“ в 
целия ЕС, следва да могат да го 
правят, ако бъдат регистрирани от 
ЕОЦКП и (наред с другото) 
Комисията е извършила оценка на 
равностойността на регулаторната 
и надзорната рамка на съответната 
трета държава.

Or. en

Обосновка

Много от инвестиционните услуги и дейности се извършват в контекста на трайни 
отношения между предприятието и клиента. Ефективната забрана предприятия от 
трети държави да предоставят например информация и проучвания на 
съществуващи клиенти би представлявала неправомерно ограничение на достъпа на 
инвеститори и контрагенти от ЕС до услугите, предоставяни от предприятия от 
трети държави.

Изменение 180
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 
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инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Уместно е да се въведе обща 
регулаторна рамка на равнището на 
Съюза. С този режим ще бъдат 
хармонизирани съществуващите 
фрагментирани правила, ще се 
гарантира сигурност и еднакво 
третиране на предприятия от трети 
държави, които се установяват в Съюза, 
ще се гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на равностойността 
на регулаторната и надзорната рамка на 
третите държави и ще бъде осигурено 
съпоставимо ниво на защита на 
инвеститорите в ЕС, които ползват 
услугите на предприятия от трети 
държави.

инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Уместно е да се въведе обща 
регулаторна рамка на равнището на 
Съюза. С този режим ще бъдат 
хармонизирани съществуващите 
фрагментирани правила, ще се
гарантира сигурност и еднакво 
третиране на предприятия от трети 
държави, които се установяват в Съюза, 
ще се гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на равностойността 
на регулаторната и надзорната рамка на 
третите държави и ще бъде осигурено 
съпоставимо ниво на защита на 
непрофесионалните клиенти в ЕС, 
които ползват услугите на предприятия 
от трети държави.

Or. en

Изменение 181
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 
инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Уместно е да се въведе обща 
регулаторна рамка на равнището на 
Съюза. С този режим ще бъдат 
хармонизирани съществуващите 

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 
инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Уместно е да се въведе обща 
регулаторна рамка на равнището на 
Съюза. С този режим ще бъдат 
хармонизирани съществуващите 
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фрагментирани правила, ще се 
гарантира сигурност и еднакво 
третиране на предприятия от трети 
държави, които се установяват в Съюза, 
ще се гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на равностойността 
на регулаторната и надзорната рамка на 
третите държави и ще бъде осигурено 
съпоставимо ниво на защита на 
инвеститорите в ЕС, които ползват 
услугите на предприятия от трети 
държави.

фрагментирани правила, ще се 
гарантира сигурност и еднакво 
третиране на предприятия от трети 
държави, които се установяват в Съюза, 
ще се гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на равностойността 
на регулаторната и надзорната рамка на 
третите държави и ще бъде осигурено 
съпоставимо ниво на защита на 
инвеститорите в ЕС, които ползват 
услугите на предприятия от трети 
държави. При прилагане на 
изискванията към предприятия от 
трети държави, Комисията и 
държавите членки следва да имат 
предвид централната роля, която ЕС 
играе в световен мащаб, взаимната 
зависимост между финансовите 
пазари в ЕС и трети държави, както 
и ползата за европейските 
инвеститори, граждани, дружества, 
обществени органи и европейската 
икономика от международната 
търговия. Като се има предвид това, 
прилагането на изискванията към 
трети държави не следва, освен 
когато е обосновано от обективни и 
основани на доказателства 
благоразумни съображения, да 
възпрепятства инвеститори от ЕС 
да инвестират във или да получават 
финансиране от трети държави, 
нито следва да възпрепятства 
инвеститори и емитенти от трети 
държави да инвестират, да набират 
капитал или да получават други 
финансови услуги на европейските 
пазари.

Or. en

Изменение 182
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 
инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Уместно е да се въведе обща 
регулаторна рамка на равнището на 
Съюза. С този режим ще бъдат 
хармонизирани съществуващите 
фрагментирани правила, ще се 
гарантира сигурност и еднакво 
третиране на предприятия от трети 
държави, които се установяват в Съюза, 
ще се гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на равностойността 
на регулаторната и надзорната рамка на 
третите държави и ще бъде осигурено 
съпоставимо ниво на защита на 
инвеститорите в ЕС, които ползват 
услугите на предприятия от трети 
държави.

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 
инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Уместно е да се въведе обща 
регулаторна рамка на равнището на 
Съюза. С този режим ще бъдат 
хармонизирани съществуващите 
фрагментирани правила, ще се 
гарантира сигурност и еднакво 
третиране на предприятия от трети 
държави, които се установяват в Съюза, 
ще се гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на равностойността 
на регулаторната и надзорната рамка на 
третите държави и ще бъде осигурено 
съпоставимо ниво на защита на 
инвеститорите в ЕС, които ползват 
услугите на предприятия от трети 
държави. При прилагане на 
изискванията към предприятия от 
трети държави, Комисията и 
държавите членки следва да имат 
предвид централната роля, която ЕС 
играе на финансовите пазари в 
световен мащаб, значението на 
отворения модел за привличане на 
инвестиции, необходимостта от 
запазване на европейските финансови 
центрове, взаимната зависимост 
между финансовите пазари в ЕС и 
трети държави, както и ползата за 
европейските инвеститори и 
емитенти, граждани, дружества, 
обществени органи и европейската 
икономика, от международната 
търговия в световен мащаб. Като се 
има предвид широкото приложно 
поле на финансовите услуги, 
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изискващи лицензиране съгласно 
ДПФИ, прилагането на изискванията 
към трети държави не следва, освен 
когато е обосновано от обективни и 
основаващи се на доказателства 
благоразумни съображения, да 
възпрепятства инвеститорите и 
емитентите от ЕС да инвестират 
във или да получават финансиране от 
трети държави, нито следва да 
възпрепятства инвеститори и 
емитенти от трети държави да 
инвестират, да набират капитал или 
да получават други финансови услуги 
на европейските пазари.

Or. en

Обосновка

С цел да се насърчи просперитетът, растежът, заетостта и финансовата 
стабилност на ЕС, е необходимо да се защити гладкото взаимодействие между 
европейските инвеститори и емитенти и пазарите и доставчиците на услуги от 
трети държави, и да продължи привличането на инвеститори и емитенти от трети 
държави с цел да инвестират в европейските пазари и чрез тях да се набира капитал.

Изменение 183
Sławomir Witold Nitras

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 
инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Уместно е да се въведе обща 
регулаторна рамка на равнището на 

(34) Извършването на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави се 
урежда от националното 
законодателство и неговите изисквания. 
Поради големите различия между тях 
инвестиционните посредници, които са 
оторизирани по едно от тези 
законодателства, не се ползват със 
свободата да извършват услуги и да се 
установяват в другите държави членки. 
Освен това, възможността
предприятия от трети държави да
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Съюза. С този режим ще бъдат 
хармонизирани съществуващите 
фрагментирани правила, ще се 
гарантира сигурност и еднакво 
третиране на предприятия от трети 
държави, които се установяват в Съюза, 
ще се гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на равностойността 
на регулаторната и надзорната рамка на 
третите държави и ще бъде осигурено 
съпоставимо ниво на защита на 
инвеститорите в ЕС, които ползват 
услугите на предприятия от трети 
държави.

предоставят услуги на допустими 
контрагенти, установени в ЕС, без от 
тях да се изисква да открият клон в 
ЕС, ще доведе до това, че тези 
предприятия няма да бъдат предмет 
на надзора на държавата членка, в 
която извършват дейност, или на 
задълженията, произтичащи от 
предлаганите правила. Ето защо е 
уместно да се въведе обща регулаторна 
рамка на равнището на Съюза. С този 
режим ще бъдат хармонизирани 
съществуващите фрагментирани 
правила, ще се гарантира сигурност и 
еднакво третиране на предприятия от 
трети държави, които се установяват в 
Съюза, ще се гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на равностойността 
на регулаторната и надзорната рамка на 
третите държави и ще бъде осигурено 
съпоставимо ниво на защита на 
инвеститорите в ЕС, които ползват 
услугите на предприятия от трети 
държави.

Or. pl

Изменение 184
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) При установяване на 
ефективната равностойност на 
режимите на трети държави, 
Комисията следва да бъде ограничена 
до онези разпоредби, които са 
договорени на международните 
форуми като Г-20. Въпреки че 
правилата относно задълженията за 
търговия с деривати следва да
отговарят на целта да бъдат 
координирани във възможно най-
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висока степен, в съответствие с 
EMIR, много от частите на 
директивата попадат извън обхвата 
на ангажиментите на Г-20, като 
същевременно нямат за цел 
стабилността на финансовата 
система, и следователно е възможно
да не бъдат подходящи за пряко 
приемане от трети държави.

Or. en

Изменение 185
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 34б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34б) При извършване на оценка на 
равностойността на режимите на 
трети държави, Комисията следва да 
гарантира, че тя следва подход, 
който дава приоритет на най-
големите търговски партньори на ЕС, 
като оставя оценката на страните с 
малък брой предприятия с достъп до 
пазара на ЕС след тази на по-
значимите пазари.

Or. en

Обосновка

При наличието на ограничени ресурси ще бъде важно да се определят приоритетно 
ключовите юрисдикции, за да не се възпрепятстват сделките, а да се постигне
максимален ефект бързо след приемането на законодателството.

Изменение 186
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 35
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти винаги ще се 
изисква в Съюза да бъде открит клон. 
Откриването на клон подлежи на 
разрешение и надзор в Съюза. Между 
съответните компетентни органи в 
държавите членки и в третата държава 
следва да бъдат сключени подходящи 
споразумения за сътрудничество. При 
липса на клон предоставянето на услуги 
следва да се ограничи до допустимите 
контрагенти. То следва да подлежи на 
регистрация в ЕОЦКП и на надзор в 
третата държава. Между ЕОЦКП и 
компетентните органи в третата 
държава следва да бъдат сключени 
адекватни споразумения за 
сътрудничество.

(35) За предоставянето на услуги на 
непрофесионални и професионални 
клиенти винаги ще се изисква в Съюза 
да бъде открит клон. Откриването на 
клон подлежи на разрешение и надзор в 
Съюза. Между съответните 
компетентни органи в държавите членки 
и в третата държава следва да бъдат 
сключени подходящи споразумения за 
сътрудничество. При липса на клон 
предоставянето на услуги следва да се 
ограничи до допустимите контрагенти. 
То следва да подлежи на регистрация в 
ЕОЦКП и на надзор в третата държава. 
Между ЕОЦКП и компетентните органи 
в третата държава следва да бъдат 
сключени адекватни споразумения за 
сътрудничество.

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Изменение 187
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти винаги ще се 
изисква в Съюза да бъде открит клон. 

(35) Предприятия от трети държави, 
които откриват клон в Съюза 
съгласно общата рамка на Съюза 
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Откриването на клон подлежи на 
разрешение и надзор в Съюза. Между 
съответните компетентни органи в 
държавите членки и в третата държава 
следва да бъдат сключени подходящи 
споразумения за сътрудничество. При 
липса на клон предоставянето на 
услуги следва да се ограничи до 
допустимите контрагенти. То следва
да подлежи на регистрация в ЕОЦКП 
и на надзор в третата държава. 
Между ЕОЦКП и компетентните 
органи в третата държава следва да 
бъдат сключени адекватни 
споразумения за сътрудничество.

относно откриването на клонове, 
следва да могат да предоставят
услуги и дейности на непрофесионални 
клиенти навсякъде в Съюза от този 
клон, но това не следва да пречи на 
непрофесионални клиенти да 
получават услуги от предприятия от 
трети държави по собствената 
изключителна инициатива на 
клиента или да получават по друг 
начин услуги извън Съюза (или в 
съответствие с национален режим). 
Откриването на клон подлежи на 
разрешение и надзор в Съюза. Между 
съответните компетентни органи в 
държавите членки и в третата държава 
следва да бъдат сключени подходящи 
споразумения за сътрудничество. 
Веднъж получил разрешение, клонът 
следва да подлежи на надзор в 
държавата членка, където е открит. 
Предприятието от трета държава
следва да може да предоставя услуги в 
други държави членки чрез клона, на 
който е дадено разрешение и върху 
който се осъществява надзор, 
съгласно процедура на уведомяване.

Or. en

Обосновка

Много от инвестиционните услуги и дейности се извършват в контекста на трайни 
отношения между предприятието и клиента. Ефективната забрана предприятия от 
трети държави да предоставят например информация и проучвания на 
съществуващи клиенти би представлявала неправомерно ограничение на достъпа на 
инвеститори и контрагенти от ЕС до услугите, предоставяни от предприятия от 
трети държави.

Изменение 188
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 35
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти винаги ще се 
изисква в Съюза да бъде открит клон. 
Откриването на клон подлежи на 
разрешение и надзор в Съюза. Между 
съответните компетентни органи в 
държавите членки и в третата държава 
следва да бъдат сключени подходящи 
споразумения за сътрудничество. При 
липса на клон предоставянето на услуги 
следва да се ограничи до допустимите 
контрагенти. То следва да подлежи на 
регистрация в ЕОЦКП и на надзор в 
третата държава. Между ЕОЦКП и 
компетентните органи в третата 
държава следва да бъдат сключени 
адекватни споразумения за 
сътрудничество.

(35) За предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти винаги ще се 
изисква в Съюза да бъде открит клон. 
Откриването на клон подлежи на 
разрешение и надзор в Съюза. Между 
съответните компетентни органи в 
държавите членки и в третата държава 
следва да бъдат сключени подходящи 
споразумения за сътрудничество. При 
липса на клон предоставянето на услуги 
следва да се ограничи до допустимите 
контрагенти и професионалните 
клиенти. То следва да подлежи на 
регистрация в ЕОЦКП и на надзор в 
третата държава. Между ЕОЦКП и 
компетентните органи в третата 
държава следва да бъдат сключени 
адекватни споразумения за 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 189
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти винаги ще се 
изисква в Съюза да бъде открит клон. 
Откриването на клон подлежи на 
разрешение и надзор в Съюза. Между 
съответните компетентни органи в 
държавите членки и в третата държава 
следва да бъдат сключени подходящи 
споразумения за сътрудничество. При 
липса на клон предоставянето на услуги 
следва да се ограничи до допустимите 
контрагенти. То следва да подлежи на 

(35) За предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти винаги ще се 
изисква в Съюза да бъде открито
дъщерно дружество. Откриването на 
клон подлежи на разрешение и надзор в 
Съюза. Между съответните 
компетентни органи в държавите членки 
и в третата държава следва да бъдат 
сключени подходящи споразумения за 
сътрудничество. При липса на клон 
предоставянето на услуги следва да се 
ограничи до допустимите контрагенти. 
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регистрация в ЕОЦКП и на надзор в 
третата държава. Между ЕОЦКП и 
компетентните органи в третата 
държава следва да бъдат сключени 
адекватни споразумения за 
сътрудничество.

То следва да подлежи на регистрация в 
ЕОЦКП и на надзор в третата държава. 
Между ЕОЦКП и компетентните органи 
в третата държава следва да бъдат 
сключени адекватни споразумения за.

Or. en

Изменение 190
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Разпоредбите на настоящия 
регламент, уреждащи предоставянето на 
услуги в Съюза от инвестиционни 
посредници от трета държава, не следва 
да възпрепятстват лица, установени в 
Съюза, да ползват по своя изключителна 
инициатива инвестиционни услуги от 
инвестиционни посредници от трета 
държава. Когато инвестиционни 
посредници от трета държава извършват 
услуги по изключителната инициатива 
на лице, установено в Съюза, услугите 
не следва да се считат за предоставени 
на територията на Съюза. Когато 
инвестиционен посредник от трета 
държава предлага своите услуги на 
клиенти или потенциални клиенти в 
Съюза или промоцира или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности с 
техните спомагателни услуги в Съюза, 
тези услуги не следва да се считат за 
услуги, предоставяни по 
изключителната инициатива на клиента.

(36) Разпоредбите на настоящия 
регламент, уреждащи предоставянето на 
услуги или дейности в Съюза от 
инвестиционни посредници от трета 
държава, не следва да възпрепятстват 
лица, установени в Съюза, да ползват по 
своя изключителна инициатива 
инвестиционни услуги или дейности от 
инвестиционни посредници от трета 
държава, инвестиционни посредници, 
лицензирани съгласно настоящата 
директива, или кредитни 
институции, лицензирани съгласно 
Директива 2006/48/ЕО, предоставящи 
инвестиционни услуги или дейности, 
да получават инвестиционни услуги 
или дейности от посредник от трета 
държава или клиенти на такъв 
инвестиционен посредник или 
кредитна институция да получават 
инвестиционни услуги или дейности 
от инвестиционен посредник от 
трета държава чрез 
посредничеството на 
инвестиционния посредник или на 
кредитната институция, или лица, 
установени в Съюза, да получават 
инвестиционни услуги или дейности 
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от посредник от трета държава, 
когато тези услуги или дейности се 
извършват извън Съюза. Когато 
инвестиционни посредници от трета 
държава извършват услуги или 
дейности по изключителната 
инициатива на лице, установено в 
Съюза, услугите или дейностите не 
следва да се считат за предоставени на 
територията на Съюза. Когато 
инвестиционен посредник от трета 
държава предлага своите услуги на 
клиенти или потенциални клиенти в 
Съюза или промоцира или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности с 
техните спомагателни услуги в Съюза 
(различни от контекста на трайни 
отношения между инвестиционния 
посредник от трета държава и това 
лице във връзка с извършването на 
тези услуги или дейности), тези услуги 
не следва да се считат за услуги или 
дейности, предоставяни по 
изключителната инициатива на клиента.
Когато инвестиционни посредници 
от трети държави извършват услуги 
или дейности за или чрез 
посредничеството на инвестиционен 
посредник, лицензиран съгласно 
настоящата директива, или 
кредитна институция, лицензирана 
съгласно Директива 2006/48/ЕО, 
които предоставят инвестиционни 
услуги или дейности, услугите или 
дейностите на инвестиционния 
посредник от третата държава не 
следва да се считат за предоставени 
на територията на Съюза. 
Инвестиционният посредник ще 
продължи да отговаря за 
осигуряването на защита на клиента 
съгласно настоящата директива, 
приложима за услугата, предоставена 
на клиента. Когато лице, установено 
в Съюза, се премести извън Съюза, за 
да получава услугите или дейностите, 
извършвани от инвестиционен 
посредник от трета държава, или 



PE489.472v01-00 102/197 AM\901839BG.doc

BG

изпълнението на инвестиционния 
посредник от третата държава се 
извършва извън Съюза, услугите или 
дейностите не следва да се считат за 
предоставени в Съюза.

Or. en

Обосновка

Много от инвестиционните услуги и дейности се извършват в контекста на трайни 
отношения между предприятието и клиента. Ефективната забрана предприятия от 
трети държави да предоставят например информация и изследвания за 
съществуващи клиенти би била неправомерно ограничение на достъпа на инвеститори 
и контрагенти от ЕС до услугите, извършвани от предприятия от трети държави.

Изменение 191
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Разпоредбите на настоящия 
регламент, уреждащи предоставянето на 
услуги в Съюза от инвестиционни 
посредници от трета държава, не следва 
да възпрепятстват лица, установени в 
Съюза, да ползват по своя изключителна 
инициатива инвестиционни услуги от 
инвестиционни посредници от трета 
държава. Когато инвестиционни 
посредници от трета държава извършват 
услуги по изключителната инициатива 
на лице, установено в Съюза, услугите 
не следва да се считат за предоставени 
на територията на Съюза. Когато 
инвестиционен посредник от трета 
държава предлага своите услуги на 
клиенти или потенциални клиенти в 
Съюза или промоцира или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности с 
техните спомагателни услуги в Съюза, 
тези услуги не следва да се считат за 
услуги, предоставяни по 

(36) Разпоредбите на настоящия 
регламент, уреждащи предоставянето на 
услуги в Съюза от инвестиционни 
посредници от трета държава, не следва 
да възпрепятстват непрофесионални 
клиенти, установени в Съюза, да 
ползват по своя изключителна 
инициатива инвестиционни услуги от 
инвестиционни посредници от трета 
държава. Когато инвестиционни 
посредници от трета държава извършват 
услуги по изключителната инициатива 
на непрофесионален клиент, 
установен в Съюза, услугите не следва 
да се считат за предоставени на 
територията на Съюза. Когато 
инвестиционен посредник от трета 
държава предлага своите услуги на 
клиенти или потенциални клиенти в 
Съюза или промоцира или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности с 
техните спомагателни услуги в Съюза, 
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изключителната инициатива на клиента. тези услуги не следва да се считат за 
услуги, предоставяни по 
изключителната инициатива на клиента.

Or. en

Изменение 192
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Разпоредбите на настоящия 
регламент, уреждащи 
предоставянето на услуги в Съюза от 
инвестиционни посредници от трета 
държава, не следва да възпрепятстват 
лица, установени в Съюза, да ползват 
по своя изключителна инициатива
инвестиционни услуги от 
инвестиционни посредници от трета 
държава. Когато инвестиционни 
посредници от трета държава 
извършват услуги по изключителната 
инициатива на лице, установено в 
Съюза, услугите не следва да се 
считат за предоставени на 
територията на Съюза. Когато 
инвестиционен посредник от трета 
държава предлага своите услуги на 
клиенти или потенциални клиенти в 
Съюза или промоцира или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности с 
техните спомагателни услуги в 
Съюза, тези услуги не следва да се 
считат за услуги, предоставяни по 
изключителната инициатива на 
клиента.

(36) Инвестиционен посредник от 
трета държава не следва да изисква 
разрешение или регистрация в ЕС, 
когато предоставя услуги по
инициатива на клиент от ЕС, ако 
предоставя услуги единствено на 
предприятия, лицензирани съгласно 
ДПФИ, или ако услугата се 
предоставя единствено извън ЕС.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че предприятията от ЕС могат да имат достъп до пазарите на 
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трети държави, тази разпоредба е необходима, тъй като някои държави никога няма 
да достигнат равностойност с режима на ЕС, като същевременно е необходимо за 
извършването на някои дейности да се използват услугите на местни предприятия.

Изменение 193
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) На касовите вторични пазари бяха 
констатирани различни измамнически 
практики, свързани с квотите за емисии 
(КЕС), които биха могли да застрашат 
доверието в схемите за търгуване с 
емисии, създадени с Директива 
2003/87/ЕО, като в момента се вземат 
мерки за укрепване на системата на 
регистри на КЕС, както и за условията 
за откриване на сметка за търгуването с 
КЕС. С цел засилване на почтеността и 
за гарантиране на ефективното 
функциониране на тези пазари, по-
специално чрез цялостен надзор на 
търговската дейност, е целесъобразно да 
бъдат допълнени мерките, взети 
съгласно Директива 2003/87/ЕО, като 
квотите за емисии бъдат включени 
изцяло в приложното поле на тази 
директива и на Директива 2003/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2003 г. относно търговията с 
вътрешна информация и 
манипулирането на пазара (пазарна 
злоупотреба) посредством тяхното 
класифициране като финансови 
инструменти.

(37) На касовите вторични пазари бяха 
констатирани различни измамнически 
практики, свързани с квотите за емисии 
(КЕС), които биха могли да застрашат 
доверието в схемите за търгуване с 
емисии, създадени с Директива 
2003/87/ЕО, като в момента се вземат 
мерки за укрепване на системата на 
регистри на КЕС, както и за условията 
за откриване на сметка за търгуването с 
КЕС. С цел засилване на почтеността и 
за гарантиране на ефективното 
функциониране на тези пазари, по-
специално чрез цялостен надзор на 
търговската дейност, е целесъобразно да 
бъдат допълнени мерките, взети 
съгласно Директива 2003/87/ЕО, като 
квотите за емисии бъдат включени 
изцяло в приложното поле на тази 
директива и на Директива 2003/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2003 г. относно търговията с 
вътрешна информация и 
манипулирането на пазара (пазарна 
злоупотреба).

Or. en
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Изменение 194
Sławomir Witold Nitras

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Комисията следва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора. По-специално, делегираните 
актове следва да бъдат приети във 
връзка с някои подробности относно 
определенията, точните характеристики 
на изискванията за прозрачност на 
търговията, подробните условия за 
дерогации от изискванията за 
прозрачност преди сключването на 
сделките, условията за отложено 
публикуване на сделките след 
сключването им, критериите, 
предназначени за систематичните 
участници, при прилагането на 
задълженията за прозрачност преди 
сключване на сделките, специалните 
разпоредби, свързани с разходите за 
предоставянето на пазарни данни, 
критериите за предоставяне или отказ на 
достъп между местата за търговия и 
централни контрагенти и изясняването 
на условията, при които действие от 
страна на ЕОЦКП може да бъде 
оправдано със заплахи за защитата на 
инвеститорите, за нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или за стабилността 
на цялата финансова система на Съюза 
или на част от нея.

(38) Комисията следва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора. По-специално, делегираните 
актове следва да бъдат приети във 
връзка с някои подробности относно 
определенията, точните характеристики 
на изискванията за прозрачност на 
търговията, подробните условия за 
дерогации от изискванията за 
прозрачност преди сключването на 
сделките, условията за отложено 
публикуване на сделките след 
сключването им, критериите, 
предназначени за систематичните 
участници, при прилагането на 
задълженията за прозрачност преди 
сключване на сделките, специалните 
разпоредби, свързани с разходите за 
предоставянето на пазарни данни, 
критериите за предоставяне или отказ на 
достъп между местата за търговия и 
централни контрагенти и изясняването 
на условията, при които действие от 
страна на ЕОЦКП може да бъде 
оправдано със заплахи за защитата на 
инвеститорите, за нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или за стабилността 
на цялата финансова система на Съюза 
или на част от нея. Делегираните 
актове, които са технически по 
своето естество, следва да бъдат 
предмет на предварителни 
консултации с ЕОЦКП.

Or. pl



PE489.472v01-00 106/197 AM\901839BG.doc

BG

Изменение 195
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 44а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) В докладите на Комисията 
относно регулаторния пакет във 
връзка с финансовите пазари (който 
освен настоящия регламент включва
и Директивата относно пазарите на 
финансови инструменти и за отмяна 
на Директива 2004/39/ЕО и 
Регламента относно злоупотребата с 
вътрешна информация и 
манипулирането на пазара) две години 
след влизането в сила е важно да се 
направи преглед на пакета като цяло 
и Комисията може да направи 
съответните предложения, 
включително такива, съгласно които 
всички предложения за покупка или 
продажба или бизнес трансакции ще 
трябва да се нотифицират в реално 
време не на компетентните органи, а 
на система, определена от ЕОЦКП, 
чрез която компетентните органи 
могат да получат цялата 
информация, която им е необходима, 
и която може да действа като 
единна, консолидирана структура и 
като централизирана система за 
сътрудничество, чрез която може да 
извършва наблюдение на 
злоупотребите, възникващи на 
различните пазари и в отделните 
държави.

Or. fi

Изменение 196
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за 
инвестиционни посредници, кредитни 
институции, лицензирани съгласно 
директивата [новата ДПФИ], когато 
извършват една или повече 
инвестиционни услуги и/или развиват 
инвестиционни дейности, както и за 
регулираните пазари.

2. Настоящият регламент се прилага за 
инвестиционни посредници, 
лицензирани съгласно директивата 
[новата ДПФИ], и кредитни институции, 
лицензирани съгласно Директива 
2006/48/ЕО, когато извършват една или 
повече инвестиционни услуги и/или 
развиват инвестиционни дейности, 
както и за регулираните пазари.

Or. en

Обосновка

Кредитните институции не са лицензирани съгласно ДПФИ2. Вж. член , параграф 2 
от ДПФИ2.

Изменение 197
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дял V от настоящия регламент се 
прилага и за всички финансови 
контрагенти съгласно определението в 
[член 2, параграф 6] и за всички 
нефинансови контрагенти, попадащи в 
обхвата на член [5, параграф 1б)} от 
Регламент [] (EMIR).

3. Дял V от настоящия регламент се 
прилага и за всички финансови 
контрагенти съгласно определението в 
[член 2, параграф 6] и за всички 
нефинансови контрагенти, попадащи в 
обхвата на член [10, параграф 1б)] от 
Регламент [] (EMIR).

Or. en

Изменение 198
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Дял VIII от настоящия регламент 
се прилага за всички инвестиционни 
посредници от трети държави, 
предоставящи инвестиционни услуги 
или дейности в държава членка по 
начин, различен от откриването на
клон в тази държава членка.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на Дял VIII се прилагат единствено за инвестиционни посредници от 
трети държави. Това не са инвестиционни посредници или кредитни институции, 
лицензирани съгласно ДПФИ2.

Изменение 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Дял VII от настоящия регламент 
също така се прилага за всички 
финансови контрагенти, определени в 
член 2 от директива [новата ДПФИ].

Or. en

Обосновка

Не следва да има „групово освобождаване“ за финансовите институции съгласно 
ДПФИ/РПФИ и следва да има минимални изисквания, приложими за всички. 
Прилагането на Дял VII ще позволи най-малко намесата на ЕОЦКП при определени 
условия.

Изменение 200
Sylvie Goulard
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Задължението за прозрачност 
след сключването на сделките, 
посочено в член 19 и член 20, и 
задължението за отчитане на 
сделките, посочено в член 23, не се 
прилагат за сделките, по които 
централна банка от ЕСЦБ е 
контрагент.

Or. en

Обосновка

Понеже задължението за прозрачност на сделките, които се извършват от 
централните банки като част от техните съответни законови задължения и задачи,
няма да доведе до по-голяма прозрачност на пазара, ефективността на тези 
операции, а именно в областта на паричната политика или валутните операции, и по 
този начин изпълнението на тези задачи от централните банки, което разчита на 
навременност и конфиденциалност, може да бъде сериозно компрометирана от 
оповестяването на информация относно подобни сделки, независимо дали в реално 
време или отложено във времето.

Изменение 201
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат изцяло 
или частично да освобождават от 
прилагането на член 7, член 9, член 17 
и член 20 финансови инструменти, 
деноминирани в национална валута, 
която не е основна валута за 
търговия. Държавите членки 
уведомяват ЕОЦКП относно 
планираното използване на това 
освобождаване.
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Or. en

Обосновка

Предлаганите изисквания за прозрачност и СУ могат да имат изключително 
отрицателно влияние върху ликвидността на малките некапиталови пазари, където 
инструментите са деноминирани във валута, която не е основна валута за търговия, 
което води до големи разходи за правителствата и другите емитенти. По аналогия с 
член 113, буква в), точка 4 от Директива 2009/11/ЕО, държавите членки трябва да 
бъдат в състояние да предоставят изключения от член 7, член 9, член 17 и член 20, за 
да гарантират доброто функциониране на новите/съществуващите пазари в малки 
валутни области.

Изменение 202
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Разпоредбите на Дял VIII се 
прилагат единствено за предприятия 
от трети държави. Това не са 
инвестиционни посредници или 
кредитни институции, лицензирани 
съгласно директива [новата ДПФИ].

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на Дял VIII не следва да се прилагат, когато предприятието от трета 
държава се възползва от паспорта.

Изменение 203
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1а (нов)



AM\901839BG.doc 111/197 PE489.472v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Задължение за търгуване на пазари, 

признати съгласно ДПФИ
1. Непрофесионални и професионални 
клиенти сключват сделки с нормален 
пазарен размер с финансови 
инструменти на:
a) регулирани пазари;
б) МСТ;
Когато финансовият инструмент не 
е на разположение на регулираните 
пазари или МСТ, професионалните и 
непрофесионални клиенти могат да 
сключват сделки извън регулиран 
пазар или МСТ.  Това изискване не се 
прилага за допустимите 
контрагенти.
2. Без да се засягат разпоредбите, 
посочени в член 24, допустимите 
контрагенти сключват сделки с 
финансови инструменти на:
в) регулирани пазари;
г) МСТ;
д) ОСТ;
е) систематични участници;
ж) извънборсови пазари
Допустимите контрагенти могат да 
сключват извънборсови трансакции 
само когато сделките се отличават с 
това, че са ad-hoc и са нерегулярни, 
както и че се извършват с 
контрагенти, търгуващи на едро, 
част са от делови отношения, които 
сами по себе си се характеризират със 
сделки над стандартния пазарен 
размер и при които сделките се 
извършват извън системите, 
използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в 
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качеството му на систематичен 
участник.

Or. en

Изменение 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „многостранна система“ е 
система, която обединява или 
улеснява обединяването на интереси 
за покупката и продажбата на 
финансови инструменти, при която 
операторът не поема капиталов риск, 
независимо от действителния брой 
нареждания, изпълнявани в 
последващите трансакции;

Or. en

Обосновка

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Изменение 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „двустранна система“ е система, 
която обединява или улеснява 
обединяването на интереси за 
покупката и продажбата на 
финансови инструменти, при която 
операторът на инвестиционния 
посредник поема капиталов риск;

Or. en

Обосновка

Изключително важно е да бъде пояснено разграничението между многостранна и 
двустранна търговия. При отсъствието на ясна граница платформи, които в 
действителност са многостранни, могат да твърдят, че са двустранни (което 
подлежи на занижени изисквания). Следователно, освен многостранната търговия, 
РПФИ следва да даде определение също и за „двустранна търговия“. Това следва да 
стане по начин, който пояснява, че основната характеристика на двустранната 
търговия е фактът, че брокерът поема капиталовия риск.

Изменение 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
търгува за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълнява нареждания на 
клиенти извън регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ;

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
извършва двустранна търговия по 
организиран, редовен и систематичен 
начин;

Or. en

Обосновка

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
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uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Изменение 207
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
търгува за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълнява нареждания на 
клиенти извън регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ;

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
извършва двустранна търговия по 
организиран, редовен и систематичен 
начин;

Or. en

Изменение 208
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
търгува за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълнява нареждания на 
клиенти извън регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ;

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
търгува за собствена сметка по 
организиран, регулярен и систематичен 
начин, като изпълнява нареждания на 
клиенти извън регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ;

Or. en
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Изменение 209
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
търгува за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълнява нареждания на 
клиенти извън регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ;

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
извършва двустранна търговия по 
организиран, редовен и систематичен 
начин;

Or. en

Изменение 210
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
търгува за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълнява нареждания на 
клиенти извън регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ;

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
търгува за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълнява нареждания на 
клиенти извън регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ и чиято дейност отговаря на 
следните критерии:
a) дейността има съществена 
търговска роля за предприятието и се 
извършва в съответствие с 
недискреционните правила и 
процедури; ЕОЦКП следва да даде 
определение на количествените и 
качествени критерии за оценка на 
степента на същественост на 
търговската роля;
б) дейността се извършва от 
определен за тази цел персонал или 
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посредством автоматизирана 
техническа система, независимо от 
това дали този персонал или тази 
система се използват изключително 
за тази цел;
в) дейността е на разположение на 
клиентите редовно или 
непрекъснато.

Or. en

Изменение 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „регулиран пазар“ е многостранна 
система, управлявана и/или 
администрирана от пазарен оператор, 
която обединява или улеснява 
обединяването на многобройни 
интереси на трети лица за покупката и 
продажбата на финансови инструменти 
в рамките на самата система и в 
съответствие с нейните 
недискреционни правила по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансовите инструменти, допускани 
за търгуване съгласно нейните правила 
и/или системи, и които са лицензирани 
и функционират редовно в съответствие 
с разпоредбите на раздел III от 
директивата [новата ДПФИ];

(5) „регулиран пазар“ е многостранна 
система, управлявана и/или 
администрирана от пазарен оператор, 
която обединява или улеснява 
обединяването на многобройни 
интереси на трети лица за покупката и 
продажбата на финансови инструменти 
в рамките на самата система по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансовите инструменти, допускани 
за търгуване съгласно нейните правила 
и/или системи, и които са лицензирани 
и функционират редовно в съответствие 
с разпоредбите на раздел III от 
директивата [новата ДПФИ];

Or. en

Обосновка

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 



AM\901839BG.doc 117/197 PE489.472v01-00

BG

subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while  maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Изменение 212
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „регулиран пазар“ е многостранна 
система, управлявана и/или 
администрирана от пазарен оператор, 
която обединява или улеснява 
обединяването на многобройни 
интереси на трети лица за покупката и 
продажбата на финансови инструменти 
в рамките на самата система и в 
съответствие с нейните 
недискреционни правила по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансовите инструменти, допускани 
за търгуване съгласно нейните правила 
и/или системи, и които са лицензирани 
и функционират редовно в съответствие 
с разпоредбите на раздел III от 
директивата [новата ДПФИ];

(5) „регулиран пазар“ е многостранна 
система, управлявана и/или 
администрирана от пазарен оператор, 
която обединява или улеснява 
обединяването на многобройни 
интереси на трети лица за покупката и 
продажбата на финансови инструменти 
в рамките на самата система по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансовите инструменти, допускани 
за търгуване съгласно нейните правила 
и/или системи, и които са лицензирани 
и функционират редовно в съответствие 
с разпоредбите на раздел III от 
директивата [новата ДПФИ];

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заличава изискването за „недискреционни“ от определението 
за „регулирани пазари“ с цел премахване на пропуска, който се използва от системите 
за сравнение на нарежданията (BCNs) за избягване на правилото. Задължението за 
недискреционно изпълнение следва да бъде изключено от определението за регулирани 
пазари или МСТ с цел ясно разделяне на дейността от режима, приложим за тази 
дейност.
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Изменение 213
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „регулиран пазар“ е многостранна 
система, управлявана и/или 
администрирана от пазарен оператор, 
която обединява или улеснява 
обединяването на многобройни 
интереси на трети лица за покупката и 
продажбата на финансови инструменти 
в рамките на самата система и в 
съответствие с нейните 
недискреционни правила по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансовите инструменти, допускани 
за търгуване съгласно нейните правила 
и/или системи, и които са лицензирани 
и функционират редовно в съответствие 
с разпоредбите на раздел III от 
директивата [новата ДПФИ];

(5) „регулиран пазар“ е многостранна 
система, управлявана и/или 
администрирана от пазарен оператор, 
която обединява или улеснява 
обединяването на многобройни 
интереси на трети лица за покупката и 
продажбата на финансови инструменти 
в рамките на самата система по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансовите инструменти, допускани 
за търгуване съгласно нейните правила 
и/или системи, и които са лицензирани 
и функционират редовно в съответствие 
с разпоредбите на раздел III от
директивата [новата ДПФИ];

Or. en

Обосновка

Местата за многостранна търговия, при които има равнопоставеност и ред, трябва 
да изпълняват нарежданията на участниците по недискреционен начин. Това обаче 
следва да бъде изискване, а не една от характеристиките на регулирания пазар.

Изменение 214
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „регулиран пазар“ е многостранна 
система, управлявана и/или 
администрирана от пазарен оператор, 
която обединява или улеснява
обединяването на многобройни 
интереси на трети лица за покупката и 
продажбата на финансови инструменти 
в рамките на самата система и в 
съответствие с нейните недискреционни 
правила по начин, който води до 
сключването на договор за финансовите 
инструменти, допускани за търгуване 
съгласно нейните правила и/или 
системи, и които са лицензирани и 
функционират редовно в съответствие с 
разпоредбите на раздел III от 
директивата [новата ДПФИ];

(5) „регулиран пазар“ е многостранна 
система, обединяваща най-малко 
четири различни и независими 
участници и където никой от 
участниците не управлява повече от 
30% от нарежданията или 
трансакциите, управлявана и/или 
администрирана от пазарен оператор, 
която обединява или улеснява 
обединяването на многобройни 
интереси на трети лица за покупката и 
продажбата на финансови инструменти 
в рамките на самата система и в 
съответствие с нейните недискреционни 
правила по начин, който води до 
сключването на договор за финансовите 
инструменти, допускани за търгуване 
съгласно нейните правила и/или 
системи, и които са лицензирани и 
функционират редовно в съответствие с 
разпоредбите на раздел III от 
директивата [новата ДПФИ];

Or. en

Изменение 215
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „многостранна система“ е 
система, която обединява интереси 
за покупката и продажбата на 
финансови инструменти, при която 
операторът остава независим, 
независимо от действителния брой 
нареждания, изпълнявани в 
последващите трансакции;

Or. en
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Обосновка

Добавя се определение за пояснение на разликата между многостранна и двустранна 
търговия.

Изменение 216
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) „двустранна система“ е система, 
която улеснява интересите за 
покупката и продажбата на 
финансови инструменти, при която 
операторът на инвестиционния 
посредник поема собствен капиталов
риск;

Or. en

Обосновка

Добавя се определение за пояснение на разликата между многостранна и двустранна 
търговия.

Изменение 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „многостранна система за търговия 
(МСТ)“ е многостранна система, 
управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, която 
обединява многобройни интереси на 
трети лица за покупката и продажбата 
на финансови инструменти в рамките на 
самата система и в съответствие с 
нейните недискреционни правила по 

(6) „многостранна система за търговия 
(МСТ)“ е многостранна система, 
управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, която 
обединява многобройни интереси на 
трети лица за покупката и продажбата 
на финансови инструменти в рамките на 
самата система по начин, който води до 
сключването на договор за финансовите 
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начин, който води до сключването на 
договор за финансовите инструменти в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директивата [новата ДПФИ];

инструменти в съответствие с 
разпоредбите на раздел II от 
директивата [новата ДПФИ];

Or. en

Обосновка

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Изменение 218
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „многостранна система за търговия 
(МСТ)“ е многостранна система, 
управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, която 
обединява многобройни интереси на 
трети лица за покупката и продажбата 
на финансови инструменти в рамките на 
самата система и в съответствие с 
нейните недискреционни правила по 
начин, който води до сключването на 
договор за финансовите инструменти в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директивата [новата ДПФИ];

(6) „многостранна система за търговия 
(МСТ)“ е многостранна система, 
управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, която 
обединява многобройни интереси на 
трети лица за покупката и продажбата 
на финансови инструменти в рамките на 
самата система по начин, който води до 
сключването на договор за финансовите 
инструменти в съответствие с 
разпоредбите на раздел II от 
директивата [новата ДПФИ];

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение заличава изискването за „недискреционни“ от определението 
за „регулирани пазари“ с цел премахване на пропуска, който се използва от системите 
за сравнение на нарежданията (BCNs) за избягване на правилото. Задължението за 
недискреционно изпълнение следва да бъде изключено от определението за регулирани 
пазари или МСТ с цел ясно разделяне на дейността от режима, приложим за тази 
дейност.

Изменение 219
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „многостранна система за търговия 
(МСТ)“ е многостранна система, 
управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, която 
обединява многобройни интереси на 
трети лица за покупката и продажбата 
на финансови инструменти в рамките на 
самата система и в съответствие с 
нейните недискреционни правила по 
начин, който води до сключването на 
договор за финансовите инструменти в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директивата [новата ДПФИ];

(6) „многостранна система за търговия 
(МСТ)“ е многостранна система, 
управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, която 
обединява многобройни интереси на 
трети лица за покупката и продажбата 
на финансови инструменти в рамките на 
самата система по начин, който води до 
сключването на договор за финансовите 
инструменти в съответствие с 
разпоредбите на раздел II от 
директивата [новата ДПФИ];

Or. en

Обосновка

Местата за многостранна търговия, при които има равнопоставеност и ред, трябва 
да изпълняват нарежданията на участниците по недискреционен начин. Това обаче 
следва да бъде изискване, а не една от характеристиките на регулирания пазар.

Изменение 220
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „многостранна система за търговия 
(МСТ)“ е многостранна система, 
управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, която 
обединява многобройни интереси на 
трети лица за покупката и продажбата 
на финансови инструменти в рамките на 
самата система и в съответствие с 
нейните недискреционни правила по 
начин, който води до сключването на 
договор за финансовите инструменти в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директивата [новата ДПФИ];

(6) „многостранна система за търговия 
(МСТ)“ е многостранна система, 
обединяваща най-малко четири 
различни и независими участници и 
където никой от участниците не 
управлява повече от 30% от 
нарежданията или трансакциите, 
управлявана от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, която 
обединява многобройни интереси на 
трети лица за покупката и продажбата 
на финансови инструменти в рамките на 
самата система и в съответствие с 
нейните недискреционни правила по 
начин, който води до сключването на 
договор за финансовите инструменти в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директивата [новата ДПФИ];

Or. en

Изменение 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) „извънборсова търговия“ е 
двустранна търговия, която съвкупно 
се извършва от брокер извън 
платформа за собствена сметка 
спорадично, само при специални 
случаи и нередовно с допустими 
контрагенти и винаги в размер над 
стандартния пазарен размер;

Or. en

Обосновка

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
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it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Изменение 222
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) „извънборсова търговия“ е 
двустранна търговия, която се 
извършва спорадично, само при 
специални случаи и нередовно с 
допустими контрагенти от брокер за 
негова сметка и винаги над 
стандартния пазарен размер; не 
следва всяка търговия, която 
обединява многостранни и 
двустранни сделки, да се счита за 
извънборсова, а вместо това следва да 
бъде разделена на задължения за 
многостранна и двустранна търговия.

Or. en

Обосновка

Текстът в ДПФИ II следва да включва ясно определение за извънборсова търговия в 
основния текст (член 2 РПФИ), а не в съображение, за да се гарантира пълно 
съответствие. Извънборсовата търговия трябва да бъде дефинирана точно, тъй 
като е изключение от правилата, които гарантират безопасността и почтеността 
на финансовите пазари. Противоположно на многостранната търговия (т.e. 
съпоставка на нареждания), извънборсовата търговия е двустранна търговия. Тя 
представлява освобождаване по отношение на систематичните участници.



AM\901839BG.doc 125/197 PE489.472v01-00

BG

Изменение 223
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) „извънборсова търговия“ е 
двустранно изпълнение на 
нареждания на клиенти различни от 
систематичния участник, при която 
предприятие осъществява сделки за 
собствена сметка, спорадично, само 
при специални случаи и нередовно с 
контрагенти, търгуващи на едро, в 
размери над стандартния пазарен 
размер;

Or. en

Обосновка

С цел защита на инвеститорите, от централно значение е да се гарантира, че 
определението за извънборсова търговия в регламента е ясно. Това ще гарантира, че 
извънборсовите сделки включват единствено онези сделки, които не могат да се 
извършват на други места, по-специално поради въздействието върху пазара.

Изменение 224
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „организирана система за 
търговия (ОСТ)“ е система или 
механизъм, които не са регулиран 
пазар или МСТ, управлявани от 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, в които многобройни 
интереси на трети лица за 
покупката и продажбата на 
финансови инструменти могат да 
взаимодействат в системата по 

заличава се
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начин, който води до сключването на 
договор за финансови инструменти, в 
съответствие с разпоредбите на 
раздел II от директива [новата 
ДПФИ];

Or. en

Обосновка

Предлага се заличаване на организираните системи за търговия (ОСТ), които биха
изложили на риск ценообразуването, ефективността и справедливостта. Наистина, 
организираните системи за търговия (ОСТ) биха били в състояние да предложат 
дискреционно изпълнение, което би изложило на риск прозрачността на пазарите и 
качеството на регулиране. Добавянето на още една категория място за търговия ще 
доведе до допълнителна фрагментация на вече фрагментираните пазари в Европа. 
Предложението също така би изложило на риск ценообразуването, както и 
справедливата конкуренция между платформите за търговия.

Изменение 225
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „организирана система за 
търговия (ОСТ)“ е система или 
механизъм, които не са регулиран 
пазар или МСТ, управлявани от 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, в които многобройни 
интереси на трети лица за 
покупката и продажбата на
финансови инструменти могат да 
взаимодействат в системата по 
начин, който води до сключването на 
договор за финансови инструменти, в 
съответствие с разпоредбите на 
раздел II от директива [новата 
ДПФИ];

заличава се

Or. en
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Обосновка

Основният фактор, който разграничава предлаганата нова категория за ОСТ от 
съществуващите МСТ, е преценката при изпълнение на нарежданията на клиенти, 
която поражда заплаха от злоупотреби особено в ущърб на неинформираните 
инвеститори. В допълнение, категорията за ОСТ ще доведе още по-голяма 
фрагментация на пазарите, което не е желателно.

Изменение 226
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „организирана система за търговия
(ОСТ)“ е система или механизъм, които 
не са регулиран пазар или МСТ, 
управлявани от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, в 
които многобройни интереси на трети 
лица за покупката и продажбата на 
финансови инструменти могат да 
взаимодействат в системата по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансови инструменти, в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директива [новата ДПФИ];

(7) „организирана система за търговия
(ОСТ)“ е система или механизъм, които 
не са регулиран пазар или МСТ или ЦК, 
управлявани от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, в 
които многобройни интереси на трети 
лица за покупката и продажбата на 
финансови инструменти могат да 
взаимодействат в системата по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансови инструменти, в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директива [новата ДПФИ];

Or. en

Обосновка

Добавя се за пояснение, за да се предотврати неумишлено обхващане на ЦК.

Изменение 227
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „организирана система за търговия
(ОСТ)“ е система или механизъм, които 
не са регулиран пазар или МСТ, 
управлявани от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, в 
които многобройни интереси на трети 
лица за покупката и продажбата на 
финансови инструменти могат да 
взаимодействат в системата по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансови инструменти, в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директива [новата ДПФИ];

(7) „организирана система за търговия
(ОСТ)“ е система или механизъм, които 
не са регулиран пазар или МСТ, 
управлявани от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, в 
които многобройни интереси на 
контрагенти, търгуващи на едро, за 
покупката и продажбата на по-малко 
ликвидни финансови инструменти, 
които не са котирани на МСТ или на 
регулиран пазар, могат да 
взаимодействат в системата по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансови инструменти, в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директива [новата ДПФИ];

Or. en

Изменение 228
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „организирана система за търговия
(ОСТ)“ е система или механизъм, които 
не са регулиран пазар или МСТ, 
управлявани от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, в 
които многобройни интереси на трети 
лица за покупката и продажбата на 
финансови инструменти могат да 
взаимодействат в системата по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансови инструменти, в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директива [новата ДПФИ];

(7) „организирана система за търговия
(ОСТ)“ е система или механизъм с 
няколко дилъри, които не са 
вътрешногрупови и не са регулиран 
пазар или МСТ, управлявани от 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, в които многобройни 
интереси на трети лица за покупката и 
продажбата на финансови инструменти 
могат да взаимодействат в системата по 
начин, който води до сключването на 
договор за финансови инструменти, в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директива [новата ДПФИ];

Or. en
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Изменение 229
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „извънборсова търговия“ е 
търговия, която се осъществява само 
при специални случаи и нередовно с 
контрагенти, търгуващи на едро, 
които са от част от делови 
отношения, характеризиращи се със 
сделки над стандартния пазарен 
размер.

Or. en

Изменение 230
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „извънборсова търговия“ е сделка, 
която се извършва извън регулиран 
пазар, МСТ и ОСТ или СУ, която се 
извършва само при специални случаи и 
нередовно с контрагенти, търгуващи 
на едро, и е част от делови 
отношения, които се характеризират 
със сделки над стандартния пазарен 
размер, и когато сделките се 
извършват извън системите, които 
обикновено се използват от въпросния 
посредник за неговата дейност като 
систематичен участник.

Or. en



PE489.472v01-00 130/197 AM\901839BG.doc

BG

Изменение 231
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „финансов инструмент“ са 
инструментите, определени в раздел В 
от приложение I към Директива [новата 
ДПФИ];

(8) „финансов инструмент“ са 
инструментите, определени в раздел В 
от приложение I към Директива [новата 
ДПФИ] и в раздел ВА от приложение I 
към директива [новата ДПФИ] за 
изключителната цел на настоящата 
директива, Регламент (ЕС) № .../... 
[РПФИ] и Регламент (ЕС) № .../... 
[Регламент за пазарните 
злоупотреби] и Директива (ЕС) № .../... 
[Директива за пазарните 
злоупотреби];

Or. en

Изменение 232
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „финансов инструмент“ са 
инструментите, определени в раздел В 
от приложение I към Директива [новата 
ДПФИ];

(8) „финансов инструмент“ са 
инструментите, определени в раздел В 
от приложение I към Директива [новата 
ДПФИ] с изключение на такива 
инструменти, които са 
застрахователни договори по 
отношение на клас дейности, 
посочени в приложение I към
Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно започването и 
упражняването на застрахователна и 
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презастрахователна дейност
(Платежоспособност II), сключени 
със застрахователно предприятие, 
презастрахователно предприятие, 
застрахователно предприятие от 
трета държава или 
презастрахователно предприятие от 
трета държава;

Or. en

Изменение 233
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) „извънборсова търговия“ по 
отношение на капиталови или 
капитало-подобни инструменти 
означава търговия, която отговаря на 
следните критерии:
− извършва се двустранно преди 
сключването на сделките; и
− извършва се между допустими 
контрагенти; и
− извършва се несистематично, при 
специални случаи, нередовно и 
спорадично, без използване на 
автоматизирани технологии; и
− характеризира се със сделки в голям 
мащаб, които попадат в набор от 
извънборсови категории, дефинирани 
от ЕОЦКП;

Or. en

Изменение 234
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 a) „контрагенти, търгуващи на 
едро“ са допустими контрагенти, 
които се характеризират със сделки 
над стандартния пазарен размер, 
редовно и при пълна гама от по-
усъвършенствани продукти, чиито 
общи активи надвишават 1 милиард 
евро;

Or. en

Изменение 235
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „борсово търгувани фондове“ са
дялове в отворени схеми за 
колективно инвестиране, които са 
свободно търгуеми на капиталовите 
пазари, като в повечето случаи 
възпроизвеждат резултатите на 
определен индекс;

(11) „борсово търгуван фонд“ е фонд, 
от който най-малко един дял или клас 
се търгува постоянно по инициатива 
на или с предварителното съгласие на 
дружеството за управление на 
предприятието за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа или на инвестиционно 
дружество за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа, или, където е приложимо, на 
ръководителя на инвестиционния 
фонд най-малко на един регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ с най-малко един 
пазарен участник, който предприема 
действия, за да гарантира, че 
стойността на неговите дялове не се 
различават значително от нетната 
стойност на техните активи.

Or. en
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Изменение 236
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „борсово търгувани фондове“ са 
дялове в отворени схеми за колективно 
инвестиране, които са свободно 
търгуеми на капиталовите пазари, 
като в повечето случаи възпроизвеждат 
резултатите на определен индекс;

(11) „борсово търгувани фондове“ са 
дялове в отворени схеми за колективно 
инвестиране, които се търгуват 
активно най-малко на един 
европейски регулиран пазар с най-
малко един пазарен участник, като в 
повечето случаи възпроизвеждат 
резултатите на определен индекс;

Or. en

Обосновка

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Изменение 237
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „доставчик на консолидирани 
отчети за търговията (ДКО)“ е лице, 
което е упълномощено съгласно 
разпоредбите, определени в Директива 
[новата ДПФИ], да извършва услуга по 
събиране от регулирани пазари, МСТ 

(19) „доставчик на консолидирани 
отчети за търговията (ДКО)“ е лице, 
което е упълномощено съгласно 
разпоредбите, определени в Директива 
[новата ДПФИ], да извършва услуга по 
събиране от регулирани пазари, МСТ и 



PE489.472v01-00 134/197 AM\901839BG.doc

BG

ОСТ и АПО на търговски доклади за 
финансовите инструменти, посочени в 
членове [5, 6, 11 и 12] на настоящия 
регламент, и да ги консолидира в 
непрекъснат електронен поток от 
обновени данни, осигуряващ в реално 
време данни за цените и обемите на 
всеки финансов инструмент;

АПО на търговски доклади за 
финансовите инструменти, посочени в 
членове [5, 6, 11 и 12] на настоящия 
регламент, и да ги консолидира в 
непрекъснат електронен поток от 
обновени данни, осигуряващ в реално 
време данни за цените и обемите на 
всеки финансов инструмент;

Or. en

Изменение 238
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „управителен орган“ е 
управителният орган, изпълняващ 
управленските и надзорните функции, 
на доставчик на услуги за отчитане на 
данни, който взема решения на последна 
инстанция и е упълномощен да 
определя стратегията, целите и 
цялостната политика на структурата.
В управителния орган участват
лицата, които действително ръководят 
делата на структурата;

(21) „управителен орган“ е 
управителният орган, изпълняващ 
управленските и надзорните функции, 
на инвестиционен посредник, пазарен 
оператор или на доставчик на услуги за 
отчитане на данни, който взема решения 
на последна инстанция и е 
упълномощен да определя стратегията, 
целите и цялостната политика на
структурата, включително лицата, 
които действително ръководят делата на 
структурата;

Or. en

Обосновка

В съответствие с определението в ДПФИ

Изменение 239
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) „референтен индекс“ е всеки 
търговски индекс или публикувана 
числена информация, получена от 
прилагането на формула към стойността 
на един или повече базови активи или 
към цените, въз основа на които е 
определена сумата, дължима по 
финансов инструмент.

(24) „референтен индекс“ е всеки 
търгуем или широко използван 
търговски индекс или публикувана 
числена информация, получена от 
прилагането на формула към стойността 
на един или повече базови активи или 
към цените, въз основа на които е 
определена сумата, дължима по 
финансов инструмент, който действа 
като стандартна мярка за 
изпълнение на съответните активи 
или клас или група активи.

Or. en

Обосновка

Езикът на Комисията не е достатъчно конкретен по отношение на видовете индекс, 
които следва да подлежат на изискването за неизключително лицензиране; не би било 
целесъобразно да се обхващат всички индекси, а само онези, които са търгуеми или
широко използвани и действат като стандарт, който осигурява общо приета мярка 
за изпълнение на съответния пазар или група инструменти, които индексът 
представлява или съставлява. Това преразгледано определение има за цел да поясни 
това.

Изменение 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) „място за търговия“ е регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ.

(25) „място за търговия“ е регулиран 
пазар, МСТ или систематичен 
участник.

Or. en

Обосновка

Действащата ДПФИ класифицира по подходящ начин СУ като място за търговия и 
освобождава от него извънборсовата търговия (в старото съображение 53). Новата 
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формулировка в предлаганото определение на местата за търговия създава 
объркване, като платформите за СУ са извадени от определението на местата за
търговия и са станали част от извънборсовата търговия. Формулировката 
разглежда този източник на объркване.

Изменение 241
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) „място за търговия“ е регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ.

(25) „място за търговия“ е регулиран 
пазар, МСТ или систематичен 
участник;

Or. en

Обосновка

Систематичните участници (СУ) трябва да бъдат класифицирани като места за 
търговия, тъй като подлежат на пазарните правила. В ДПФИ I СУ се класифицират 
като места за търговия, докато сегашните предложения ги дефинират като част от 
извънборсовата търговия, като се намаляват правилата за защита на 
инвеститорите. ОСТ следва да се заличи в съответствие с функционалния подход към 
ДПФИ/РПФИ, който Европейският парламент предлага.

Изменение 242
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) „място за търговия“ е регулиран
пазар, МСТ или ОСТ.

(25) „място за търговия“ е регулиран 
пазар, МСТ или систематичен 
участник.

Or. en

Обосновка

Систематичните участници следва да се считат точно за място за търговия, тъй 
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като са определени в ДПФИ.

Изменение 243
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) „многостранна система“ е 
система, която обединява интереси 
за покупката и продажбата на 
финансови инструменти, когато 
операторът не поема капиталов риск 
и следователно е неутрален, 
независимо от действителния брой 
нареждания, изпълнявани в 
последващите трансакции.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се включи определение за „многостранен“ в съответствие с 
функционалния подход на ДПФИ (т.e. една и съща дейност, едни и същи правила). Без 
ясно определени платформи, които в действителност са многостранни, могат да 
твърдят, че са двустранни и следователно да бъдат предмет на по-ниски изисквания.

Изменение 244
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) „двустранна система“ е 
система, която обединява 
интересите за покупката и 
продажбата на финансови 
инструменти, при която операторът 
на инвестиционния посредник 
извършва търговия за собствена 
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сметка.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се включи определение за „многостранен“ в съответствие с 
функционалния подход на ДПФИ (т.e. една и съща дейност, едни и същи правила). Без 
ясно разграничение платформи, които в действителност са многостранни, могат да 
твърдят, че са двустранни и следователно да бъдат предмет на по-ниски изисквания.

Изменение 245
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) „централен контрагент“ е централен 
контрагент по смисъла на член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № [] 
(EMIR).

(26) „централен контрагент (ЦК)“ е 
централен контрагент по смисъла на 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
[] (EMIR).

Or. en

Обосновка

Като съкращение „ЦК“ се използва навсякъде в текста, тук се добавя за пояснение.

Изменение 246
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) „централен контрагент“ е централен 
контрагент по смисъла на член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № [] 
(EMIR).

(26) „централен контрагент“ е централен 
контрагент по смисъла на член 2, точка
1 от Регламент (ЕО) № [] (EMIR).

Or. en
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Изменение 247
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 26а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) „споразумение за оперативна 
съвместимост“ е споразумение за 
оперативна съвместимост по 
смисъла на член 2, точка 12 от 
Регламент (ЕС) № …/... [EMIR].

Or. en

Изменение 248
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 28а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) „предприятие от трета 
държава“ е инвестиционен посредник 
или кредитна институция, чието 
седалище е извън Съюза при 
предоставяне или извършване на една 
или повече инвестиционни услуги или 
инвестиционни дейности в Съюза, за 
които се прилага директива [новата 
ДПФИ]. При все това, само 
инвестиционни услуги или дейности, 
които се предоставят или извършват 
в Съюза, се вземат под внимание за 
целите на прилагане на случаите на 
освобождаване в член 2 и член 3 от 
директива [новата ДПФИ] по 
отношение на предприятие от трета 
държава;

Or. en
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Обосновка

Нито ДПФИ2, нито РПФИ дава определение за „предприятие от трета държава“. 
Определението не следва да обхваща предприятия, чиито дейности попадат в 
обхвата на дадено освобождаване. Въпреки това освобождаването следва да взема 
под внимание единствено услугите, които се предоставят в ЕС. Предприятие от 
трета държава не следва да изисква разрешение в ЕС, ако единствените 
инвестиционни услуги, които предоставя в ЕС, са групови дружества (в рамките на 
член 2, параграф 1, б) от ДПФИ2), дори да предоставя също така инвестиционни 
услуги на несвързани страни извън ЕС.

Изменение 249
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 29а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) „компонентна сделка“ е сделка, 
организирана от доставчик на услуги 
за намаляване на риска след 
сключването на сделките, когато:
a) сделката е циклична и 
многостранна (с изключение на 
доставчика на услуги) и трябва да 
бъде приета изцяло от всички 
участници или няма да бъде 
извършена;
б) сделката е предназначена да бъде 
неутрална от гледна точка на 
пазарния риск за всеки участник в 
рамките на нейния толеранс; и
в) сделката е изчислена с цел да се 
намали вторичният риск, възникващ 
от съществуващите сделки с 
извънборсови деривати, като 
кредитен риск, оперативен риск и/или 
базов риск на контрагентите.
ЕОЦКП разработва проект на 
регулаторни технически стандарти с 
цел допълнителна спецификация на 
характеристиките на компонентна 
сделка и степента, в която член 7, 
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член 9, член 23 и член 24, параграф 1, 
следва да се прилагат за 
компонентните сделки.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до...*. На 
Комисията се делегират правомощия 
за приемане на посочените в първа 
алинея регулаторни технически 
стандарти в съответствие с 
процедурата, предвидена в членове 
10—14 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010.

Or. en

Обосновка

Услугите във връзка с компонентни сделки, като компресиране на многостранна 
търговия и управление на базов риск от сегашните портфейли на извънборсови 
деривати, са различни от традиционните търговски дейности. Някои от 
изискванията съгласно РПФИ и ДПФИ II не са съобразени с компонентните сделки и е 
важно услугите за намаляване на риска след сключване на компонентни сделки да 
могат да функционират съгласно РПФИ и ДПФИ. Услугите във връзка с 
компонентните сделки съответстват на политическите цели на Г-20 относно 
извънборсовите деривати.

Изменение 250
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 29а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) „първично емитиране“ е сделка с 
инструменти при съществени
условия, предназначени за 
специфичните изисквания на 
финансови или нефинансови 
контрагенти, които биха били 
класифицирани като допустими 
контрагенти или професионални 
клиенти според приложение II и член
30 от Директива .../.../ЕС [новата 
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ДПФИ].

Or. en

Обосновка

Сделките, включващи първично емитиране на инструмент са освободени от 
изискването да бъдат сключени чрез систематичен участник, ако не на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ съгласно предложения нов член 13a. Понятието обаче не е 
дефинирано понастоящем.

Изменение 251
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 29а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) „сделки с цел добросъвестно 
хеджиране“ са сделки, определени 
съгласно директива [новата ДПФИ]

Or. en

Изменение 252
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 29б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) „крайни спекулативни 
действия“ означава търговска 
дейност, определена съгласно 
директива [новата ДПФИ]

Or. en
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Изменение 253
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с член 41 
Комисията може да приема 
посредством делегирани актове 
мерките за определяне на някои 
технически елементи в определенията, 
посочени в параграф 1, с цел те да бъдат 
адаптирани към развитието на пазара.

3. ЕОЦКП може да разработи проект 
на регулаторни технически 
стандарти за определяне на някои 
технически елементи в определенията, 
посочени в параграф 1, с цел те да бъдат 
адаптирани към развитието на пазара.

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

Or. en

Обосновка

Възможността за определяне на технически елементи от определенията съгласно 
ДПФИ представлява ефективно правомощие за промяна в приложното поле на 
директивата. Ако правомощията са чисто технически, разработени за коригиране на 
определенията в съответствие с развитието на пазара, те са технически 
правомощия, които ЕОЦКП може по-компетентно да прецени.

Изменение 254
Sławomir Witold Nitras

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с член 41 Комисията 
може да приема посредством 
делегирани актове мерките за 

3. В съответствие с член 41 след 
консултации с ЕОЦКП Комисията 
може да приема посредством 
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определяне на някои технически 
елементи в определенията, посочени в 
параграф 1, с цел те да бъдат 
адаптирани към развитието на пазара.

делегирани актове мерките за 
определяне на някои технически 
елементи в определенията, посочени в 
параграф 1, с цел те да бъдат 
адаптирани към развитието на пазара.

Or. pl

Изменение 255
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Заглавие 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност за местата за търговия Прозрачност за местата за търговия с 
многостранни системи

Or. en

Изменение 256
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, както и 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, управляващи МСТ
или ОСТ, оповестят текущите цени
„купува“ и „продава“, както и степента 
на интересите от търгуване по тези 
цени, които са обявени чрез техните 
системи, по отношение на акциите, 
борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ или на 
ОСТ. Това изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес.

1. Регулираните пазари, както и 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, управляващи
МСТ, оповестят текущите цени
„купува“ и „продава“, както и степента 
на интересите от търгуване по тези 
цени, които са обявени чрез техните 
системи, по отношение на акциите, 
борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ. Това 
изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес.
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Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

Or. en

Изменение 257
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, както и 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, управляващи МСТ 
или ОСТ, оповестят текущите цени 
„купува“ и „продава“, както и степента 
на интересите от търгуване по тези 
цени, които са обявени чрез техните 
системи, по отношение на акциите, 
борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ или на 
ОСТ. Това изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

1. Регулираните пазари, както и 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, управляващи МСТ 
или ОСТ, оповестят текущите цени 
„купува“ и „продава“, както и степента 
на интересите от търгуване по тези 
цени, които са обявени чрез техните 
системи, по отношение на акциите, 
борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
на регулиран пазар или които се 
търгуват на МСТ или на ОСТ. Това 
изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

Or. en

Изменение 258
Pascal Canfin
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, както и 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, управляващи МСТ 
или ОСТ, оповестят текущите цени 
„купува“ и „продава“, както и степента 
на интересите от търгуване по тези 
цени, които са обявени чрез техните 
системи, по отношение на акциите, 
борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ или на 
ОСТ. Това изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

1. Регулираните пазари, както и 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, управляващи МСТ 
или ОСТ, оповестят текущите цени 
„купува“ и „продава“, както и степента 
на интересите от търгуване по тези 
цени, които могат да се извършват
чрез техните системи, по отношение на 
акциите, борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ или на 
ОСТ. Това изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

Or. en

Изменение 259
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват котировките 
си за акции, борсово търгувани 

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, позволяват на инвестиционните 
посредници, които са задължени да 
публикуват котировките си за акции, 
борсово търгувани фондове, 
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фондове, депозитарни разписки, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти съгласно член 
13, да получат достъп, при подходящи 
търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1.

депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти 
съгласно член 13, да получат достъп, 
при подходящи търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на дерогации Дерогации

Or. en

Изменение 261
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението за регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОТС, да оповестяват 
публично информацията, посочена в 
член 3, параграф 1, в зависимост от 
пазарния модел или вида и размера на 
нарежданията в случаите, 
определени в съответствие с 
параграф 3. По-специално 
компетентните органи могат да 

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението за регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да оповестяват публично 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1, по отношение на 
нарежданията, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за акцията, депозитарната разписка, 
борсово търгувания фонд, сертификата 
и друг подобен финансов инструмент 
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отменят задължението по отношение 
на нарежданията, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за акцията, депозитарната разписка, 
борсово търгувания фонд, сертификата 
и друг подобен финансов инструмент 
или за вида акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти.

или за вида акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти.

Or. en

Обосновка

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Изменение 262
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението за регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОТС, да оповестяват 
публично информацията, посочена в 
член 3, параграф 1, в зависимост от 
пазарния модел или вида и размера на 
нарежданията в случаите, определени в 
съответствие с параграф 3. По-
специално компетентните органи могат 
да отменят задължението по отношение 
на нарежданията, чийто мащаб е 
голям в сравнение с нормалния 
пазарен размер за акцията, 

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението за регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да оповестяват публично 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1, в зависимост от пазарния 
модел или вида и размера на 
нарежданията в случаите, определени в 
съответствие с параграф 3. По-
специално компетентните органи могат 
да отменят задължението по отношение 
на :
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депозитарната разписка, борсово 
търгувания фонд, сертификата и друг 
подобен финансов инструмент или за 
вида акции, депозитарни разписки, 
борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти.

– нарежданията, чийто мащаб е 
голям в сравнение с нормалния 
пазарен размер за акцията, 
депозитарната разписка, борсово 
търгувания фонд, сертификата и друг 
подобен финансов инструмент или за 
вида акции, депозитарни разписки, 
борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти;
– търговската методология, чрез 
която цената се определя в 
съответствие с референтната цена, 
генерирана от друга система, когато 
тази референтна цена е оповестена и 
се счита по принцип от участниците 
на пазара за надеждна референтна 
цена.

Or. en

Изменение 263
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението за регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОТС, да оповестяват публично 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1, в зависимост от пазарния 
модел или вида и размера на 
нарежданията в случаите, определени в 

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението за регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОТС, да оповестяват публично 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1, в зависимост от пазарния 
модел или вида и размера на 
нарежданията в случаите, определени в 
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съответствие с параграф 3. По-
специално компетентните органи могат 
да отменят задължението по отношение 
на нарежданията, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за акцията, депозитарната разписка, 
борсово търгувания фонд, сертификата 
и друг подобен финансов инструмент 
или за вида акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти.

съответствие с параграф 3. По-
специално компетентните органи могат 
да отменят задължението по отношение 
на нарежданията, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за акцията, депозитарната разписка, 
борсово търгувания фонд, сертификата 
и друг подобен финансов инструмент 
или за вида акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти или в случай 
на нареждания, предадени за 
изпълнение при подходяща средна 
цена.

Or. en

Обосновка

Дерогация по отношение на нарежданията, извършвани на средна цена, трябва да 
бъде посочена на Равнище 1, така че големите институционални инвеститори да 
продължат да търгуват акции без да бъдат обект на хищнически стратегии, които 
използват публикуваната информация, за да повишат цената, която 
институционалните инвеститори трябва да платят за техните акции, или да 
намалят цената, на която продават своите акции.

Изменение 264
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението за регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОТС, да оповестяват публично 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1, в зависимост от пазарния 
модел или вида и размера на 
нарежданията в случаите, определени в 
съответствие с параграф 3. По-

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението за регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОТС, да оповестяват публично 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1, в зависимост от пазарния 
модел или вида и размера на 
нарежданията в случаите, определени в 
съответствие с параграф 3. По-
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специално компетентните органи могат 
да отменят задължението по отношение 
на нарежданията, чийто мащаб е 
голям в сравнение с нормалния 
пазарен размер за акцията, 
депозитарната разписка, борсово 
търгувания фонд, сертификата и друг 
подобен финансов инструмент или за 
вида акции, депозитарни разписки, 
борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти.

специално компетентните органи могат 
да отменят задължението по отношение 
на 

a) нарежданията, чийто мащаб е 
голям в сравнение с нормалния 
пазарен размер за акцията, 
депозитарната разписка, борсово 
търгувания фонд, сертификата и друг 
подобен финансов инструмент или за 
вида акции, депозитарни разписки, 
борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, или
б) нарежданията, предадени за 
изпълнение/сравнение, на подходяща 
средна цена, определена от 
Комисията посредством делегирани 
актове в съответствие с член 41.

Or. en

Обосновка

Пояснение на предлагания режим на дерогации за обхващане на нареждания, които се 
изпълняват на средна цена, трябва да бъде посочено на Равнище 1, така че големите 
институционални инвеститори да продължат да търгуват акции, без да стават 
мишена на HFTs. В противен случай HFTs ще използват публикуваната информация, 
за да повишат цената, която институционалните инвеститори трябва да платят за 
техните акции, или да намалят цената, на която продават своите акции.

Изменение 265
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението за 
регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОТС, да 
оповестяват публично 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1, в зависимост от пазарния 
модел или вида и размера на 
нарежданията в случаите, 
определени в съответствие с 
параграф 3. По-специално 
компетентните органи могат да 
отменят задължението по отношение 
на нарежданията, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за акцията, депозитарната разписка, 
борсово търгувания фонд, сертификата 
и друг подобен финансов инструмент 
или за вида акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОТС, не оповестяват 
публично информацията, посочена в 
член 3, параграф 1, по отношение на 
нарежданията, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за акцията, депозитарната разписка, 
борсово търгувания фонд, сертификата 
и друг подобен финансов инструмент 
или за вида акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 266
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграф 1, 
компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на всяка 
отделно искане за дерогация и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 

2. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграф 1, 
компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на всяка 
отделно искане за дерогация и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
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предоставена дерогация се отправя не 
по-малко от 6 месеца преди датата, на 
която се предполага, че тя ще влезе в 
сила. В срок от 3 месеца след
получаване на уведомлението ЕОЦКП 
предава на въпросния компетентен 
орган становище за съвместимостта на 
всяка дерогация с изискванията, 
установени в параграф 1 и подробно 
описани в делегирания акт, приет по 
силата на параграф 3, букви б) и в). 
Когато компетентният орган предоставя 
дерогация и компетентен орган на друга 
държава членка не е съгласен с нея, 
последният може да сезира ЕОЦКП, 
който може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на член 19 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010. ЕОЦКП следи за 
прилагането на дерогациите и представя 
на Комисията годишен доклад за 
начина, по който те се прилагат на 
практика.

предоставена дерогация се отправя не 
по-малко от 2 месеца преди датата, на 
която се предполага, че тя ще влезе в 
сила. След получаване на 
уведомлението ЕОЦКП предава на 
въпросния компетентен орган в срок от 
2 месеца становище за съвместимостта 
на всяка дерогация с изискванията, 
установени в параграф 1 и подробно 
описани в делегирания акт, приет по 
силата на параграф 3, букви б) и в). 
След изтичане на двумесечния срок 
компетентният орган може да 
задейства дерогацията, независимо 
дали ЕОЦКП е дал становище. Когато 
компетентният орган предоставя 
дерогация и компетентен орган на друга 
държава членка не е съгласен с нея, 
последният може да сезира ЕОЦКП, 
който може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на член 19 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010. ЕОЦКП следи за 
прилагането на дерогациите и представя 
на Комисията годишен доклад за 
начина, по който те се прилагат на 
практика.

Or. en

Обосновка

Срок от 6 месеца е твърде дълъг. Освен това, следва да се посочи ясно, че не е 
необходимо компетентните органи да чакат становището на ЕОЦКП, преди да 
приложат дерогацията, ако срокът за даване на становище е изтекъл.

Изменение 267
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграф 1, 

2. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграф 1, 
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компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на всяка 
отделно искане за дерогация и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя не 
по-малко от 6 месеца преди датата, на 
която се предполага, че тя ще влезе в 
сила. В срок от 3 месеца след 
получаване на уведомлението ЕОЦКП 
предава на въпросния компетентен 
орган становище за съвместимостта на 
всяка дерогация с изискванията, 
установени в параграф 1 и подробно 
описани в делегирания акт, приет по 
силата на параграф 3, букви б) и в). 
Когато компетентният орган предоставя 
дерогация и компетентен орган на друга 
държава членка не е съгласен с нея, 
последният може да сезира ЕОЦКП, 
който може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на член 19 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010. ЕОЦКП следи за 
прилагането на дерогациите и представя 
на Комисията годишен доклад за 
начина, по който те се прилагат на 
практика.

компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на всяка 
отделно искане за дерогация и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя не 
по-малко от 1 месец преди датата, на 
която се предполага, че тя ще влезе в 
сила. В срок от 1 месец след получаване 
на уведомлението ЕОЦКП предава на 
въпросния компетентен орган 
становище за съвместимостта на всяка 
дерогация с изискванията, установени в 
параграф 1 и подробно описани в 
делегирания акт, приет по силата на 
параграф 3, букви б) и в). Когато 
компетентният орган предоставя 
дерогация и компетентен орган на друга 
държава членка не е съгласен с нея, 
последният може да сезира ЕОЦКП, 
който може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на член 19 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010. ЕОЦКП следи за 
прилагането на дерогациите и представя 
на Комисията годишен доклад за 
начина, по който те се прилагат на 
практика.

Or. en

Обосновка

Всяко разглеждане на искане за дерогация трябва да се извършва навременно, за да се 
гарантира правилното и ефикасно функциониране на пазара.

Изменение 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да бъде предоставена 2. Преди да бъде предоставена 
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дерогация в съответствие с параграф 1, 
компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на всяка 
отделно искане за дерогация и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя не 
по-малко от 6 месеца преди датата, на 
която се предполага, че тя ще влезе в 
сила. В срок от 3 месеца след 
получаване на уведомлението ЕОЦКП 
предава на въпросния компетентен 
орган становище за съвместимостта на 
всяка дерогация с изискванията, 
установени в параграф 1 и подробно 
описани в делегирания акт, приет по 
силата на параграф 3, букви б) и в). 
Когато компетентният орган предоставя 
дерогация и компетентен орган на друга 
държава членка не е съгласен с нея, 
последният може да сезира ЕОЦКП, 
който може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на член 19 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010. ЕОЦКП следи за 
прилагането на дерогациите и представя 
на Комисията годишен доклад за 
начина, по който те се прилагат на 
практика.

дерогация в съответствие с параграф 1, 
компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на всяка 
отделно искане за дерогация и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя не 
по-малко от 6 месеца преди датата, на 
която се предполага, че тя ще влезе в 
сила. В срок от 3 месеца след 
получаване на уведомлението ЕОЦКП 
предава на въпросния компетентен 
орган положително становище за 
съвместимостта на всяка дерогация с 
изискванията, установени в параграф 1 
и подробно описани в делегирания акт, 
приет по силата на параграф 3, букви б) 
и в). Компетентният орган 
предоставя дерогация само след 
положителното становище на 
ЕОЦКП. Когато компетентният орган 
предоставя дерогация и компетентен 
орган на друга държава членка не е 
съгласен с нея, последният може да 
сезира ЕОЦКП, който може да действа 
съгласно правомощията, предоставени 
му по силата на член 19 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010. ЕОЦКП следи за 
прилагането на дерогациите и представя 
на Комисията годишен доклад за 
начина, по който те се прилагат на 
практика.

Or. en

Изменение 269
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграф 1,

2. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграф 1, 



PE489.472v01-00 156/197 AM\901839BG.doc

BG

компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на всяка 
отделно искане за дерогация и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя не 
по-малко от 6 месеца преди датата, на 
която се предполага, че тя ще влезе в 
сила. В срок от 3 месеца след 
получаване на уведомлението ЕОЦКП 
предава на въпросния компетентен 
орган становище за съвместимостта на 
всяка дерогация с изискванията, 
установени в параграф 1 и подробно 
описани в делегирания акт, приет по 
силата на параграф 3, букви б) и в). 
Когато компетентният орган предоставя 
дерогация и компетентен орган на друга 
държава членка не е съгласен с нея, 
последният може да сезира ЕОЦКП, 
който може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на член 19 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010. ЕОЦКП следи за 
прилагането на дерогациите и представя 
на Комисията годишен доклад за 
начина, по който те се прилагат на 
практика.

компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на всяка 
отделно искане за дерогация и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя не 
по-малко от 6 месеца преди датата, на 
която се предполага, че тя ще влезе в 
сила. В срок от 3 месеца след 
получаване на уведомлението ЕОЦКП 
предава на въпросния компетентен 
орган задължително становище за 
съвместимостта на всяка дерогация с 
изискванията, установени в параграф 1 
и подробно описани в делегирания акт, 
приет по силата на параграф 3, буква б). 
Когато компетентният орган предоставя 
дерогация и компетентен орган на друга 
държава членка не е съгласен с нея, 
последният може да сезира ЕОЦКП,
който може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на член 19 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010. ЕОЦКП следи за 
прилагането на дерогациите и представя 
на Комисията годишен доклад за 
начина, по който те се прилагат на 
практика.

Or. en

Обосновка

От основно значение е да се гарантира хармонизирано прилагане на тези случаи на 
освобождаване във всички държави членки. Освен това, оценката на ЕОЦКП относно 
съответствието с отделните дерогации към разпоредбите на ДПФИ следва да има 
задължителна правна сила.

Изменение 270
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграф 1, 
компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на всяка 
отделно искане за дерогация и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя не 
по-малко от 6 месеца преди датата, на 
която се предполага, че тя ще влезе в 
сила. В срок от 3 месеца след 
получаване на уведомлението ЕОЦКП 
предава на въпросния компетентен 
орган становище за съвместимостта на 
всяка дерогация с изискванията, 
установени в параграф 1 и подробно 
описани в делегирания акт, приет по 
силата на параграф 3, букви б) и в). 
Когато компетентният орган предоставя 
дерогация и компетентен орган на 
друга държава членка не е съгласен с 
нея, последният може да сезира 
ЕОЦКП, който може да действа 
съгласно правомощията, 
предоставени му по силата на член 19 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
ЕОЦКП следи за прилагането на 
дерогациите и представя на 
Комисията годишен доклад за начина, 
по който те се прилагат на 
практика.

2. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграф 1, 
компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на всяка 
отделно искане за дерогация и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя не 
по-малко от 6 месеца преди датата, на 
която се предполага, че тя ще влезе в 
сила. В срок от 3 месеца след 
получаване на уведомлението ЕОЦКП 
предава на въпросния компетентен 
орган задължително становище за 
съвместимостта на всяка дерогация с 
изискванията, установени в параграф 1 
и подробно описани в делегирания акт, 
приет по силата на параграф 3, букви б) 
и в). С цел да се избегне съмнение, при 
задължително становище на ЕОЦКП, 
компетентният орган предоставя 
дерогация само ако тя съответства 
напълно на решението на ЕОЦКП. 

Когато компетентният орган предоставя 
дерогация, тази дерогация се прилага 
автоматично във всички държави
членки.
ЕОЦКП следи за прилагането на 
дерогациите и представя на 
Комисията годишен доклад за начина, 
по който те се прилагат на 
практика.

Or. en
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Изменение 271
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграф 1, 
компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на всяка 
отделно искане за дерогация и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя не 
по-малко от 6 месеца преди датата, на 
която се предполага, че тя ще влезе в 
сила. В срок от 3 месеца след 
получаване на уведомлението ЕОЦКП 
предава на въпросния компетентен 
орган становище за съвместимостта на 
всяка дерогация с изискванията, 
установени в параграф 1 и подробно 
описани в делегирания акт, приет по 
силата на параграф 3, букви б) и в). 
Когато компетентният орган 
предоставя дерогация и компетентен 
орган на друга държава членка не е 
съгласен с нея, последният може да 
сезира ЕОЦКП, който може да 
действа съгласно правомощията, 
предоставени му по силата на член 19 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
ЕОЦКП следи за прилагането на 
дерогациите и представя на 
Комисията годишен доклад за начина, 
по който те се прилагат на 
практика.

2. Регулираните пазари,
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи
МСТ и ОСТ, получават разрешение от 
компетентния орган, преди да 
използват освобождаването, посочено 
в параграф 1. Преди да бъде 
предоставена дерогация в съответствие 
с параграф 1, компетентните органи 
уведомяват ЕОЦКП и другите 
компетентни органи за планираното 
използване на всяка отделно искане за 
дерогация и им обясняват тяхното 
функциониране. Уведомление за 
намерението да бъде предоставена 
дерогация се отправя не по-малко от 4
месеца преди датата, на която се 
предполага, че тя ще влезе в сила. В 
срок от 2 месеца след получаване на 
уведомлението ЕОЦКП предава на 
въпросния компетентен орган 
становище за съвместимостта на всяка 
дерогация с изискванията, установени в 
параграф 1 и подробно описани в 
делегирания акт, приет по силата на 
параграф 3, букви б) и в).

След получаване на становището на 
ЕОЦКП колегия, която се 
председателства от ЕОЦКП и която 
включва компетентните органи на 
всички държави членки, в срок от 
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един месец издава съвместно 
становище. Компетентните органи 
не предоставят дерогация на пазарни 
оператори, организиращи МСТ и ОСТ, 
без положително съвместно решение 
от колегията.
Когато компетентният орган 
предоставя дерогация и компетентен 
орган на друга държава членка не е 
съгласен с нея или не е съгласен с 
ефективното прилагане на 
предоставената дерогация, 
последният може да сезира ЕОЦКП, 
който може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на член 19 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010. ЕОЦКП следи за 
прилагането на дерогациите и 
представя на Комисията годишен 
доклад за начина, по който те се 
прилагат на практика.

Or. en

Изменение 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Компетентните органи могат да 
отменят разрешението на 
регулираните пазари, пазарните 
оператори или инвестиционните 
посредници да използват една от 
дерогациите, посочени в параграф 3. 
Компетентните органи отменят 
разрешението, ако установят, че 
дерогацията се използва по начин, 
който се отклонява от 
първоначалното си предназначение,
или ако считат, че дерогацията се 
използва за заобикаляне на правилата, 
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установени в настоящия член.
Преди да отменят разрешението за 
използване на дерогация, 
компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни 
органи относно намерението за 
предоставяне на пълно обяснение на 
обосновката за това намерение. 
Уведомлението относно намерението 
за отмяна на разрешението за 
използване на дерогация се издава 
възможно най-скоро. В срок от един 
месец след получаване на 
уведомлението ЕОЦКП издава 
незадължително становище до 
въпросния компетентен орган. След 
получаване на становището 
решението на компетентния орган 
влиза в сила.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва да разполагат с достатъчно гъвкавост не само за 
предоставяне, но и за отмяна на дерогации. Това ще гарантира, че компетентните 
органи ще могат бързо да реагират на непредвидените развития на пазара.

Изменение 273
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Компетентните органи и ЕОЦКП 
спазват следните общи принципи, 
когато предоставят дерогации за 
прозрачност:
– дерогациите за прозрачност се 
приемат само в случаи, когато 
прозрачността би имала пряко 
неблагоприятно влияние за 
инвеститора, който прави 
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нареждането;
– дерогацията не води до 
възползването на група инвеститори 
от други по-слабо информирани 
инвеститори чрез неправомерно 
ограничаване на прозрачността;
– дерогациите за прозрачност нямат 
ограничаващ ефект по отношение на 
прозрачността на пазара на едро на 
финансови инструменти, за които се 
прилага дерогацията;

Or. en

Обосновка

С цел да се избегне неправомерното ограничаване на прозрачността на европейските 
финансови пазари, в регламента се определят общи принципи, които компетентните 
органи и ЕОЦКП следва да спазват при предоставяне на дерогациите за прозрачност.

Изменение 274
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При изпълнение на нарежданията 
чрез дерогация на задълженията за 
публично оповестяване на 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1, и чрез използване на 
референтна цена от друг пазар, 
регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, гарантират, че те ще 
получат по-бърз достъп до 
референтната цена от други 
участници на пазара, които 
изпълняват нареждания на 
съответното място за търговия.
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Or. en

Изменение 275
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 41 мерки, уточняващи:

3. ЕОЦКП разработва проект на 
регулаторни технически стандарти, 
уточняващи:

Or. en

Обосновка

Определянето на начина, по който функционират дерогациите, следва да се основава 
на преки познания за класа активи и за начина, по който се търгуват инструментите. 
ЕОЦКП разполага с по-подходящи експертни умения в тази област, отколкото 
Комисията.

Изменение 276
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 41 мерки, уточняващи:

3. ЕОЦКП разработва проект на 
регулаторни технически стандарти 
за уточняване на:

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква подробни познания за пазара и следователно 
е по-подходящо отговорността да бъде делегирана на ЕОЦКП.
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Изменение 277
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 41 мерки, уточняващи:

3. ЕОЦКП приема посредством 
задължителни технически 
стандарти мерки, уточняващи:

Or. en

Изменение 278
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) размера или вида на нарежданията, за 
които съгласно параграф 1 може да бъде 
отменено задължението за разкриване 
на информация преди сключването на 
сделките за всяка категория финансови 
инструменти;

б) размера и вида на нарежданията, за 
които съгласно параграф 1 може да бъде 
отменено задължението за разкриване 
на информация преди сключването на 
сделките за всяка категория финансови 
инструменти;

Or. en

Изменение 279
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пазарния модел, за който 
задължението за разкриване на 
информация преди сключването на 
сделките може да бъде отменено 
съгласно параграф 1, и по-специално 

заличава се
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приложимостта на задължението 
към методите за търгуване, 
използвани от регулирани пазари, 
които сключват сделки по своите 
правила въз основа на цени, 
определени извън регулирания пазар 
или чрез периодичен търг за всяка 
категория финансови инструменти.

Or. en

Изменение 280
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пазарния модел, за който 
задължението за разкриване на 
информация преди сключването на 
сделките може да бъде отменено 
съгласно параграф 1, и по-специално 
приложимостта на задължението 
към методите за търгуване, 
използвани от регулирани пазари, 
които сключват сделки по своите
правила въз основа на цени, 
определени извън регулирания пазар 
или чрез периодичен търг за всяка 
категория финансови инструменти.

заличава се

Or. en

Изменение 281
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пазарния модел, за който 
задължението за разкриване на 
информация преди сключването на 
сделките може да бъде отменено 
съгласно параграф 1, и по-специално 
приложимостта на задължението към 
методите за търгуване, използвани от 
регулирани пазари, които сключват 
сделки по своите правила въз основа на 
цени, определени извън регулирания 
пазар или чрез периодичен търг за всяка 
категория финансови инструменти.

в) пазарния модел, за който 
задължението за разкриване на 
информация преди сключването на 
сделките може да бъде отменено 
съгласно параграф 1, и по-специално 
приложимостта на задължението към 
методите за търгуване, използвани от 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, които 
сключват сделки по своите правила въз 
основа на цени, определени извън 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ или 
чрез периодичен търг за всяка категория 
финансови инструменти.

Or. en

Обосновка

Важно е да се поясни, че се включват и МСТ, и ОСТ.

Изменение 282
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пазарния модел, за който 
задължението за разкриване на 
информация преди сключването на 
сделките може да бъде отменено 
съгласно параграф 1, и по-специално 
приложимостта на задължението към 
методите за търгуване, използвани от 
регулирани пазари, които сключват 
сделки по своите правила въз основа на 
цени, определени извън регулирания 
пазар или чрез периодичен търг за всяка 
категория финансови инструменти.

в) пазарния модел, за който 
задължението за разкриване на 
информация преди сключването на 
сделките може да бъде отменено 
съгласно параграф 1, и по-специално 
приложимостта на задължението към 
методите за търгуване, използвани от 
места за търговия, които сключват 
сделки по своите правила въз основа на 
цени, определени чрез периодичен търг 
за всяка категория финансови 
инструменти.

Or. en



PE489.472v01-00 166/197 AM\901839BG.doc

BG

Изменение 283
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) нарежданията за подходяща 
средна цена, които се представят за 
изпълнение, да могат да се сравняват;

Or. en

Обосновка

Дерогация по отношение на нарежданията, извършвани на средна цена, трябва да 
бъде посочена на Равнище 1, така че големите институционални инвеститори да 
продължат да търгуват акции без да стават обект на хищнически стратегии, които 
използват публикуваната информация, за да повишат цената, която 
институционалните инвеститори трябва да платят за техните акции, или да 
намалят цената, на която продават своите акции.

Изменение 284
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

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 
процедурата, предвидена в членове 
10—14 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010;

Or. en



AM\901839BG.doc 167/197 PE489.472v01-00

BG

Изменение 285
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до...1

На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
__________________
1 ОВ, моля въведете дата 12 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 286
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предоставените от компетентните 
органи дерогации в съответствие с член 
29, параграф 2 и член 44, параграф 2 от 
Директива 2004/39/ЕО и в съответствие 
с членове 18—20 от Регламент (ЕО) № 
1287/2006 на Комисията преди датата на 
прилагане на настоящия регламент, се 
преразглеждат от ЕОЦКП от [2 години 
след датата на прилагане на настоящия 
регламент]. ЕОЦКП издава становище, 

4. Предоставените от компетентните 
органи дерогации в съответствие с член 
29, параграф 2 и член 44, параграф 2 от 
Директива 2004/39/ЕО и в съответствие 
с членове 18—20 от Регламент (ЕО) № 
1287/2006 на Комисията преди датата на 
прилагане на настоящия регламент, се 
преразглеждат от ЕОЦКП от [2 години 
след датата на прилагане на настоящия 
регламент]. ЕОЦКП издава 
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предназначено за въпросния 
компетентен орган, с оценка на това 
дали всяка от тези дерогации 
продължава да е съвместима с 
изискванията, установени в настоящия 
регламент и делегираните актове, 
основаващи се на този регламент.

задължително становище, 
предназначено за въпросния 
компетентен орган, с оценка на това 
дали всяка от тези дерогации 
продължава да е съвместима с 
изискванията, установени в настоящия 
регламент и делегираните актове, 
основаващи се на този регламент.

Or. en

Обосновка

От основно значение е да се гарантира хармонизирано прилагане на тези случаи на 
освобождаване във всички държави членки. Освен това, оценката на ЕОЦКП относно 
съответствието с отделните дерогации към разпоредбите на ДПФИ следва да има 
задължителна правна сила

Изменение 287
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
цените, обема и времето, в което са 
сключени сделките по отношение на 
акциите, борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ или на 
ОСТ. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
подробностите за всички такива сделки 
възможно най-близо до реалното време, 
когато това е технически възможно.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, оповестят публично цените, обема 
и времето, в което са сключени сделките 
по отношение на акциите, борсово 
търгуваните фондове, депозитарните 
разписки, сертификатите и други 
подобни финансови инструменти, 
допуснати до търгуване или които се 
търгуват на МСТ. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, оповестят публично 
подробностите за всички такива сделки 
възможно най-близо до реалното време, 
когато това е технически възможно.

Or. en
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Изменение 288
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
цените, обема и времето, в което са 
сключени сделките по отношение на 
акциите, борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ или на 
ОСТ. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
подробностите за всички такива сделки 
възможно най-близо до реалното време, 
когато това е технически възможно.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
цените, обема и времето, в което са 
сключени сделките по отношение на 
акциите, борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
на регулиран пазар или които се 
търгуват на МСТ или на ОСТ. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, оповестят 
публично подробностите за всички 
такива сделки възможно най-близо до 
реалното време, когато това е 
технически възможно.

Or. en

Изменение 289
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
цените, обема и времето, в което са 

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
цените, обема и времето, в което са 



PE489.472v01-00 170/197 AM\901839BG.doc

BG

сключени сделките по отношение на 
акциите, борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ или на 
ОСТ. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
подробностите за всички такива сделки 
възможно най-близо до реалното време, 
когато това е технически възможно.

сключени сделките по отношение на 
акциите, борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ или на 
ОСТ. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
подробностите за всички такива сделки 
възможно най-близо до реалното време, 
когато това е технически възможно. Що 
се отнася до електронната търговия, 
забавянето на момента, в който 
информацията относно сключените 
сделки следва да бъде на 
разположение, не следва да надвишава 
два пъти периода на закъснение при 
изпълнението.

Or. en

Изменение 290
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват 
подробностите за своите сделки с акции, 
борсово търгувани фондове, 
депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти 
съгласно член 19, да получат достъп, 
при подходящи търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, позволяват на инвестиционните 
посредници, които са задължени да 
публикуват подробностите за своите 
сделки с акции, борсово търгувани 
фондове, депозитарни разписки, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти съгласно член 
19, да получат достъп, при подходящи 
търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
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параграф 1. параграф 1.

Or. en

Изменение 291
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват 
подробностите за своите сделки с акции, 
борсово търгувани фондове, 
депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти 
съгласно член 19, да получат достъп, 
при подходящи търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1.

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват 
подробностите за своите сделки с акции, 
борсово търгувани фондове, 
депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти 
съгласно член 19, да получат 
ефективен достъп, при подходящи 
търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 292
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Уредбата, която регулираните 
пазари, инвестиционните посредници 
и пазарните оператори, 
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организиращи МСТ, използват за 
публично оповестяване на 
информацията съгласно параграф 1, е 
съобразена с регулаторните 
изисквания на АПО.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение гарантира, че съществува стандартизация на механизмите 
за отчитане, така че цялото отчитане да отговаря на стандартите на една 
одобрена уредба съгласно членове 61—66 от ДПФИ.

Изменение 293
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари да 
предвидят отложено публикуване на 
подробностите за сделките в зависимост 
от техния вид или размер. По-
специално, компетентните органи могат 
да разрешат отложено публикуване за 
сделки, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за тази акция, борсово търгуван фонд, 
депозитарна разписка, сертификат и 
други подобни финансови инструменти 
или за тази категория акция, борсово 
търгуван фонд, депозитарна разписка, 
сертификат и други подобни финансови 
инструменти. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, получават 
предварителното одобрение на 
компетентния орган за предложените 
мерки за отложено публикуване на 
сделките и оповестяват ясно тези мерки 

1. Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари да 
предвидят отложено публикуване на 
подробностите за сделките в зависимост 
от техния вид или размер. По-
специално, компетентните органи могат 
да разрешат отложено публикуване за 
сделки, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за тази акция, борсово търгуван фонд, 
депозитарна разписка, сертификат и 
други подобни финансови инструменти 
или за тази категория акция, борсово 
търгуван фонд, депозитарна разписка, 
сертификат и други подобни финансови 
инструменти или са свързани със 
значимо разпределение съгласно 
определението в член 2, точка 9 от 
Регламент (ЕО) 2273/2003 на 
Комисията. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, получават 
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на участниците на пазара и 
обществеността. ЕОЦКП следи за 
прилагането на тези мерки за отложено 
публикуване на сделките и представя на 
Комисията годишен доклад за начина, 
по който те се прилага на практика.

предварителното одобрение на 
компетентния орган за предложените 
мерки за отложено публикуване на 
сделките и оповестяват ясно тези мерки 
на участниците на пазара и 
обществеността. ЕОЦКП следи за 
прилагането на тези мерки за отложено 
публикуване на сделките и представя на 
Комисията годишен доклад за начина, 
по който те се прилага на практика.

Or. en

Обосновка

За ефективността на европейските капиталови пазари, както първични, така и 
вторични, е важно предлагането да се извършва ефективно. Механизмите за 
ценообразуване по отношение на значимото разпределяне обикновено функционират 
чрез механизъм за създаване на регистри и механизмите за ценообразуване са много 
различни от обикновената вторична търговия. При това предлагане подходящата 
прозрачност се осигурява чрез такова публично обявяване.

Изменение 294
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари да 
предвидят отложено публикуване на 
подробностите за сделките в зависимост 
от техния вид или размер. По-
специално, компетентните органи могат 
да разрешат отложено публикуване за 
сделки, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за тази акция, борсово търгуван фонд, 
депозитарна разписка, сертификат и 
други подобни финансови инструменти 
или за тази категория акция, борсово 
търгуван фонд, депозитарна разписка, 
сертификат и други подобни финансови 
инструменти. Регулираните пазари, 

1. Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари да
предвидят отложено публикуване на 
подробностите за сделките в зависимост 
от техния вид или размер. По-
специално, компетентните органи могат 
да разрешат отложено публикуване за 
сделки, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за тази акция, борсово търгуван фонд, 
депозитарна разписка, сертификат и 
други подобни финансови инструменти 
или за тази категория акция, борсово 
търгуван фонд, депозитарна разписка, 
сертификат и други подобни финансови 
инструменти. Регулираните пазари, 
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инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, получават 
предварителното одобрение на 
компетентния орган за предложените 
мерки за отложено публикуване на 
сделките и оповестяват ясно тези мерки 
на участниците на пазара и 
обществеността. ЕОЦКП следи за 
прилагането на тези мерки за отложено 
публикуване на сделките и представя на 
Комисията годишен доклад за начина, 
по който те се прилага на практика.

инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, получават предварителното 
одобрение на компетентния орган за 
предложените мерки за отложено 
публикуване на сделките и оповестяват 
ясно тези мерки на участниците на 
пазара и обществеността. ЕОЦКП следи 
за прилагането на тези мерки за 
отложено публикуване на сделките и 
представя на Комисията годишен 
доклад за начина, по който те се прилага 
на практика.

Or. en

Изменение 295
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари да 
предвидят отложено публикуване на 
подробностите за сделките в 
зависимост от техния вид или 
размер. По-специално, 
компетентните органи могат да 
разрешат отложено публикуване за 
сделки, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за тази акция, борсово търгуван фонд, 
депозитарна разписка, сертификат и 
други подобни финансови инструменти 
или за тази категория акция, борсово 
търгуван фонд, депозитарна разписка, 
сертификат и други подобни финансови 
инструменти. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, получават 
предварителното одобрение на 

1. Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари да 
предвидят отложено публикуване на 
подробностите за сделки, чийто мащаб е 
изключително голям в сравнение с 
нормалния пазарен размер за тази акция, 
борсово търгуван фонд, депозитарна 
разписка, сертификат и други подобни 
финансови инструменти или за тази 
категория акция, борсово търгуван 
фонд, депозитарна разписка, сертификат 
и други подобни финансови 
инструменти. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, получават 
предварителното одобрение на 
компетентния орган за предложените 
мерки за отложено публикуване на 
сделките и оповестяват ясно тези мерки 
на участниците на пазара и 
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компетентния орган за предложените 
мерки за отложено публикуване на 
сделките и оповестяват ясно тези мерки 
на участниците на пазара и 
обществеността. ЕОЦКП следи за 
прилагането на тези мерки за отложено 
публикуване на сделките и представя на 
Комисията годишен доклад за начина, 
по който те се прилага на практика.

обществеността. ЕОЦКП следи за 
прилагането на тези мерки за отложено 
публикуване на сделките и представя на 
Комисията годишен доклад за начина, 
по който те се прилага на практика.

Or. en

Изменение 296
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато компетентният орган 
разреши отложено публикуване и 
компетентен орган на друга държава
членка не е съгласен с това или не е 
съгласен с ефективното прилагане на 
предоставеното разрешение, 
последният може да сезира ЕОЦКП, 
който може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му по 
силата на член 19 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010.

Or. en

Изменение 297
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема посредством 2. ЕОЦКП разработва проекти на 
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делегирани актове в съответствие с 
член 41 мерки, уточняващи:

регулаторни технически стандарти, 
уточняващи:

Or. en

Обосновка

Определянето на условията за отложено публикуване следва да се основава на преки 
познания за класа активи и за начина, по който се търгуват инструментите. ЕОЦКП 
разполага с по-подходящи експертни умения в тази област, отколкото Комисията.

Изменение 298
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 41 мерки, уточняващи:

2. ЕОЦКП разработва проект на 
регулаторни технически стандарти 
за уточняване на:

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква подробни познания за пазара и следователно 
е по-подходящо отговорността да бъде делегирана на ЕОЦКП.

Изменение 299
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подробностите, които регулираните 
пазари, инвестиционните посредници, 
сред които систематични участници,
инвестиционни посредници и 
регулирани пазари, организиращи МСТ
или ОСТ, трябва да включат в 

a) подробностите, които регулираните 
пазари, инвестиционните посредници, 
сред които систематични участници, 
инвестиционни посредници и 
регулирани пазари, организиращи МСТ, 
трябва да включат в информацията, 
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информацията, предоставена на 
обществеността за всяка категория на 
съответния финансов инструмент;

предоставена на обществеността за 
всяка категория на съответния финансов 
инструмент;

Or. en

Изменение 300
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, които трябва да се спазват, 
за да бъде разрешено на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници, 
сред които систематични участници, 
инвестиционни посредници и 
регулирани пазари, организиращи МСТ
или ОСТ, да пристъпят към отложено 
публикуване на сделките и критериите, 
въз основа на които се взема решение 
кои сделки в зависимост от размера или 
вида на акцията, борсово търгувания 
фонд, депозитарната разписка, 
сертификата и друг подобен финансов 
инструмент, се разрешава отложено 
публикуване за всяка категория 
финансов инструмент.

б) условията, които трябва да се спазват, 
за да бъде разрешено на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници, 
сред които систематични участници, 
инвестиционни посредници и 
регулирани пазари, организиращи МСТ, 
да пристъпят към отложено 
публикуване на сделките и критериите, 
въз основа на които се взема решение 
кои сделки в зависимост от размера или 
вида на акцията, борсово търгувания 
фонд, депозитарната разписка, 
сертификата и друг подобен финансов 
инструмент, се разрешава отложено 
публикуване за всяка категория 
финансов инструмент.

Or. en

Изменение 301
Diogo Feio

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, които трябва да се спазват, 
за да бъде разрешено на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници, 

б) условията, които трябва да се спазват, 
за да бъде разрешено на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници, 
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сред които систематични участници, 
инвестиционни посредници и 
регулирани пазари, организиращи МСТ
или ОСТ, да пристъпят към отложено 
публикуване на сделките и критериите, 
въз основа на които се взема решение 
кои сделки в зависимост от размера или 
вида на акцията, борсово търгувания 
фонд, депозитарната разписка, 
сертификата и друг подобен финансов 
инструмент, се разрешава отложено 
публикуване за всяка категория 
финансов инструмент.

сред които систематични участници, 
инвестиционни посредници и 
регулирани пазари, организиращи МСТ
или ОСТ, да пристъпят към отложено 
публикуване на сделките и критериите, 
въз основа на които се взема решение 
кои сделки в зависимост от размера или 
вида (включително профила на 
преобладаващата ликвидност или 
специфичните характеристики на 
търговската дейност) на акцията, 
борсово търгувания фонд, 
депозитарната разписка, сертификата и 
друг подобен финансов инструмент, се 
разрешава отложено публикуване за 
всяка категория финансов инструмент.

Or. en

Изменение 302
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до...1

На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в
съответствие с процедурата, 
предвидена в членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
__________________
1 ОВ, моля въведете дата 12 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 303
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

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.

Or. en

Изменение 304
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Ефективност на прозрачността за 

инструменти, различни от акции или 
равностойни на акции, след 
сключването на сделките

Всяка година ЕОЦКП изготвя 
становище на вниманието на
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно ефективността 
на прозрачността след сключването 
на сделките, като взема под внимание 
развитието на финансовия пазар. По-
специално ЕОЦКП изчислява 
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процента на сделките, сключени без 
да се оповестява публично 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1.
Когато ЕОЦКП изчисли, че повече от 
10% от сделките се извършват без 
публично оповестяване на 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1, или счита, че не е 
изпълнено изискването за ефективна 
прозрачност на капиталови 
инструменти след сключването на 
сделките, ЕОЦКП може да изготви
становище относно 
преразглеждането на дерогацията, 
посочена в член 4, параграф 1.
В срок от 3 месеца от получаване на 
становището на ЕОЦКП Комисията 
се упълномощава да приеме 
делегирани актове в съответствие с 
член 94, като преразгледа 
дерогацията, посочена в член 4, 
параграф 1, за да гарантира 
ефективната прозрачност след 
сключването на сделките.

Or. en

Изменение 305
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Изисквания за прозрачност преди 
сключването на сделките, наложени 
на местата за търговия по 
отношение на облигациите, 
структурираните финансови 
продукти, квотите за емисии и 
дериватите
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1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и 
степента на интересите от 
търгуване по тези цени за 
нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или 
чийто проспект вече е публикуван, за 
квотите за емисии и за дериватите, 
допуснати до търговия или които се 
търгуват на МСТ или ОСТ. Това 
изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.
2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които 
са задължени да публикуват своите 
котировките за облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии и деривати съгласно 
член 17, да получат достъп, при 
подходящи търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за 
публичното оповестяване на 
информацията съгласно параграф 1.

Or. en

Обосновка

Предвид размера на сделките на тези пазари и малкия брой участници на пазара, 
прозрачността преди сключването на сделките може да причини загуба на 
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ликвидност и може сериозно да наруши пазара. Ако изискванията за прозрачност след 
сключване на сделките могат да имат смисъл, прозрачността преди сключването на 
сделките няма да бъде необходима.

Изменение 306
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОСТ. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

1. Регулираните пазари,
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван и които са 
достатъчно ликвидни, за квотите за 
емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОСТ и които са достатъчно 
ликвидни. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

Or. en

Изменение 307
Kay Swinburne
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и 
степента на интересите от търгуване по 
тези цени за нарежданията или 
котировките, обявени чрез техните 
системи, за облигациите и 
структурираните финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, за квотите за емисии и за 
дериватите, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или ОСТ. 
Това изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, където е 
целесъобразно, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
публикуват цените и степента на 
интересите от търгуване по тези цени за 
нарежданията или котировките, обявени 
чрез техните системи, за облигациите и 
структурираните финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, за квотите за емисии и за 
дериватите, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или ОСТ. 
Това изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Доколкото цените се оповестяват 
публично, регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, публикуват тази 
информация относно сделките на 
дребно, посочена в Директива 
2004/73/ЕС, непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

Or. en

Обосновка

Ако е необходима известна прозрачност инструменти, различни от акции или 
равностойни на акции, преди сключването на сделките, тя следва да се ограничи до 
сделките на дребно, тъй като ще породи сериозни нарушения на пазарите на едро. 
Спорно е обаче каква ще бъде ползата от тази прозрачност преди сключването на 
сделките. Сделките на дребно са дефинирани в Директивата за проспектите и 
Директивата за прозрачността и е необходимо да следват този действащ стандарт.

Изменение 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy



PE489.472v01-00 184/197 AM\901839BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОСТ. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, оповестяват публично цените и 
степента на интересите от търгуване по 
тези цени за нарежданията или 
котировките, обявени чрез техните 
системи, за облигациите и 
структурираните финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или които се търгуват на МСТ 
или чийто проспект вече е публикуван, 
за квотите за емисии и за дериватите, 
допуснати до търговия или които се 
търгуват на МСТ. Това изискване се 
прилага също за обвързващите 
заявления за интерес. Регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

Or. en

Обосновка

Настоящата формулировка е необходима, за да гарантира, че всички платформи за 
търговия, организирани от пазарните оператори или инвестиционните посредници, 
подлежат на подходящи пазарни правила съгласно Доклада на Европейския парламент 
от декември 2010 г. относно платформите за анонимна търговия с финансови 
инструменти („Dark Pools“). Следователно категорията ОСТ се премахва. Ефектът 
от тази формулировка ще гарантира условия на равнопоставеност между всички 
системи за търговия. Целта е не само да се подобри прозрачността, но да се 
гарантира, че всички некапиталови финансови инструменти, които се търгуват на 
местата за многостранна търговия, подлежат на едни и същи правила за 
прозрачност преди сключването на сделките.
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Изменение 309
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОТС. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично, по отношение 
на инструментите, които отговарят 
на посочените в настоящия параграф 
критерии за ликвидност, цените и 
степента на интересите от търгуване по 
тези цени за нарежданията или 
котировките, обявени чрез техните 
системи, за облигациите и 
структурираните финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, за квотите за емисии и за 
дериватите, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или ОТС. 
Това изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват такава информация по
отношение на инструментите, 
които отговарят на посочените в 
настоящия параграф критерии за 
ликвидност, непрекъснато през 
обичайните часове за търговия. Когато 
сделките се сключват между 
професионални и допустими 
контрагенти чрез гласови преговори, 
примерните цени преди сключването 
на сделките трябва да се публикуват 
възможно най-близо до цената на 
сделките, доколкото е разумно 
осъществимо.
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Изискванията, посочени в настоящия 
член, се прилагат единствено за онези 
финансови инструменти, които са 
определени за достатъчно ликвидни 
или за които има ликвиден пазар.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира модели за търговия като RFQ и гласово/хибридно 
изпълнение да бъдат обхванати от режима на прозрачност. Тези модели са особено 
важни за пазарите на едро, където пазарните участници компенсират рисковете, 
които са поели за осигуряване на ликвидност на своите клиенти. Критериите в член
26, параграф 3 могат да се използват за определяне на това кой инструмент е 
достатъчно ликвиден, за да бъде включен в режима на прозрачност.

Изменение 310
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОСТ. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, в зависимост от управляваната 
система за търговия, оповестяват 
публично цените и степента на 
интересите от търгуване по тези цени за 
нарежданията или котировките, обявени 
чрез техните системи, за облигациите и 
структурираните финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, за квотите за емисии и за 
дериватите, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ. Това 
изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
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информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

обичайните часове за търговия.

Or. en

Изменение 311
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОТС. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОТС. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

Or. en

Изменение 312
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОСТ. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, оповестяват публично цените и 
степента на интересите от търгуване по 
тези цени за нарежданията или 
котировките, обявени чрез техните 
системи, за облигациите и 
структурираните финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или които се търгуват на МСТ 
или чийто проспект вече е публикуван, 
за квотите за емисии и за дериватите, 
допуснати до търговия или които се 
търгуват на МСТ. Това изискване се 
прилага също за обвързващите 
заявления за интерес. Регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия. Степента на оповестяване 
и честотата на публикуване се 
съобразяват пропорционално с 
емитирането, размера на сделките и 
характеристиките на националните 
пазари.

Or. en

Обосновка

Член 7, параграф 1 следва да се формулира така, че да изразява ясно същия принцип на 
пропорционалност, посочен в съображение 14. Действително, благодарение на този 
принцип може да се предвиди съобразяване на изискванията за прозрачност преди и 
след сключването на сделките, както се докладва по-горе в изменената версия на този 
член.

Изменение 313
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1



AM\901839BG.doc 189/197 PE489.472v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОТС. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОТС. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация. Степента на 
оповестяване и честотата на 
публикуване се съобразяват 
пропорционално с емитирането, 
размера на сделките и 
характеристиките на националните 
пазари.

Or. en

Обосновка

Член 7, параграф 1 следва да се формулира така, че да изразява ясно същия принцип на 
пропорционалност, посочен в съображение 14. Действително, благодарение на този 
принцип може да се предвиди съобразяване на изискванията за прозрачност преди и 
след сключването на сделките, както се докладва по-горе в изменената версия на този 
член.

Изменение 314
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОСТ. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОСТ и са под размер на сделките 
от 100 000 евро. Това изискване се 
прилага също за обвързващите 
заявления за интерес. Регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

Or. en

Обосновка

Прагът от 100 000 евро е достатъчно малък, за да не обхваща сделки с големи 
облигации от големи институционални инвеститори (така че няма да навредят 
прекомерно на ликвидността), но са достатъчно големи, за да обхващат по-голяма 
част от търговията на дребно.

Изменение 315
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 1. Регулираните пазари, 
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инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОСТ. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ. Това 
изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

Or. en

Изменение 316
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, в зависимост от управляваната 
система за търговия, оповестяват 
публично цените и степента на 
интересите от търгуване по тези цени за 
нарежданията или котировките, обявени 
чрез техните системи, за облигациите и 
структурираните финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
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проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати
до търговия или които се търгуват на 
МСТ или ОСТ. Това изискване се 
прилага също за обвързващите 
заявления за интерес. Регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

публикуван, за квотите за емисии и за 
дериватите, които са предмет на 
задълженията за търговия, посочени в 
член 24. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

Това задължение за публикуване не се 
прилага за такива сделки с деривати 
на нефинансови контрагенти, които 
намаляват обективно измеримите 
рискове, пряко свързани със 
стопанската дейност или със 
стопанското финансиране на този 
контрагент.

Or. en

Обосновка

Дериватите, които се използват от нефинансовите предприятия, са съобразени така, 
че да хеджират рисковете по гъвкав и ефективен начин от оперативната дейност. С 
настоящото изменение тези сделки се освобождават от изискването за прозрачност, 
тъй като публичното оповестяване на тези индивидуализирани сделки може да 
породи проблеми с конфиденциалността.

Изменение 317
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
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обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати 
до търговия или които се търгуват на 
МСТ или ОСТ. Това изискване се 
прилага също за обвързващите 
заявления за интерес. Регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, които са 
предмет на задълженията за 
търговия, посочени в член 24. Това 
изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение ограничава изискванията за прозрачност преди сключването 
на сделките до деривати, които са предмет на задължението за търговия в член 24, 
като би довело до изключване на сделките на нефинансови контрагенти, които са под 
прага за клиринг в EMIR, от изискванията за прозрачност преди сключването на 
сделките, към които пазарните оператори на МСТ трябва да се придържат.

Изменение 318
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
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търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати до 
търговия или които се търгуват на МСТ 
или ОТС. Това изискване се прилага 
също за обвързващите заявления за 
интерес. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект съгласно изискванията на 
Директива 2003/71/ЕО относно 
проспекта, който следва да се 
публикува, когато публично се 
предлагат ценни книжа или когато се 
допускат ценни книжа до търгуване,
вече е публикуван, за квотите за емисии 
и за дериватите, допуснати до търговия 
или които се търгуват на МСТ или ОТС. 
Това изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

Or. en

Изменение 319
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват своите 
котировки за облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии и 
деривати съгласно член 17, да получат 
достъп, при подходящи търговски 
условия и на недискриминационна 
основа, до механизмите, използвани за 
публичното оповестяване на 
информацията съгласно параграф 1.

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват своите 
котировки за облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии и 
деривати съгласно член 17, да получат 
достъп, при подходящи търговски 
условия и на недискриминационна 
основа, до механизмите, използвани за 
публикуване на информацията съгласно 
параграф 1.

Or. en
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Изменение 320
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват своите 
котировки за облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии и 
деривати съгласно член 17, да получат 
достъп, при подходящи търговски 
условия и на недискриминационна 
основа, до механизмите, използвани за 
публичното оповестяване на 
информацията съгласно параграф 1.

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, позволяват на инвестиционните 
посредници, които са задължени да 
публикуват своите котировки за 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии и деривати 
съгласно член 17, да получат достъп, 
при подходящи търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 321
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват своите 
котировки за облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии и 
деривати съгласно член 17, да получат 
достъп, при подходящи търговски 

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват своите 
котировки за облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии и 
деривати съгласно член 17, да получат 
ефективен достъп, при подходящи 
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условия и на недискриминационна 
основа, до механизмите, използвани за 
публичното оповестяване на 
информацията съгласно параграф 1.

търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 322
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които 
са задължени да публикуват своите
котировки за облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии и деривати съгласно 
член 17, да получат достъп, при 
подходящи търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за 
публичното оповестяване на 
информацията съгласно параграф 1.

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
по целесъобразност публикуват
цените и дълбочината на интересите 
за търговия по тези цени за 
нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи за 
облигации и структурирани финансови 
продукти, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или чиито проспект 
вече е публикуван, квоти за емисии и 
деривати, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или ОСТ. 
Това изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
До степента на изготвяне на цените 
регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, оповестяват тази информация 
по целесъобразност непрекъснато в
обичайните часове за търговия.
Когато сделките се сключват по 
усмотрение между професионални и 
допустими контрагенти чрез гласови 
преговори, примерните цени преди 
сключването на сделките трябва да 
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се публикуват възможно най-близо до 
цената на сделките, доколкото е
разумно осъществимо.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение гарантира модели за търговия като RFQ и гласово/хибридно 
изпълнение да бъдат обхванати от режима на прозрачност. Тези модели са особено 
важни за пазарите на едро, където пазарните участници компенсират рисковете, 
които са поели за осигуряване на ликвидност на своите клиенти.


