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Изменение 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на дерогации Дерогации

Or. en

Изменение 324
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, за специфични групи 
продукти, в зависимост от пазарния 
модел, особеностите на търговската 
дейност с даден продукт и 
ликвидността в случаите, определени 
в съответствие с параграф 4.

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, за специфични групи 
продукти, в зависимост от:

i) пазарния модел;
ii) особеностите на търговската 
дейност с даден продукт;
iii) характеристиките на отделните 
пазари, включително броя и вида на 
участниците в определен пазар;
iv) размера или вида на 
нарежданията, метода на търгуване
и размера и вида на емисията на 
финансов инструмент;
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v) профила на ликвидност и всички 
други критерии от значение за 
оценката на ликвидността за даден 
продукт;
По-специално компетентните органи 
могат да отменят задължението по 
отношение на нарежданията, които 
са големи по своя мащаб в сравнение с 
нормалната големина на  пазара на 
дребно за облигацията, 
структурирания финансов продукт, 
квотата за емисии или деривата или 
за вида или категорията на 
съответните облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии или деривати.
Изискванията, посочени в настоящия 
член, се прилагат само за 
финансовите инструменти, които са 
определени като достатъчно 
ликвидни или за които съществува 
ликвиден пазар.

Or. en

Обосновка

На по-малките пазари на финансови инструменти с фиксиран доход един режим на 
пълна прозрачност може да има сериозен отрицателен ефект върху желанието и 
способността на маркет мейкърите да предлагат цени, които биха имали 
отрицателно въздействие върху ликвидността. Адаптирането на изискванията за 
прозрачност следователно трябва да се основава на принципите на предпазливост и 
пропорционалност. Това е особено важно на пазарите на облигации и деривати.

Изменение 325
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
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пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, за специфични групи 
продукти, в зависимост от пазарния 
модел, особеностите на търговската
дейност с даден продукт и 
ликвидността в случаите, определени 
в съответствие с параграф 4.

пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, за специфични групи 
продукти, в зависимост от пазарния 
модел и особеностите на търговската 
дейност с даден продукт в случаите, 
определени в съответствие с параграф 4.

Or. en

Изменение 326
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, за специфични групи 
продукти, в зависимост от пазарния 
модел, особеностите на търговската 
дейност с даден продукт и 
ликвидността в случаите, определени 
в съответствие с параграф 4.

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, за специфични групи 
продукти, в зависимост от особеностите 
на търговската дейност с даден продукт.

Or. en

Изменение 327
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на 
регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, да 
оповестят публично информацията, 
посочена в член 7, параграф 1, за 
специфични групи продукти, в 
зависимост от пазарния модел, 
особеностите на търговската 
дейност с даден продукт и 
ликвидността в случаите, определени 
в съответствие с параграф 4.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, могат за специфични 
групи продукти, които се считат за 
неликвидни в случаите, определени в 
съответствие с параграф 4, да не 
оповестят публично информацията, 
посочена в член 7, параграф 1.

Or. en

Изменение 328
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално компетентните органи 
могат да отменят задължението по 
отношение на нарежданията, които 
са големи по своя мащаб в сравнение с 
нормалната големина на пазара на 
дребно за облигацията, 
структурирания финансов продукт, 
квотата за емисии или деривата или 
за вида или категорията на 
съответните облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии или деривати.

Or. en
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Изменение 329
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на 
регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, в зависимост от вида и 
размера на нарежданията и метода за 
търгуване в съответствие с параграф 
4. По-специално компетентните
органи могат да отменят 
задължението по отношение на 
нарежданията, които са големи по 
своя мащаб в сравнение с нормалната 
големина на пазара за облигацията, 
структурирания финансов продукт, 
квотата за емисии или деривата или 
за вида на съответните облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии или деривати.

2. Компетентните органи гарантират, 
че при определяне на вида и обхвата 
на дерогацията се отчитат всички 
съответни обстоятелства,
включително интересите на 
инвеститорите, емитентите и
емитентите на държавни облигации, 
както и ликвидността на пазара. 
Компетентните органи гарантират, че 
изискванията за прозрачност няма да 
противодействат на финансовата 
стабилност и регулаторните цели, 
като например регулирането на
финансовите институции.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи винаги трябва да вземат предвид всички съответни 
обстоятелства и интереси, когато определят равнището на прозрачност. 
Изискванията трябва да са пропорционални, отчитащи необходимостта от 
подходящ баланс между прозрачността и ликвидността, като този начин се вземат 
предвид интересите и на инвеститорите и на емитентите.

Изменение 330
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, в зависимост от вида и 
размера на нарежданията и метода за 
търгуване в съответствие с параграф 4. 
По-специално компетентните органи 
могат да отменят задължението по 
отношение на нарежданията, които са 
големи по своя мащаб в сравнение с 
нормалната големина на пазара за 
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисии или 
деривата или за вида на съответните 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати.

2. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, в зависимост от вида и 
размера на нарежданията и метода за 
търгуване в съответствие с параграф 4. 
По-специално компетентните органи 
могат да отменят задължението по 
отношение на нарежданията, които са 
големи по своя мащаб в сравнение с 
нормалната големина на  пазара на 
дребно, както е посочено в Директива 
2004/109/ЕО и Директива 2010/73/ЕС,
за облигацията, структурирания 
финансов продукт, квотата за емисии 
или деривата или за вида на съответните 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати.

Or. en

Обосновка

Ако е необходима известна прозрачност преди сключването на сделките за 
инструменти, различни от акции, тогава тя трябва да се ограничи само до  сделките 
на дребно, тъй като би имала изключително отрицателно въздействие за пазарите на 
едро. Съмнителна обаче е ползата от тази прозрачност преди сключването на 
сделките. Определение на сделките на дребно е дадено в Директивата относно 
проспектите и Директивата относно прозрачността.

Изменение 331
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи могат да 2. Компетентните органи могат да 



AM\901886BG.doc 9/198 PE489.477v01-00

BG

отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, в зависимост от вида и 
размера на нарежданията и метода за 
търгуване в съответствие с параграф 4. 
По-специално компетентните органи 
могат да отменят задължението по 
отношение на нарежданията, които са 
големи по своя мащаб в сравнение с 
нормалната големина на пазара за
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисии или 
деривата или за вида на съответните 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати.

отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, в зависимост от вида и 
размера на нарежданията и метода за 
търгуване в съответствие с параграф 4. 
По-специално компетентните органи 
могат да отменят задължението по 
отношение на нарежданията, които са 
големи по своя мащаб в сравнение с 
нормалната големина на пазара за 
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисии или 
деривата или за вида на съответните 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати.

Or. en

Изменение 332
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, в зависимост от вида и 
размера на нарежданията и метода за 
търгуване в съответствие с параграф 
4. По-специално компетентните 
органи могат да отменят 
задължението по отношение на 
нарежданията, които са големи по своя 
мащаб в сравнение с нормалната 
големина на пазара за облигацията, 

2. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, за нарежданията, които са 
големи по своя мащаб в сравнение с 
нормалната големина на пазара за 
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисии или 
деривата или за вида на съответните 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
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структурирания финансов продукт, 
квотата за емисии или деривата или за 
вида на съответните облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии или деривати.

деривати.

Or. en

Изменение 333
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато изпълняват нареждания 
чрез дерогация от задължението за 
публично оповестяване на 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1, и като използват 
референтна цена от друг пазар, 
регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, или други търговски 
системи, гарантират, че имат по-
бърз достъп до референтната цена 
от всеки друг участник на пазара, 
изпълняващ нареждания на тяхното 
място за търговия.

Or. en

Изменение 334
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да бъде предоставена заличава се
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дерогация в съответствие с 
параграфи 1 и 2, компетентните 
органи уведомяват ЕОЦКП и другите 
компетентни органи за планираното 
използване на дерогации и им 
обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя 
най-малко 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 всяко отделно искане за дерогация 
с изискванията, установени в 
параграфи 1 и 2 и подробно описани в 
делегирания акт, приет по силата на 
параграф 4, 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

Изменение 335
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграфи 1 

3. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграф 1, 
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и 2, компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на дерогации 
и им обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя най-
малко 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 всяко 
отделно искане за дерогация с 
изискванията, установени в параграфи 1 
и 2 и подробно описани в делегирания 
акт, приет по силата на параграф 4, 
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.

компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на дерогации 
и им обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя най-
малко 2 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 всяко 
отделно искане за дерогация с 
изискванията, установени в параграфи 1 
и 2 и подробно описани в делегирания 
акт, приет по силата на параграф 4, 
буква б). След изтичането на 2-
месечния срок компетентният орган 
може да приложи дерогацията,
независимо дали ЕОЦКП е предал 
становище или не. 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 прекалено дълъг. Освен това трябва да бъде ясно формулирано, че 
не е необходимо компетентните органи да чакат становището на ЕОЦКП, преди да 
приложат дерогация, ако срокът за предаване на това становище е изтекъл.

Изменение 336
Kay Swinburne
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграфи 1 
и 2, компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на дерогации 
и им обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя най-
малко 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 всяко 
отделно искане за дерогация с 
изискванията, установени в параграфи 1 
и 2 и подробно описани в делегирания 
акт, приет по силата на параграф 4, 
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.

3. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграфи 1 
и 2, компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на дерогации 
и им обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя най-
малко 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 всяко 
отделно искане за дерогация с 
изискванията, установени в параграфи 1 
и 2 и подробно описани в делегирания 
акт, приет по силата на параграф 4, 
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

Предвид значението, което ще имат тези дерогации за функционирането на пазарите 
на инструменти, различни от акции, 6-месечният процес на одобрение е прекалено 
дълъг. Един месец е по-приемливо.

Изменение 337
Jean-Paul Gauzès
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграфи 1 
и 2, компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на дерогации 
и им обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя най-
малко 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 всяко 
отделно искане за дерогация с 
изискванията, установени в параграфи 1 
и 2 и подробно описани в делегирания 
акт, приет по силата на параграф 4, 
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.

3. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграфи 1 
и 2, компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на дерогации 
и им обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя най-
малко 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 
обвързващо/положително становище 
за съвместимостта на всяко отделно 
искане за дерогация с изискванията, 
установени в параграфи 1 и 2 и 
подробно описани в делегирания акт, 
приет по силата на параграф 4, букви б)
и в). За да се избегне всяко съмнение, 
тъй като становището на ЕОЦКП е 
обвързващо, компетентният орган 
предоставя дерогации при пълно 
спазване на становището на ЕОЦКП. 
ЕОЦКП следи за прилагането на
дерогациите и представя на Комисията 
годишен доклад за начина, по който те 
се прилагат на практика.

Or. en

Изменение 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграфи 1 
и 2, компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на дерогации 
и им обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя най-
малко 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 всяко 
отделно искане за дерогация с 
изискванията, установени в параграфи 1 
и 2 и подробно описани в делегирания 
акт, приет по силата на параграф 4, 
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.

3. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграфи 1 
и 2, компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на дерогации 
и им обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя най-
малко 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 всяко отделно искане 
за дерогация с изискванията, установени 
в параграфи 1 и 2 и подробно описани в 
делегирания акт, приет по силата на 
параграф 4, буква б). Компетентният 
орган предоставя дерогации 
единствено след това положително 
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 339
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграфи 1 
и 2, компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на дерогации 
и им обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя най-
малко 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 всяко 
отделно искане за дерогация с 
изискванията, установени в параграфи 1 
и 2 и подробно описани в делегирания 
акт, приет по силата на параграф 4, 
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.

3. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграфи 1 
и 2, компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на дерогации 
и им обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя най-
малко 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 
обвързващо становище за 
съвместимостта на всяко отделно искане 
за дерогация с изискванията, установени 
в параграфи 1 и 2 и подробно описани в 
делегирания акт, приет по силата на 
параграф 4, 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

Изменение 340
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да бъде предоставена 
дерогация в съответствие с параграфи 1 
и 2, компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за планираното използване на дерогации 
и им обясняват тяхното функциониране. 
Уведомление за намерението да бъде 
предоставена дерогация се отправя най-
малко 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 всяко 
отделно искане за дерогация с 
изискванията, установени в параграфи 1 
и 2 и подробно описани в делегирания 
акт, приет по силата на параграф 4, 
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.

3. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, получават разрешение 
от компетентния орган, преди да 
използват изключението, посочено в 
параграфи 1 и 2. Преди да бъде 
предоставена дерогация в съответствие 
с параграфи 1 и 2, компетентните 
органи уведомяват ЕОЦКП и другите 
компетентни органи за планираното 
използване на дерогации и им обясняват 
тяхното функциониране. Уведомление 
за намерението да бъде предоставена 
дерогация се отправя най-малко 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 всяко 
отделно искане за дерогация с 
изискванията, установени в параграфи 1 
и 2 и подробно описани в делегирания 
акт, приет по силата на параграф 4, 
буква б).

Когато компетентният орган предоставя 
дерогация и компетентен орган на друга 
държава членка не е съгласен с нея или 
с ефективното й прилагане, 
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.
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Or. en

Изменение 341
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След получаване на становището на 
ЕОЦКП, колегия, председателствана 
от ЕОЦКП и състояща се от 
компетентните органи на всички 
държави членки, в срок от един месец 
постига съвместно становище. 
Компетентен орган не предоставя 
дерогация на пазарни оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, без 
положително съвместно становище 
на колегията.

Or. en

Изменение 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Компетентните органи могат да 
оттеглят разрешението за 
регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори да използват 
една от дерогациите, посочени в 
параграф 4. Компетентните органи 
оттеглят разрешението, ако 
констатират, че дерогацията се 
използва по начин, различен от 
първоначалното й предназначение, 
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или ако считат, че тя се използва за 
заобикаляне на правилата, 
установени в настоящия член.
Преди оттеглянето на разрешението 
за използване на дерогация 
компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП и останалите компетентни 
органи за своето намерение, като 
предоставят пълно обяснение на 
основанието за това намерение. 
Уведомлението за намерението да се 
оттегли разрешението за използване 
на дерогация се изпраща възможно 
най-бързо. В срок от 1 месец след 
получаване на уведомлението ЕОЦКП 
предава на въпросния компетентен 
орган необвързващо становище. След 
получаване на становището 
компетентният орган изпълнява 
своето решение.

Or. en

Обосновка

Трябва да се даде достатъчно гъвкавост на компетентните органи не само да 
предоставят, но и да оттеглят разрешението за използване на дерогация. Това ще 
гарантира, че компетентните органи ще могат бързо да реагират на непредвидени 
развития на пазара.

Изменение 343
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
уточняващи:

Or. en
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Изменение 344
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
уточняващи:

Or. en

Обосновка

Определянето на това как следва да действат конкретно дерогациите, трябва да се 
основава на пряко познаване на категорията на активите и как се търгуват 
инструментите. ЕОЦКП разполага с по-подходящи знания и опит в тази област от 
Комисията.

Изменение 345
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 346
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел определяне на:

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква детайлно познаване на пазара, следователно 
е по-подходящо тази отговорност да се предостави на ЕОЦКП.

Изменение 347
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) диапазона на нарежданията или 
котировките, цените и степента на 
интересите от търгуване по тези цени, 
които следва да бъдат публикувани за 
всяка категория финансови инструменти 
в съответствие с член 7, параграф 1;

a) диапазона на нарежданията или 
котировките, цените и степента на 
интересите от търгуване по тези цени, 
които следва да бъдат публикувани за 
всяка категория финансови 
инструменти, за които размерът на 
сделките е под 100 000 евро, в 
съответствие с член 7, параграф 1;

Or. en

Обосновка

Прагът от 100 000 е достатъчно нисък, за да не обхваща търговията с големи емисии 
на облигации от институционални инвеститори (така че няма прекалено много да 
навреди на ликвидността), но достатъчно висок, за да обхване по-голяма част от 
търговията на дребно.

Изменение 348
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, при които задължението 
за разкриване на информация преди 
сключването на сделките може да 
бъде отменено за всяка съответна 
категория финансови инструменти в 
съответствие с параграфи 1 и 2, в 
зависимост от следното:

б) условията, при които даден 
инструмент може да се счита за 
достатъчно ликвиден, за да подкрепя 
непрекъснатото публично 
оповестяване на цените и степента 
на интересите от търгуване в 
съответствие с параграфи 1 и 2, в 
зависимост от следното:

Or. en

Изменение 349
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, при които задължението за 
разкриване на информация преди 
сключването на сделките може да бъде 
отменено за всяка съответна категория 
финансови инструменти в съответствие 
с параграфи 1 и 2, в зависимост от 
следното:

б) условията, при които задължението за 
разкриване на информация преди 
сключването на сделките може да бъде 
отменено за всяка съответна категория 
финансови инструменти в съответствие 
с параграф 1, в зависимост от следното:

Or. en

Изменение 350
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) пазарния модел; заличава се

Or. en
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Изменение 351
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) пазарния модел; i) пазарния модел, като например 
системи, основаващи се на котировки, 
и системи на гласов брокер;

Or. en

Изменение 352
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) профила на ликвидност, 
включително броя и вида на 
участниците в определен пазар и 
всички други критерии от значение за 
оценката на ликвидността;

заличава се

Or. en

Изменение 353
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) профила на ликвидност, 
включително броя и вида на 
участниците в определен пазар и 

iii) профила на ликвидност и всички 
други критерии от значение за оценката 
на ликвидността за даден продукт;
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всички други критерии от значение за 
оценката на ликвидността;

Or. en

Изменение 354
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) профила на ликвидност, 
включително броя и вида на 
участниците в определен пазар и всички 
други критерии от значение за оценката 
на ликвидността;

iii) профила на ликвидност, 
включително броя и вида на 
участниците в определен пазар и всички 
други критерии от значение за оценката 
на ликвидността, за да се третират 
подходящо постоянни, епизодични и 
неликвидни продукти;

Or. en

Изменение 355
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) профила на ликвидност, 
включително броя и вида на 
участниците в определен пазар и всички 
други критерии от значение за оценката 
на ликвидността;

iii) за облигациите, структурираните 
финансови продукти и квотите за 
емисии, профила на ликвидност, 
включително броя и вида на 
участниците в определен пазар и всички 
други критерии от значение за оценката 
на ликвидността;

Or. en
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Изменение 356
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) профила на ликвидност, 
включително броя и вида на 
участниците в определен пазар и всички 
други критерии от значение за оценката 
на ликвидността;

iii) списък на инструменти, които се 
считат за неликвидни въз основа на 
профила на ликвидност, включително 
броя и вида на участниците в определен 
пазар и всички други критерии от 
значение за оценката на ликвидността;

Or. en

Изменение 357
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка iiia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) характеристиките на отделните 
пазари, включително броя и вида на 
участниците в определен пазар;

Or. en

Изменение 358
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) размера или вида на нарежданията и 
размера и вида на емисията на финансов 
инструмент;

iv) размера и вида на нарежданията, 
както и размера и вида на емисията на 
финансов инструмент, за да се даде 
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възможност за подходящо 
разграничаване между пазарите на 
дребно, междинните пазари и 
пазарите на едро;

Or. en

Обосновка

Пазарът за инструменти, различни от акции, може да бъде разделен на траншове за 
целите на адаптиране относно това как следва да работи прозрачността след 
сключването на сделки. Теоретично,  сделките на дребно се публикуват в реално 
време, средните по размер сделки – в рамките на малко по-дълъг период от време, а 
големите сделки на едро – в рамките на по-дълъг период от време. По този начин 
изискванията за прозрачност след сключването на сделките ще съответстват на 
различните модели на търговия от различните участници на пазара посредством 
прост режим, който лесно може да бъде прилаган за различните инструменти.

Изменение 359
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 360
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1a (нова)
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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

Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква детайлно познаване на пазара, следователно 
е по-подходящо тази отговорност да се предостави на ЕОЦКП.

Изменение 361
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/20101.
__________________
1 ОВ, моля, въведете дата 12 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 362
Wolf Klinz
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 на [2 години след датата на 
прилагане на настоящия регламент]. 
ЕОЦКП издава 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.

заличава се

Or. en

Изменение 363
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 на [2 години 
след датата на прилагане на настоящия 

5. 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 на [2 години 
след датата на прилагане на настоящия 
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регламент]. ЕОЦКП издава 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.

регламент]. ЕОЦКП издава обвързващо 
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

Изменение 364
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато ликвидността на дадена 
категория финансов инструмент 
спадне под прага, определен в 
съответствие с параграф 5, буква б), 
точка (2), отговорният за надзора на 
едно или повече места за търговия, 
където се търгува финансовия 
инструмент, компетентен орган 
може временно да спре 
задълженията, посочени в член 7, 
параграф 1. Този праг се определя въз 
основа на обективни критерии.
Спирането на задълженията 
първоначално е с действие за срок от 
най-много три месеца от датата на 
публикуването на уебсайта на 
съответния компетентен орган. 
Срокът на действие на такова 
спиране на задълженията може да 
бъде удължаван, като всеки следващ 
срок е не повече от три месеца, при 
условие че основанията за спирането 
продължават да са приложими. Ако 
срокът на действие не бъде удължен 
след този тримесечен срок, 
спирането на задълженията 
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автоматично се прекратява.
Преди спирането (или удължаването 
на срока на спирането) на тези 
задължения съответният 
компетентен орган уведомява 
ЕОЦКП за своето предложение и за 
своя анализ. Възможно най-рано 
ЕОЦКП предава на въпросния 
компетентен орган становище дали 
по негово мнение посочените в 
настоящия параграф условия са 
възникнали.
ЕОЦКП разработва проект на 
регулаторни технически стандарти 
за уточняване на параметрите и 
методите за изчисляване на прага на 
ликвидност, посочен в първия 
параграф.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в предходната алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
Параметрите и методите, с които 
държавите членки изчисляват прага, 
се определят по такъв начин, че 
достигането му да представлява 
значителен спад на оборота в 
местата за търговия, върху които 
упражнява надзор уведомяващият 
компетентен орган, в сравнение със 
средното равнище на оборота в тези 
места за търговия за съответния 
финансов инструмент.

Or. en

Обосновка

По време на изключителен стрес на пазара, като фалита на Леман, голяма част от 
пазара се върна към системата на гласов брокер на това, което преди 
представляваше ликвиден пазар. В такъв момент трябва да е възможно 
компетентните органи временно да спират изискванията за прозрачност преди 
сключването на сделките, за да се даде възможност на пазара да се възстанови.
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Изменение 365
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 9 – 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 с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или 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 
с облигации и структурирани финансови 
продукти, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или чийто проспект 
вече е публикуван, с квотите за емисии 
и с деривати, допуснати до търговия 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, и по-специално с 
максимално забавяне от 3 минути за 
пазарите на облигации.

Or. en

Обосновка

Тази формулировка има за цел да уточни максималното забавяне на оповестяването 
на сделката за пазарите на облигации. Настоящият член следва да се чете заедно с 
член 20, за да се гарантира равнопоставеност на всички места за търговия, 
включително ОСТ, по отношение на изискванията за прозрачност. В противен случай 
ако член 20 се изпразни от своето съдържание, той ще отслаби възпиращия фактор 
за допускане до търговия на регулиран пазар.

Изменение 366
Sylvie Goulard
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Предложение за регламент
Член 9 – 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 с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или 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 
с облигации и структурирани финансови 
продукти, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или чийто проспект 
вече е публикуван, с квотите за емисии 
и с деривати, допуснати до търговия 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

Изменение 367
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 9 – 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 с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, допуснати до търговия или 

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, оповестят публично цените, обема 
и времето, в което са сключени сделките 
с облигации и структурирани финансови 
продукти, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или чийто проспект 
вече е публикуван, с квотите за емисии 
и с деривати, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ. 
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които се търгуват на МСТ или 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.

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. Равнището на 
оповестяване и честотата на 
публикуване се адаптират 
пропорционално на емисиите, размера 
на сделките и характеристиките на 
националните пазари.

Or. en

Обосновка

Изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките за финансови 
инструменти, (особено) за които се публикува проспект, са непропорционални, имайки 
предвид: факта, че тези инструменти могат да бъдат договорени дори от малки 
кредитни институции на силно ограничени пазари, съотношението между разходите 
и ползите между прозрачността и тежестта върху кредитните институции е много 
малко.

Изменение 368
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 9 – 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 с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или ОСТ. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
цените, обема и времето, в което са 
сключени сделките с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с
деривати, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или които се търгуват 
на МСТ или ОСТ. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
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организиращи МСТ или ОСТ, оповестят 
публично подробностите за всички 
такива сделки възможно най-близо до 
реалното време, когато това е 
технически възможно.

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 369
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 9 – 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 с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или 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 с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, с квотите за емисии и с деривати, 
допуснати до търговия или които се 
търгуват на МСТ или ОСТ. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, оповестят 
публично подробностите за всички 
такива сделки. Равнището на 
оповестяване и честотата на 
публикуване се адаптират 
пропорционално на емисиите, размера 
на сделките и характеристиките на 
националните пазари.

Or. en

Обосновка

Изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките за финансови 
инструменти, за които се публикува проспект, са непропорционални, като се вземе 
предвид: - фактът, че тези инструменти могат да бъдат договорени дори от малки 
кредитни институции на силно ограничени (и нерегулирани) пазари, - съотношението 
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между разходите и ползите между прозрачността и тежестта върху кредитните 
институции е много малко, - реалното и практическо изпълнение би се оказало 
несигурно, тъй като информацията не винаги е налична.

Изменение 370
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 9 – 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 с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или 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 
с облигации и структурирани финансови 
продукти, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или чийто проспект 
вече е публикуван, с квотите за емисии 
и с деривати, които се подчиняват на 
изискванията за търговия, както е 
посочено в член 24. 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.

Задължението за оповестяване не се 
прилага по отношение на сделки с 
деривати на нефинансови 
контрагенти, които намаляват 
обективно измеримите рискове, пряко 
свързани със стопанската дейност 
или финансирането на стопанските 
дейности на този контрагент.

Or. en

Обосновка

Дериватите, използвани от нефинансовите дружества, са специално предназначени
да ограничават рисковете от търговската дейност по гъвкав и ефективен начин. 
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Изменението ще освободи тези сделки от изискванията за прозрачност, защото 
оповестяването на тези приведени в съответствие с потребностите на 
индивидуалните клиенти сделки вероятно ще доведе до проблеми с поверителността.

Изменение 371
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – 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 с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или 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 с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, МСТ, ОСТ или друга търговска 
система, или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или 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. По отношение 
на електронната търговия, 
забавянето преди информацията след 
сделката да бъде публикувана не 
надвишава два пъти закъснението за 
изпълнение.

Or. en

Изменение 372
Arlene McCarthy
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Предложение за регламент
Член 9 – 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 с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или 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 с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, които се подчиняват на 
изискванията за търговия, както е 
посочено в член 24. 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

Обосновка

Настоящото изменение ограничава изискванията за прозрачност след сключването на 
сделките до деривати, които се подчиняват на изискванията за търговия в член 24, 
ще изключи сделките на нефинансови контрагенти, които са под клиринговия праг, 
определен в регламента за европейската пазарна инфраструктура, от задълженията 
за прозрачност след сключването на сделките, към които операторите на МСТ ще 
трябва де се придържат.

Изменение 373
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
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пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват 
подробностите за своите сделки с 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии и деривати 
съгласно член 20, да получат достъп, 
при подходящи търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1.

пазарните оператори, организиращи 
МСТ, позволяват на инвестиционните 
посредници, които са задължени да 
публикуват подробностите за своите 
сделки с облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии и 
деривати съгласно член 20, 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 374
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – 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 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии и деривати 
съгласно член 20, 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 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии и деривати 
съгласно член 20, 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
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Изменение 375
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията приема, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 41, поетапен подход по продукти 
към въвеждането на изискванията, 
предвидени в параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Предвид броя на продуктите, които ще бъдат обхванати от тези разпоредби, и 
адаптирането, което ЕОЦКП и Комисията признават като необходимо, е подходящо 
да се използва поетапен подход, за да бъдат обхванати първо по-ликвидните 
продукти.

Изменение 376
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да предвидят отложено 
публикуване на подробностите за 
сделките в зависимост от техния вид 
или размер. По-специално, 
компетентните органи могат да 
разрешат отложено публикуване по 
отношение на сделки, чийто мащаб е 
голям в сравнение с нормалния 
пазарен размер за тази облигация, 
структуриран финансов продукт, 

Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да предвидят отложено 
публикуване на подробностите за 
сделките в зависимост от:
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квота за емисии или дериват или за 
тази категория облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии или деривати.

i) пазарния модел;
ii) особеностите на търговската 
дейност с даден продукт;
iii) характеристиките на отделните 
пазари, включително броя и вида на 
участниците в определен пазар;
iv) размера или вида на 
нарежданията, метода на търгуване
и размера и вида на емисията на 
финансов инструмент;
v) профила на ликвидност и всички 
други критерии от значение за 
оценката на ликвидността за даден 
продукт;
Изискванията, посочени в настоящия 
член, се прилагат само за 
финансовите инструменти, които са 
определени като достатъчно 
ликвидни или за които съществува 
ликвиден пазар.
Компетентните органи могат да 
предвидят отложено публикуване по 
отношение на нареждания, чийто 
мащаб е голям в сравнение с 
нормалния размер на пазара за дребно 
за тази облигация, структуриран 
финансов продукт, квота за емисии 
или дериват или за този вид или 
категория облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии 
или деривати, или свързани със 
значително разпространение, както е 
определено в член 2, параграф 9 от 
Регламент № 2273/2003 ЕО.
Компетентните органи гарантират, 
че при определяне на вида и обхвата 
на отложеното публикуване се 
отчитат всички съответни 
обстоятелства, включително 
интересите на инвеститорите и 
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емитентите на държавни облигации, 
както и ликвидността на пазара. 
Компетентните органи гарантират, 
че изискванията за прозрачност няма 
да противодействат на финансовата 
стабилност и регулаторните цели, 
като например регулирането на 
финансовите институции.

Or. en

Обосновка

Задължението в член 9, параграф 1 е неподходящо за пазари, в които участват само 
малък брой професионални инвеститори и всички сделки са с голям мащаб. 
Следователно компетентните органи следва да могат да разрешават отложено 
публикуване на същите основания като за предоставянето на дерогации относно 
прозрачността преди сключването на сделките.

Изменение 377
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да предвидят отложено 
публикуване на подробностите за 
сделките в зависимост от техния вид 
или размер. По-специално, 
компетентните органи могат да 
разрешат отложено публикуване по 
отношение на сделки, чийто мащаб е 
голям в сравнение с нормалния пазарен 
размер за тази облигация, структуриран 
финансов продукт, квота за емисии или 
дериват или за тази категория 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати.

Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да предвидят отложено 
публикуване на подробностите за 
сделките в зависимост от техния вид, 
профил на ликвидност (постоянни, 
епизодични и неликвидни), особености 
на търговската дейност или размер. 
По-специално, компетентните органи 
могат да разрешат отложено 
публикуване по отношение на сделки, 
чийто мащаб е голям в сравнение с 
нормалния пазарен размер за тази 
облигация, структуриран финансов 
продукт, квота за емисии или дериват 
или за тази категория облигации, 
структурирани финансови продукти, 
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квоти за емисии или деривати.

Or. en

Изменение 378
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да предвидят отложено 
публикуване на подробностите за 
сделките в зависимост от техния вид 
или размер. По-специално, 
компетентните органи могат да 
разрешат отложено публикуване по 
отношение на сделки, чийто мащаб е 
голям в сравнение с нормалния пазарен 
размер за тази облигация, структуриран 
финансов продукт, квота за емисии или 
дериват или за тази категория 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати.

Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да предвидят отложено 
публикуване на подробностите за 
сделките в зависимост от техния вид 
или размер. По-специално, 
компетентните органи могат да 
разрешат отложено публикуване по 
отношение на сделки, чийто мащаб е 
голям в сравнение с нормалния пазарен 
размер за тази облигация, структуриран 
финансов продукт, квота за емисии или 
дериват или за тази категория 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати.

Or. en

Изменение 379
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари, 

Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари, 
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инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да предвидят отложено 
публикуване на подробностите за 
сделките в зависимост от техния вид 
или размер. По-специално, 
компетентните органи могат да 
разрешат отложено публикуване по 
отношение на сделки, чийто мащаб е 
голям в сравнение с нормалния пазарен 
размер за тази облигация, структуриран 
финансов продукт, квота за емисии или 
дериват или за тази категория 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати.

инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да предвидят отложено 
публикуване на подробностите за 
сделките, чийто мащаб е значително 
голям в сравнение с нормалния пазарен 
размер за тази облигация, структуриран 
финансов продукт, квота за емисии или 
дериват или за тази категория 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати.

Or. en

Изменение 380
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, компетентните 
органи могат да предвидят отложено 
публикуване по отношение на 
нареждания, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния размер на 
пазара на дребно за тази облигация, 
структуриран финансов продукт, 
квота за емисии или дериват или за 
този вид или категория облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии или деривати.

Or. en

Изменение 381
Sylvie Goulard
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 на 
инвеститорите като цяло. ЕОЦКП следи 
за прилагането на тези мерки за 
отложено публикуване на сделките и 
представя на Комисията годишен 
доклад за начина, по който те се 
използват на практика.

Регулираните пазари, 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 на 
инвеститорите като цяло. ЕОЦКП следи 
за прилагането на тези мерки за 
отложено публикуване на сделките и 
представя на Комисията годишен 
доклад за начина, по който те се 
използват на практика.

Or. en

Изменение 382
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато компетентният орган 
разрешава отложено публикуване и 
компетентен орган на друга държава 
членка не е съгласен с това 
разрешение или с ефективното му 
прилагане, 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
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Изменение 383
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел определяне на:

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква детайлно познаване на пазара, следователно 
е по-подходящо тази отговорност да се предостави на ЕОЦКП.

Изменение 384
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 10 – 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 
информацията, предоставена на 
обществеността за всяка категория на 
съответния финансов инструмент;

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

Or. en

Изменение 385
Robert Goebbels
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за всяка категория финансов 
инструмент, 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 за кои сделки, в 
зависимост от размера или вида на 
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисия или 
деривата, се позволява отложено 
публикуване и/или непосочване на 
обема на сделката.

б) за всяка категория финансов 
инструмент, 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 за 
кои сделки, в зависимост от размера и
вида на облигацията, структурирания 
финансов продукт, квотата за емисия 
или деривата, и/или се позволява 
отложено публикуване.

Or. en

Обосновка

Ефектът от тази формулировка ще бъде да се гарантира, че отложеното 
публикуване трябва да бъде в зависимост от размера „и“ вида на облигацията, за да 
се гарантира, че дерогацията не дискриминира по вид на облигацията. 
Прозрачността следва да се прилага за всички видове облигации, за да се предотврати 
неочакван регулаторен арбитраж и да се запази равнопоставеността. Освен това 
обемът на сделките с облигации винаги трябва да се публикува, макар и отложено.

Изменение 386
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за всяка категория финансов 
инструмент, условията, които трябва да 
се спазват, за да бъде разрешено на 
регулираните пазари, инвестиционните 

б) за всяка категория финансов 
инструмент, условията, които трябва да 
се спазват, за да бъде разрешено на 
регулираните пазари, инвестиционните 
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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 за кои сделки, в 
зависимост от размера или вида на 
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисия или 
деривата, се позволява отложено 
публикуване и/или непосочване на 
обема на сделката.

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 за 
кои сделки, в зависимост от размера или 
вида на облигацията, структурирания 
финансов продукт, квотата за емисия 
или деривата, се позволява отложено 
публикуване и/или непосочване на 
обема на сделката.

Or. en

Изменение 387
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за всяка категория финансов 
инструмент, 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 за кои сделки, в 
зависимост от размера или вида на 
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисия или 
деривата, се позволява отложено 
публикуване и/или непосочване на 
обема на сделката.

б) за всяка категория финансов 
инструмент, 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 за кои сделки, в 
зависимост от размера или вида на 
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисия или 
деривата, се позволява отложено 
публикуване и/или непосочване на 
обема на сделката и/или съвкупността 
от сделки.

Or. en
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Обосновка

Трябва да е възможно да се публикуват подробности за сделките в съвкупна форма, 
когато е необходимо.

Изменение 388
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за всяка категория финансов 
инструмент, 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 за кои сделки, в 
зависимост от размера или вида на 
облигацията, структурирания 
финансов продукт, квотата за емисия 
или деривата, се позволява отложено 
публикуване и/или непосочване на 
обема на сделката.

б) условията, при които разкриването 
на информация след сключването на 
сделките може да се отложи за всяка 
съответна категория финансови 
инструменти в съответствие с 
параграф 1, в зависимост от следното:

i) пазарния модел;
ii) особеностите на търговската 
дейност с даден продукт;
iii) характеристиките на отделните 
пазари, включително броя и вида на 
участниците в определен пазар;
iv) размера или вида на 
нарежданията, метода на търгуване
и размера и вида на емисията на 
финансов инструмент;
v) профила на ликвидност и всички 
други критерии от значение за 
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оценката на ликвидността за даден 
продукт;

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за уточняване на 
условията, при които разкриването на информация след сключването на сделките 
може да се отложи.

Изменение 389
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1a (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

Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква детайлно познаване на пазара, следователно 
е по-подходящо тази отговорност да се предостави на ЕОЦКП.

Изменение 390
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ и ОСТ осигуряват публичен 
достъп до информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3—10, като 
предоставят индивидуално данните 
преди и след сключването на сделките.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ осигуряват публичен достъп до 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3—10, като 
предоставят индивидуално данните 
преди и след сключването на сделките.

Or. en

Изменение 391
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 41 Комисията 
може да приеме посредством 
делегирани актове мерки за уточняване 
на данните преди и след сключването на 
сделките, които да бъдат предоставяни, 
включително степента на подробност на 
данните, които трябва да се спазват по 
отношение на данните с публичен 
достъп, както е посочено в параграф 1.

2. В съответствие с член 41 Комисията 
приема посредством делегирани актове 
мерки за уточняване на данните преди и 
след сключването на сделките, които да 
бъдат предоставяни, включително 
степента на подробност на данните, 
които трябва да се спазват по 
отношение на данните с публичен 
достъп, както е посочено в параграф 1.

Or. en

Изменение 392
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 41 2. ЕОЦКП разработва проекти на 
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Комисията може да приеме 
посредством делегирани актове мерки 
за уточняване на данните преди и след 
сключването на сделките, които да 
бъдат предоставяни, включително 
степента на подробност на данните, 
които трябва да се спазват по 
отношение на данните с публичен 
достъп, както е посочено в параграф 1.

регулаторни технически стандарти с 
цел определяне на данните преди и след 
сключването на сделките, които да 
бъдат предоставяни, включително 
степента на подробност на данните, 
които трябва да се спазват по 
отношение на данните с публичен 
достъп, както е посочено в параграф 1.

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

Or. en

Изменение 393
Sławomir Witold Nitras

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 41 Комисията 
може да приеме посредством 
делегирани актове мерки за уточняване 
на данните преди и след сключването на 
сделките, които да бъдат предоставяни, 
включително степента на подробност на 
данните, които трябва да се спазват по 
отношение на данните с публичен 
достъп, както е посочено в параграф 1.

2. В съответствие с член 41 Комисията 
може, след консултации с ЕОЦКП, да 
приеме посредством делегирани актове 
мерки за уточняване на данните преди и 
след сключването на сделките, които да 
бъдат предоставяни, включително 
степента на подробност на данните, 
които трябва да се спазват по 
отношение на данните с публичен 
достъп, както е посочено в параграф 1.

Or. pl
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Изменение 394
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
предоставят публичен достъп до 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3—10 при 
подходящи търговски условия. 
Информацията се предоставя безплатно 
15 минути след публикуването на 
сделката.

1. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
предоставят публичен достъп до 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3—10 при 
подходящи търговски условия. 
Информацията се предоставя напълно 
безплатно 15 минути след 
публикуването на сделката на всеки 
участник, търговски и обществен.

Or. en

Обосновка

ДКО предоставя на обществеността консолидирана информация толкова бързо в 
реално време, колкото е технически възможно, и при разумни търговски условия.

Изменение 395
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ
предоставят публичен достъп до 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3—10 при 
подходящи търговски условия. 
Информацията се предоставя безплатно 
15 минути след публикуването на 
сделката.

1. Регулираните пазари, МСТ 
предоставят публичен достъп до 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3—10 при 
подходящи търговски условия. 
Информацията се предоставя безплатно 
15 минути след публикуването на 
сделката.

Or. en
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Изменение 396
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
предоставят публичен достъп до 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3—10 при 
подходящи търговски условия. 
Информацията се предоставя безплатно 
15 минути след публикуването на 
сделката.

1. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
предоставят публичен достъп до 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3—10 при 
подходящи търговски условия и 
осигуряват ефективен 
недискриминационен достъп до нея. 
Информацията се предоставя безплатно 
15 минути след публикуването на 
сделката.

Or. en

Изменение 397
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 41 Комисията 
може да вземе посредством делегирани 
актове мерките, с които се уточнява 
какво представляват подходящи 
търговски условия за оповестяване на 
посочената в параграф 1 информация.

2. В съответствие с член 41 Комисията 
взема посредством делегирани актове 
мерките, с които се уточнява какво 
представляват подходящи търговски 
условия за оповестяване на посочената в 
параграф 1 информация.

Or. en

Изменение 398
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 41 Комисията 
може да вземе посредством делегирани 
актове мерките, с които се уточнява 
какво представляват подходящи 
търговски условия за оповестяване на 
посочената в параграф 1 информация.

2. В съответствие с член 41 Комисията 
взема посредством делегирани актове 
мерките, с които се уточнява какво 
представляват подходящи търговски 
условия за оповестяване на посочената в 
параграф 1 информация.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се допълни законодателството в тази област с цел ефективно 
прилагане на останалата част от члена.

Изменение 399
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Дял 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност за инвестиционните 
посредници, търгуващи на 
извънборсовите пазари, включително
систематичните участници

Прозрачност за инвестиционните 
посредници, търгуващи на 
извънборсовите пазари и действащи 
като систематични участници

Or. en

Изменение 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Дял 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност за инвестиционните 
посредници, търгуващи на 

Прозрачност за местата за търговия с 
двустранни системи, включително 
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извънборсовите пазари, включително 
систематичните участници

извънборсовите пазари

Or. en

Обосновка

Настоящата ДПФИ правилно класифицира систематичните участници като място 
за търговия и изключва извънборсовите пазари. С цел да се избегне объркване, 
платформите на систематичните участници трябва да останат определени като 
място за търговия. Също така систематичните участници не са подраздел на 
извънборсовите пазари. По-скоро извънборсовите пазари трябва да са изключение в 
двустранните системи.

Изменение 401
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Систематичните участници с акции, 
депозитарни разписки, борсово 
търгувани фондове, сертификати и 
други подобни финансови инструменти 
публикуват обвързващи котировка за 
тези акции, депозитарни разписки,
борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, за които 
те са систематични участници и за 
които съществува ликвиден пазар. В 
случай че не съществува ликвиден пазар 
на акции, депозитарни разписки, 
борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, 
систематичните участници съобщават 
котировките при поискване от страна на 
техните клиенти.

1. Систематичните участници с акции,
депозитарни разписки, борсово 
търгувани фондове, сертификати и 
други подобни финансови инструменти 
публикуват обвързващи котировка за 
тези акции, депозитарни разписки, 
борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ, за които те са 
систематични участници и за които 
съществува ликвиден пазар. В случай че 
не съществува ликвиден пазар на акции, 
депозитарни разписки, борсово 
търгувани фондове, сертификати и 
други подобни финансови инструменти, 
систематичните участници съобщават 
котировките при поискване от страна на 
техните клиенти.

Or. en
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Изменение 402
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всички сделки с акции, борсово 
търгувани фондове, депозитарни 
разписки, сертификати и други 
подобни финансови инструменти, 
които не представляват 
вътрешногрупови сделки по смисъла 
на член 2а от Регламент (ЕС) № .../...
(EMIR—Регламентът за 
европейската пазарна 
инфраструктура) и които не са 
сключени на регулиран пазар или МСТ 
или ОСТ се сключват чрез 
инвестиционен посредник, който е 
систематичен участник, освен ако:
a) сделката не включва първично 
емитиране на инструмента; или
б) няма систематичен участник за 
съответния инструмент, или 
използването на наличен 
систематичен участник не би 
съответствало на задълженията към 
клиентите, от чието име се 
извършва сделката, или 
определението на систематичен 
участник.
2. Всички сделки с облигации, 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, квоти за емисии и 
деривати, които отговарят на 
условията за клиринг или са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или се търгуват на МСТ или 
ОСТ и за които не се отнася 
задължението за търгуване съгласно 
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член 26, които не са сключени на 
регулиран пазар, МСТ, ОСТ или на 
място за търговия, намиращо се в 
трета страна и оценено като 
равностойно в съответствие с член 
26, параграф 4, се сключват чрез 
инвестиционен посредник, който е 
систематичен участник, освен ако:
a) сделката не включва първично 
емитиране на инструмента; или
б) няма систематичен участник за 
съответния инструмент, или 
използването на наличен 
систематичен участник не би 
съответствало на задълженията към 
клиентите, от чието име се 
извършва сделката, или 
определението на систематичен 
участник.

Or. en

Обосновка

Основната цел на регламента е цялата организирана търговия да се извършва на 
регулирани места и търговията на извънборсовите пазари да се ограничи до сделки, 
които се извършват спорадично, само при специални случаи и нередовно.

Изменение 403
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият член и членове 14, 15 и 
16 се прилагат за систематичните 
участници, когато сключват сделки, 
които не надвишават стандартния 
пазарен размер. Систематичните 
участници, които сключват сделки с 
размер над стандартния за пазара, не са 
предмет на разпоредбите на този член.

2. Настоящият член и членове 14, 15 и 
16 се прилагат за систематичните 
участници, когато сключват сделки, 
които не надвишават стандартния 
пазарен размер. Систематичните 
участници, които сключват сделки с 
размер над стандартния за пазара или 
които сключват сделки с размер под 
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стандартния за пазара като част от 
сделки, чието изпълнение обхваща 
няколко ценни книжа и е част от 
една и съща сделка, не са предмет на 
разпоредбите на този член.

Or. en

Обосновка

Програмната търговия следва да се изключи от изискването за прозрачност, когато 
генерира нареждания, по-малки от пазарния размер. Това е така, защото 
програмната търговия като цяло е свързана с голяма институционална търговска 
дейност.

Изменение 404
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Систематичните участници могат да 
определят размера или размерите на 
сделките, за които ще направят 
котировка. Минималният размер на 
котировката се равнява на поне 10 % от 
стандартния пазарен размер за акции, 
депозитарни разписки, борсово 
търгувани фондове, сертификати и 
други подобни финансови инструменти. 
За конкретна акция, депозитарна 
разписка, борсово търгуван фонд, 
сертификат и друг подобен финансов 
инструмент, всяка котировка включва 
твърда цена или цени „купува “ и 
„продава“ за размер или размери, които 
биха могли да достигнат стандартния 
пазарен размер за категорията акции, 
депозитарни разписки, борсово 
търгувани фондове, сертификати и 
други подобни финансови инструменти, 
към която принадлежи финансовият 
инструмент. Цената или цените 
отразяват също и преобладаващите 

(Не се отнася за българския текст.)
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пазарни условия за тази акция, 
депозитарна разписка, борсово търгуван 
фонд, сертификат и друг подобен 
финансов инструмент.

Or. de

Изменение 405
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 
финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 
постигат най-добрата сделка за своите 
клиенти, Комисията приема, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 41, мерки за 
уточняване на елементите, свързани с 
публикуването на обвързващите 
котировки, посочено в параграф 1 и със 
стандартния пазарен размер, посочен в 
параграф 2.

7. За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 
финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 
постигат най-добрата сделка за своите 
клиенти, ЕОЦКП разработва проекти 
на регулаторни технически 
стандарти с цел определяне на 
елементите, свързани с публикуването 
на обвързващите котировки, посочено в 
параграф 1 и със стандартния пазарен 
размер, посочен в параграф 2.

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

Or. en
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Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква детайлно познаване на пазара, следователно 
е по-подходящо тази отговорност да се предостави на ЕОЦКП.

Изменение 406
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 13a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13a
Задължение за извънборсово 

търгуване чрез систематични 
участници

1. Всички сделки с акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, които не 
представляват вътрешногрупови 
сделки по смисъла на член 2а от 
Регламент (ЕС) № .../... (EMIR—
Регламентът за европейската 
пазарна инфраструктура) и които не 
са сключени на регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ, се сключват чрез 
систематичен участник, освен ако 
сделката не включва първично 
емитиране на инструмента или не се 
извършва извънборсово.
2. Всички сделки с облигации, 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, квоти за емисии и 
деривати, които отговарят на 
условията за клиринг или са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар и се търгуват на МСТ или ОСТ 
и за които не се отнася 
задължението за търгуване съгласно 
член 26, които не са сключени на 
регулиран пазар, МСТ, ОСТ или на 



AM\901886BG.doc 61/198 PE489.477v01-00

BG

място за търговия, намиращо се в 
трета страна и оценено като 
равностойно в съответствие с член 
26, параграф 4, се сключват чрез 
систематичен участник, освен ако 
сделката не включва първично 
емитиране на инструмента или не се 
извършва извънборсово.

Or. en

Обосновка

Прекратяването на способността на инвестиционните посредници да предоставят 
извънборсово търгуване ще навреди на тяхната възможност да управляват 
интересите на инвеститорите. Ако инвестиционен посредник може да намери 
съответни заинтересовани за по-голямо нареждане или неликвидни инструменти, 
трябва да може да изпълни това нареждане, като по този начин ще предостави на 
въпросните клиенти очакваната услуга.

Изменение 407
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 13a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13a
Задължение за извънборсово 

търгуване чрез систематични 
участници

1. Всички сделки с акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, които не 
представляват вътрешногрупови 
сделки по смисъла на член 3 от 
Регламент (ЕС) № .../... (EMIR—
Регламентът за европейската 
пазарна инфраструктура) и които не 
са сключени на регулиран пазар или 
МСТ се сключват чрез систематичен 
участник, освен ако сделката не 
включва първично емитиране на 
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инструмента. Това изискване не се 
прилага за големи по мащаб сделки,
определени в съответствие с член 4.
2. Всички сделки с облигации, 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, квоти за емисии и 
деривати, които отговарят на 
условията за клиринг или са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар и се търгуват на МСТ или ОСТ 
и за които не се отнася 
задължението за търгуване съгласно 
член 26, които не са сключени на 
регулиран пазар, МСТ, ОСТ или на 
място за търговия, намиращо се в 
трета страна и оценено като 
равностойно в съответствие с член 
26, параграф 4, се сключват чрез 
систематичен участник, освен ако 
сделката не включва първично 
емитиране на инструмента. Това 
изискване не се прилага за големи по 
мащаб сделки, определени в 
съответствие с член 8.

Or. en

Изменение 408
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 13a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13a
Член 13a
Търгуване чрез систематични 
участници и извънборсово търгуване
1. Сделки с акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
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финансови инструменти, които не 
представляват вътрешногрупови 
сделки по смисъла на член 2а от 
Регламент (ЕС) № .../... (EMIR—
Регламентът за европейската 
пазарна инфраструктура) и които не 
са сключени на регулиран пазар или 
МСТ следва да се сключват чрез 
систематичен участник, освен ако 
сделките не се извършват 
извънборсово, и то спорадично, само 
при специални случаи и нередовно.
2. Всички сделки с облигации, 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, квоти за емисии и 
деривати, които отговарят на 
условията за клиринг или са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар и се търгуват на МСТ или ОСТ 
и за които не се отнася 
задължението за търгуване съгласно 
член 26, които не са сключени на 
регулиран пазар, МСТ, ОСТ или на 
място за търговия, намиращо се в 
трета страна и оценено като 
равностойно в съответствие с член 
26, параграф 4, следва да се сключват 
чрез систематичен участник, освен 
ако сделките не се извършват 
извънборсово, и то спорадично, само 
при специални случаи и нередовно.

Or. en

Изменение 409
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Систематичните участници 
изпълняват нарежданията, които 
получават, най-малкото в рамките на 
спреда на най-ликвидните места за 
търговия на съответните финансови 
инструменти или най-
благоприятната за техния клиент 
цена.

Or. en

Изменение 410
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Систематичните участници изпълняват 
нарежданията, които получават от 
своите клиенти за акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, за които те са 
систематични участници, по котираните 
цени в момента на получаването на 
поръчката, като спазват разпоредбите, 
установени в член 27 от Директива 
[новата ДПФИ].

Систематичните участници изпълняват 
нарежданията, чийто размер е равен 
или по-малък от размера на 
котировката, и които получават от 
своите клиенти за акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, за които те са 
систематични участници, по котираните 
цени в момента на получаването на 
поръчката или такава друга цена, 
която ще изпълни задължението на 
систематичния участник по член 27 
от Директива [новата ДПФИ], като 
спазват разпоредбите, установени в член 
27 от Директива [новата ДПФИ]. 

Or. en

Обосновка

Пояснение, за да се гарантира, че в обосновани случаи систематичните участници 
могат да изпълняват големи нареждания при по-добра цена по същия начин, както е 
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възможно за по-малки нареждания. Привеждане в съответствие с параграф 4 на 
същия член.

Изменение 411
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Систематичните участници 
могат да изпълняват нареждания, 
които получават от своите 
професионални клиенти по цени, 
различни от котираните, без да е 
необходимо да отговарят на 
изискванията, определени в параграф 
2, за сделките, чието изпълнение 
обхваща няколко ценни книжа и е 
част от една и съща сделка, или по 
отношение на нарежданията, които 
подлежат на условия, различни от 
приложимата пазарна цена.

заличава се

Or. en

Изменение 412
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 
финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 

5. За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 
финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 
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постигат най-добрата сделка за своите 
клиенти, Комисията приема, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 41, мерки за 
уточняване на критериите, по които се 
определя кога цените попадат в 
оповестения диапазон, близък до 
пазарните условия, както е посочено в 
член 14, параграф 2.

постигат най-добрата сделка за своите 
клиенти, ЕОЦКП разработва проекти 
на регулаторни технически 
стандарти с цел определяне на 
критериите, по които се определя кога 
цените попадат в оповестения диапазон, 
близък до пазарните условия, както е 
посочено в член 14, параграф 2.

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

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква детайлно познаване на пазара, следователно 
е по-подходящо тази отговорност да се предостави на ЕОЦКП.

Изменение 413
Sławomir Witold Nitras

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 
финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 
постигат най-добрата сделка за своите 
клиенти, Комисията приема, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 41, мерки за 
уточняване на критериите, по които се 

5. За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 
финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 
постигат най-добрата сделка за своите 
клиенти, Комисията приема, 
посредством делегирани актове, след 
консултация с ЕОЦКП и в 
съответствие с член 41, мерки за 
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определя кога цените попадат в 
оповестения диапазон, близък до 
пазарните условия, както е посочено в 
член 14, параграф 2.

уточняване на критериите, по които се 
определя кога цените попадат в 
оповестения диапазон, близък до 
пазарните условия, както е посочено в 
член 14, параграф 2.

Or. pl

Изменение 414
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с член 41 Комисията 
може да вземе посредством делегирани 
актове мерките, с които се уточнява 
какво представляват подходящи 
търговски условия за оповестяване на 
посочените в параграф 1 котировки.

6. В съответствие с член 41 Комисията 
взема посредством делегирани актове 
мерките, с които се уточнява какво 
представляват подходящи търговски 
условия за оповестяване на посочените 
в параграф 1 котировки.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се допълни законодателството в тази област с цел ефективно 
прилагане на останалата част от члена.

Изменение 415
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 

3. За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 
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финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 
постигат най-добрата сделка за своите 
клиенти, Комисията приема, 
посредством делегирани актове в
съответствие с член 41, мерки за 
уточняване на:

финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 
постигат най-добрата сделка за своите 
клиенти, ЕОЦКП разработва проекти 
на регулаторни технически 
стандарти с цел определяне на:

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква детайлно познаване на пазара, следователно 
е по-подходящо тази отговорност да се предостави на ЕОЦКП.

Изменение 416
Sławomir Witold Nitras

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 
финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 
постигат най-добрата сделка за своите 
клиенти, Комисията приема, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 41, мерки за 
уточняване на:

3. За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 
финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 
постигат най-добрата сделка за своите 
клиенти, Комисията приема, 
посредством делегирани актове, след 
консултация с ЕОЦКП, в съответствие 
с член 41, мерки за уточняване на:

Or. pl

Изменение 417
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1a (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 418
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за 
деривати, които отговарят на условията 
за клиринг или са допуснати до 
търговия на регулиран пазар и се 
търгуват на МСТ или ОСТ, когато са 
изпълнени следните условия:

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за тези 
облигации или структурирани 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар, МСТ или 
ОСТ, за квоти за емисии и за деривати, 
които отговарят на условията за клиринг 
или са допуснати до търговия на 
регулиран пазар и се търгуват на МСТ 
или ОСТ, за които те са
систематични участници и за които 
има ликвиден пазар съгласно 
условията, предвидени в член 8, когато 
са изпълнени следните условия:

Or. en

Изменение 419
Olle Schmidt



PE489.477v01-00 70/198 AM\901886BG.doc

BG

от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за 
деривати, които отговарят на условията 
за клиринг или са допуснати до 
търговия на регулиран пазар и се 
търгуват на МСТ или ОСТ, когато са 
изпълнени следните условия:

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки на 
непрофесионални клиенти за тези 
облигации или структурирани 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар, или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, за квоти 
за емисии и за деривати, които 
отговарят на условията за клиринг и са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар и се търгуват на МСТ или ОСТ, за 
които те са систематични 
участници и за които има ликвиден 
пазар, когато са изпълнени следните 
условия:

a) клиент на систематичен участник 
иска от него обвързваща котировка;
б) те са съгласни да предоставят 
обвързваща котировка;
в) задължението за разкриване на 
информация преди сключването на 
сделките не е отменено съгласно член
8;
г) размерът на котировката е равен 
или по-малък от специфичния за 
инструмента размер.
Настоящият член се прилага за 
систематичните участници, когато 
сключват сделки, които не 
надвишават стандартния пазарен 
размер за сделки на дребно.
Систематичните участници, които 
сключват единствено сделки с размер 
над стандартния за пазара на сделки 
на дребно, не са предмет на 
разпоредбите на настоящия член.

Or. en
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Обосновка

Изискванията за прозрачност преди сключването на сделките следва да са по-строги 
за ликвидните инструменти, отколкото за по-малко ликвидните. Понастоящем 
режимът на систематичните участници за инструменти, различни от акции, е по-
изчерпателен от същия режим за акции. Като постига съответствие с изискванията 
за систематични участници, търгуващи с акции, настоящият текст гарантира, че 
изискванията за котиране на инструменти с фиксиран доход и деривати са най-
малкото толкова гъвкави, колкото и за акции. В момента те имат по-императивен
характер. Трябва да се определят критериите за стандартен пазарен размер за 
сделки на дребно.

Изменение 420
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за 
деривати, които отговарят на условията 
за клиринг или са допуснати до 
търговия на регулиран пазар и се 
търгуват на МСТ или ОСТ, когато са 
изпълнени следните условия:

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за 
деривати, които отговарят на условията 
за клиринг или са допуснати до 
търговия на регулиран пазар и се 
търгуват на МСТ, когато са изпълнени 
следните условия:

Or. en

Изменение 421
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и 

1. Систематичните участници предлагат 
при поискване обвързващи котировки 
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структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за
деривати, които отговарят на 
условията за клиринг или са допуснати 
до търговия на регулиран пазар и се 
търгуват на МСТ или ОСТ, когато са 
изпълнени следните условия:

за следните инструменти:

i) акции и облигации и структурирани 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар, и чийто 
проспект вече е публикуван;
ii) квоти за емисии; и
iii) деривати, които задължително 
подлежат на централен клиринг и са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или се търгуват на МСТ или ОСТ.

Or. en

Обосновка

Задължението на систематичните участници да публикуват обвързващи котировки 
трябва да бъде строго определено, за да се гарантира, че отговаря на пазарната 
структура на всеки вид инструмент, по-специално разчитайки на тяхната 
ликвидност. Режимът на систематичните участници отчита също така 
специфичните нужди на различните категории клиенти и предлага най-подходящото 
равнище на прозрачност.

Изменение 422
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за 
деривати, които отговарят на 

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за 
деривати, които се подчиняват на 
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условията за клиринг или са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар и се търгуват на МСТ или ОСТ, 
когато са изпълнени следните условия:

изискванията за търговия, както е 
посочено в член 24, когато са изпълнени 
следните условия:

Задължението за оповестяване не се 
прилага по отношение на такива 
сделки с деривати на нефинансови 
контрагенти, които намаляват 
обективно измеримите рискове, пряко 
свързани със стопанската дейност 
или финансирането на стопанските 
дейности на този контрагент.

Or. en

Обосновка

Изискването систематичен участник да обявява една и съща цена за даден 
инструмент за всички клиенти ще ги възпрепятства да разграничават цените при 
отчитане на риска от контрагента, което е съществено при сделките с деривати, 
приведени в съответствие с потребностите на индивидуалните клиенти, с 
нефинансови дружества. Следователно изискването за предоставяне на котировки 
следва да бъде ограничено до деривати, които не са приведени в съответствие с 
потребностите на индивидуалните клиенти, които са достатъчно ликвидни и 
следователно трябва да се търгуват на регулиран пазар или МСТ.

Изменение 423
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за 
деривати, които отговарят на 
условията за клиринг или са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар и се търгуват на МСТ или ОСТ, 
когато са изпълнени следните условия:

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за 
деривати, които се подчиняват на 
изискванията за търговия, както е 
посочено в член 24, когато са изпълнени 
следните условия:
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Or. en

Обосновка

Изискването систематичните участници да обявяват една и съща цена за даден 
инструмент за всички клиенти означава, че те не могат да разграничават цените при 
отчитане на кредитния риск от контрагента, който се изисква да управляват при 
наредените, необезпечени сделки с деривати с нефинансови дружества. Следователно 
изискването за предоставянето на котировки следва да бъде ограничено до деривати, 
които се подчиняват на изискванията за търговия, посочени в член 24.

Изменение 424
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за
деривати, които отговарят на 
условията за клиринг или са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар и се търгуват на МСТ или ОСТ, 
когато са изпълнени следните 
условия:

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за следните 
инструменти:

i) облигации и структурирани 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар, и чийто 
проспект вече е публикуван съгласно 
изискванията на Директива 
2003/71/ЕО;
ii) квоти за емисии; и
iii) деривати, които, въз основа на 
искането на клиента за котировка, 
задължително подлежат на 
централен клиринг и се търгуват на 
регулиран пазар, МСТ или ОСТ без 
правила, ограничаващи достъпа на 
клиента.
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Or. en

Изменение 425
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Задължението за котировка, 
посочено в първия параграф, се 
прилага единствено когато са 
изпълнени всички изброени условия:
a) клиент на систематичен участник 
иска от него котировка;
б) котировката се отнася за ликвиден 
инструмент;
в) размерът на котировката е равен 
или по-малък от стандартния 
пазарен размер за сделки на дребно;
г) предварително определен срок на 
валидност на котировката;
д) систематичният участник е 
съгласен да предостави котировката.

Or. en

Обосновка

Задължението на систематичните участници да публикуват обвързващи котировки 
трябва да бъде строго определено, за да се гарантира, че отговаря на пазарната 
структура на всеки вид инструмент, по-специално като се взема предвид тяхната 
ликвидност. Режимът на систематичните участници отчита също така 
специфичните нужди на различните категории клиенти и предлага най-подходящото 
равнище на прозрачност.

Изменение 426
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) клиент на систематичен участник 
иска от него котировка;

заличава се

Or. en

Изменение 427
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) те са съгласни да предоставят 
котировка.

заличава се

Or. en

Изменение 428
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Систематичните участници 
имат право да актуализират или да 
оттеглят своите котировки по всяко 
време с цел отразяване на промените 
в пазарните условия или коригиране 
на технически грешки.

Or. en

Изменение 429
Wolf Klinz
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 
инвестиционния посредник твърдите 
котировки, направени съгласно 
параграф 1, по обективен и 
недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика.

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 
инвестиционния посредник твърдите 
котировки, направени съгласно 
параграф 1, по обективен и 
недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика. На систематичните 
участници се разрешава да изберат, в 
зависимост от тази търговска 
политика, инвеститорите, на които 
предоставят достъп до своите 
котировки. Те разполагат с ясни 
правила, уреждащи достъпа до 
техните котировки. 
Систематичните участници могат 
да откажат да встъпят във или да 
прекъснат деловите си отношения с 
инвеститори по търговски 
съображения, например заради 
кредитния статус на инвеститора, 
риска от контрагента и 
окончателния сетълмент на 
сделката.

Or. en

Изменение 430
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 
инвестиционния посредник твърдите 
котировки, направени съгласно 
параграф 1, по обективен и 

2. Систематичните участници при 
поискване предоставят на другите 
клиенти на инвестиционния посредник 
твърдите котировки, направени 
съгласно параграф 1, по обективен и 
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недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика.

недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика. На систематичните 
участници се разрешава да изберат, в 
зависимост от тази търговска 
политика, инвеститорите, на които 
предоставят достъп до своите 
котировки. Те разполагат с ясни 
правила, уреждащи достъпа до 
техните котировки, включително 
търговски съображения, като 
например кредитния статус на 
инвеститора, риска от контрагента 
и окончателния сетълмент на 
сделката.

Or. en

Обосновка

Изискванията за прозрачност преди сключването на сделките следва да са по-строги 
за ликвидните инструменти, отколкото за по-малко ликвидните. Понастоящем 
режимът на систематичните участници за инструменти, различни от акции, е по-
ограничителен от същия режим за акции. Като постига съответствие с 
изискванията за систематични участници, търгуващи с акции, настоящото 
изменение гарантира, че изискванията за котиране на инструменти с фиксиран доход 
и деривати са поне толкова гъвкави, колкото за акции. В момента те са по-
императивни.

Изменение 431
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 
инвестиционния посредник твърдите 
котировки, направени съгласно 
параграф 1, по обективен и 
недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика.

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 
инвестиционния посредник твърдите 
котировки, направени съгласно 
параграф 1, по обективен и 
недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика. Систематичните 
участници имат право да 
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актуализират котировките си, за да 
реагират на пазарните условия или да 
коригират грешки.

Or. en

Обосновка

За да се използва в пълна степен режимът на систематичните участници, е 
необходимо операторите да могат да реагират на пазарните условия, в противен 
случай те биха котирали единствено на високи цени, за да избягват всякакви рискове.

Изменение 432
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 
инвестиционния посредник твърдите 
котировки, направени съгласно 
параграф 1, по обективен и 
недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика.

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 
инвестиционния посредник твърдите 
котировки, направени съгласно 
параграф 1, по обективен и 
недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика, при условие че те са под 
размер на сделката от 100 000 евро.

Or. en

Изменение 433
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 
инвестиционния посредник твърдите 
котировки, направени съгласно 

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 
инвестиционния посредник твърдите 
котировки, когато размерът на 
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параграф 1, по обективен и 
недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика.

котировката е равен или по-малък от 
специфичния за инструмента размер, 
по обективен и недискриминационен 
начин в зависимост от своята търговска 
политика.

Or. en

Обосновка

Задължителното публикуване на всяка котировка би могло да има изкривяващ ефект 
върху цената на облигацията и да възпре инвеститорите да правят нареждания.

Изменение 434
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 
инвестиционния посредник твърдите 
котировки, направени съгласно 
параграф 1, по обективен и 
недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика.

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 
инвестиционния посредник твърдите 
котировки, направени съгласно 
параграф 1, по обективен и 
недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика, при условие че размерът на 
котировката е равен или по-малък от 
специфичния за инструмента размер.

Or. en

Изменение 435
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Систематичните участници 
предоставят на другите клиенти на 

2. Задължението за котировките, 
посочено в параграф 1, се прилага 
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инвестиционния посредник твърдите 
котировки, направени съгласно 
параграф 1, по обективен и 
недискриминационен начин в 
зависимост от своята търговска 
политика.

единствено когато са изпълнени 
всички посочени условия:

a) клиент на систематичен 
участник, желаещ изпълнението на 
нареждане, иска от него котировка;
б) котировката се отнася за ликвиден 
инструмент;
в) размерът на котировката е равен 
или по-малък от стандартния 
пазарен размер;
г) систематичният участник е 
съгласен да предостави котировката.

Or. en

Изменение 436
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Те се ангажират да сключват сделки 
съгласно публикуваните условия с 
всички други клиенти, на които са 
предоставили котировката, когато 
нейният размер е равен или по-малък от 
специфичния за инструмента размер.

3. Те се ангажират да сключват сделки 
съгласно публикуваните условия с 
всички други клиенти, на които са 
предоставили котировката, когато 
нейният размер е равен или по-малък от 
специфичния за инструмента размер за 
сделки на дребно.

Or. en

Изменение 437
Kay Swinburne
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Те се ангажират да сключват сделки 
съгласно публикуваните условия с 
всички други клиенти, на които са 
предоставили котировката, когато 
нейният размер е равен или по-малък от 
специфичния за инструмента размер.

3. Те се ангажират да сключват сделки 
съгласно своята търговска политика с 
всички други клиенти, на които са 
предоставили котировката, когато 
нейният размер е равен или по-малък от 
специфичния за инструмента размер.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се поясни, че когато предоставят котировка на други клиенти, те 
могат да вземат предвид мерки, като например риска от контрагента и др., отразени 
в търговската им политика.

Изменение 438
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Те се ангажират да сключват сделки 
съгласно публикуваните условия с 
всички други клиенти, на които са 
предоставили котировката, когато 
нейният размер е равен или по-малък от 
специфичния за инструмента размер.

3. Те се ангажират да сключват сделки 
съгласно публикуваните условия с 
всички други клиенти, на които са 
предоставили котировката, когато 
нейният размер е равен или по-малък от 
размер на сделката от 100 000 EUR. 
ЕОЦКП разработва регулаторни 
технически стандарти, за да промени 
или актуализира този праг или за да 
осигури различни прагове за 
конкретни инструменти, по-
специално когато се отнася за 
ликвидността.

Or. en
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Обосновка

Прагът от 100 000 EUR е достатъчно нисък, за да не обхваща търговията с големи 
емисии на облигации от големи институционални инвеститори (така че няма 
прекалено много да навреди на ликвидността), но достатъчно висок, за да обхване по-
голяма част от търговията на дребно.

Изменение 439
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Те се ангажират да сключват 
сделки съгласно публикуваните
условия с всички други клиенти, на 
които са предоставили котировката, 
когато нейният размер е равен или по-
малък от специфичния за 
инструмента размер.

3. Систематичните участници имат 
право да актуализират или да 
променят своите котировки по всяко 
време с цел отразяване на промени в 
пазарните условия или коригиране на 
технически грешки.

Or. en

Изменение 440
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На систематичните участници се 
разрешава да ограничават по 
недискриминационен и прозрачен 
начин броя на сделките, които се 
ангажират да сключват с клиенти по 
конкретна котировка.

заличава се

Or. en
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Изменение 441
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На систематичните участници се 
разрешава да ограничават по 
недискриминационен и прозрачен начин 
броя на сделките, които се ангажират да 
сключват с клиенти по конкретна 
котировка.

4. На систематичните участници се 
разрешава да ограничават по 
недискриминационен и прозрачен начин 
броя на сделките, които се ангажират да 
сключват с клиенти по конкретна 
котировка съгласно параграф 1.

Or. en

Изменение 442
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Котировките, направени в 
съответствие с параграф 1, чийто 
размер е равен или по-малък от 
размера, посочен в параграф 3, се 
оповестяват по начин, който е 
леснодостъпен за другите участници 
на пазара при подходящи търговски 
условия.

заличава се

Or. en

Изменение 443
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Котировките са от такова 
естество, гарантиращо, че 
инвестиционният посредник 
изпълнява своите задължения по член 
27 от Директива [новата ДПФИ], и 
отразяват преобладаващите пазарни 
условия по отношение на цените, по 
които се сключват сделки за същите 
или сходни инструменти на 
регулирани пазари, МСТ или ОСТ.

заличава се

Or. en

Изменение 444
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Котировките са от такова естество, 
гарантиращо, че инвестиционният 
посредник изпълнява своите 
задължения по член 27 от Директива 
[новата ДПФИ], и отразяват 
преобладаващите пазарни условия по 
отношение на цените, по които се 
сключват сделки за същите или сходни 
инструменти на регулирани пазари, 
МСТ или ОСТ.

6. Котировките за сделки на дребно са 
от такова естество, гарантиращо, че 
инвестиционният посредник изпълнява 
своите задължения по член 27 от 
Директива [новата ДПФИ], и отразяват 
преобладаващите пазарни условия по 
отношение на цените, по които се 
сключват сделки за същите или сходни 
инструменти на регулирани пазари, 
МСТ или ОСТ.

Or. en

Изменение 445
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Котировките са от такова естество, 
гарантиращо, че инвестиционният 
посредник изпълнява своите 
задължения по член 27 от Директива 
[новата ДПФИ], и отразяват 
преобладаващите пазарни условия по 
отношение на цените, по които се 
сключват сделки за същите или сходни 
инструменти на регулирани пазари, 
МСТ или ОСТ.

6. Котировките са от такова естество, 
гарантиращо, че инвестиционният 
посредник изпълнява своите 
задължения по член 27 от Директива 
[новата ДПФИ], и отразяват 
преобладаващите пазарни условия по 
отношение на цените, по които се 
сключват сделки за същите или сходни 
инструменти на регулирани пазари, 
МСТ.

Or. en

Изменение 446
Kay Swinburne

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Инвестиционните посредници, 
които действат като систематични 
участници за инструменти съгласно 
член 17, параграф 1, създават и 
поддържат ефективни мерки и 
процедури, подходящи за тяхната 
дейност като систематични 
участници, за осъществяването на 
редовен мониторинг върху 
изпълнението на правилата и 
процедурите им от техните 
клиенти. Систематичните 
участници извършват мониторинг на 
сделките, предприемани от техните 
клиенти в рамките на системите им, 
с оглед идентифицирането на 
нарушения на тези правила и 
процедури, нарушаващи търговията 
условия или поведение, което може да 
представлява пазарна злоупотреба.

Or. en
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Обосновка

За да се използва режимът на систематичните участници за задължението за 
търгуване на деривати, той трябва да има допълнителни системи и мерки за контрол 
с цел гарантиране на неговата устойчивост и безопасност.

Изменение 447
Astrid Lulling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Систематичните участници 
могат да актуализират своите 
котировки с цел отразяване на
промени в пазарните условия.

Or. en

Обосновка

Систематичните участници трябва да имат възможност да актуализират своите 
котировки съгласно колебанията на пазара.

Изменение 448
Alfredo Pallone

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Равнището на оповестяване и 
честотата на публикуване се 
адаптират пропорционално на 
емисиите, размера на сделките и 
характеристиките на националните 
пазари.

Or. en
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Изменение 449
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Систематичните участници 
отчитат пред компетентния орган 
съществените нарушения на техните 
правила и процедури, нарушаващи 
търговията условия или поведение, 
което може да представлява пазарна 
злоупотреба. Систематичните 
участници също така предоставят 
незабавно съответната информация 
на органа, компетентен за 
разследването и съдебното 
преследване на пазарни злоупотреби, и 
оказват пълно съдействие на този 
орган при разследването и съдебното 
преследване на пазарни злоупотреби, 
възникващи в рамките на или чрез 
техните системи.

Or. en

Обосновка

За да се използва режимът на систематичните участници за задължението за 
търгуване на деривати, той трябва да има допълнителни системи и мерки за контрол 
с цел гарантиране на неговата устойчивост и безопасност.

Изменение 450
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи и ЕОЦКП 
следят за прилагането на настоящия 
член по отношение на размерите, по 
които се предоставят котировки на 

1. Компетентните органи и ЕОЦКП 
следят за прилагането на настоящия 
член по отношение на размерите, по 
които се предоставят котировки на 
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клиентите на инвестиционния 
посредник и на другите участници на 
пазара във връзка с други търговски 
дейности на инвестиционния посредник, 
както и степента, в която котировките 
отразяват преобладаващите пазарни 
условия в сравнение със сделки с 
еднакви или подобни инструменти, 
които се сключват на регулирани 
пазари, МСТ или ОСТ. ЕОЦКП 
представя на Комисията доклад относно 
прилагането на настоящия член в 
рамките на 2 години след датата на 
влизане влизането му в сила. В случай 
на интензивни котировки и търгуване 
дори и малко над прага, посочен в член 
17, параграф 3, или извън 
преобладаващите пазарни условия, 
компетентните органи докладват на 
Комисията преди този срок.

клиентите на инвестиционния 
посредник и на другите участници на 
пазара във връзка с други търговски 
дейности на инвестиционния посредник, 
както и степента, в която котировките 
отразяват преобладаващите пазарни 
условия в сравнение със сделки с 
еднакви или подобни инструменти, 
които се сключват на регулирани 
пазари, МСТ. ЕОЦКП представя на 
Комисията доклад относно прилагането 
на настоящия член в рамките на 2 
години след датата на влизането му в 
сила. В случай на интензивни котировки 
и търгуване дори и малко над прага, 
посочен в член 17, параграф 3, или 
извън преобладаващите пазарни 
условия, компетентните органи 
докладват на Комисията преди този 
срок.

Or. en

Изменение 451
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 41 
Комисията приема посредством 
делегирани актове мерките за 
определяне на размерите, посочени в 
член 17, параграф 3, при които 
инвестиционният посредник сключва 
сделки с всички други клиенти, на които 
е предоставил котировката.

2. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на размерите, посочени в 
член 17, параграф 3, при които 
инвестиционният посредник сключва 
сделки с всички други клиенти, на които 
е предоставил котировката.

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос, който следва да се определи от ЕОЦКП, тъй като той 
притежава по-подходящ опит и знания в тази област от Комисията.
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Изменение 452
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 41 
Комисията приема посредством 
делегирани актове мерките за
определяне на размерите, посочени в 
член 17, параграф 3, при които 
инвестиционният посредник сключва 
сделки с всички други клиенти, на които 
е предоставил котировката.

2. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел определяне на размерите, посочени 
в член 17, при които инвестиционният 
посредник сключва сделки с всички 
други клиенти, на които е предоставил 
котировката. Тези размери 
съответстват на обичайните за 
непрофесионалните инвеститори 
размери за съответната 
подкатегория на инструмента в 
рамките на категорията активи.
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

Обосновка

За да се защитят непрофесионалните клиенти, като същевременно се подпомогне 
ликвидността на пазарите за търговия на едро, задълженията за публично котиране 
преди сключване на сделките за систематични участници, търгуващи с инструменти, 
различни от акции, следва да се прилагат за обичайния размер на сделки на дребно в 
подкатегорията на съответния инструмент. Това е технически въпрос, който 
изисква детайлно познаване на пазара, следователно е по-подходящо тази 
отговорност да се предостави на ЕОЦКП.
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Изменение 453
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 41 Комисията 
приема посредством делегирани актове 
мерките за определяне на размерите, 
посочени в член 17, параграф 3, при 
които инвестиционният посредник 
сключва сделки с всички други клиенти, 
на които е предоставил котировката.

2. В съответствие с член 41 Комисията 
приема посредством делегирани актове 
мерките за определяне на размерите, 
посочени в член 17, параграф 3, при 
които инвестиционният посредник 
сключва сделки с всички други клиенти, 
на които е предоставил котировката.
Тези мерки уточняват, че целта им е 
да се подобри прозрачността за 
непрофесионалните инвеститори и 
определят категориите инструменти 
от гледна точка на категории, обем и 
ликвидност на активите.

Or. en

Изменение 454
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с член 41 Комисията 
може да вземе посредством делегирани 
актове мерките, с които се уточнява 
какво представляват подходящи 
търговски условия за оповестяване на 
котировките, както е посочено в 
параграф 17, параграф 5.

3. В съответствие с член 41 Комисията 
приема посредством делегирани актове 
мерките, с които се уточнява какво 
представляват подходящи търговски 
условия за оповестяване на 
котировките, както е посочено в 
параграф 17, параграф 5.

Or. en

Изменение 455
Olle Schmidt
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от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с член 41 Комисията 
може да вземе посредством делегирани 
актове мерките, с които се уточнява 
какво представляват подходящи 
търговски условия за оповестяване на 
котировките, както е посочено в 
параграф 17, параграф 5.

3. В съответствие с член 41 Комисията 
приема посредством делегирани актове 
мерките, с които се уточнява какво 
представляват подходящи търговски 
условия за оповестяване на 
котировките, както е посочено в 
параграф 17, параграф 5.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се допълни законодателството в тази област с цел ефективно 
прилагане на останалата част от члена.

Изменение 456
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1a (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 алинея 2 регулаторни 
технически стандарти в 
съответствие с 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 457
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО.

Or. en

Изменение 458
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО.

Or. en
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Изменение 459
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.
Информацията се предоставя 
безплатно 15 минути след 
публикуването на сделката на всеки 
участник, търговски и обществен.

Or. en

Обосновка

Информацията се предоставя на обществеността толкова бързо в реално време, 
колкото е технически възможно, и при разумни търговски условия.

Изменение 460
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
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сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.

сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
толкова бързо в реално време, колкото 
е технически възможно, обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО.

Or. en

Изменение 461
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО
толкова бързо в реално време, колкото 
е технически възможно. По 
отношение на електронната 
търговия, забавянето преди 
информацията след сделката да бъде 
публикувана не надвишава два пъти 
закъснението за изпълнение.

Or. en

Изменение 462
Sylvie Goulard
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, която се оповестява в 
съответствие с параграф 1 и в сроковете 
за публикуване съответства на 
изискванията, приети съгласно член 6. 
Когато в мерките, приети съгласно член 
6, се предвижда отложено публикуване 
за някои категории сделки с акции, 
борсово търгувани фондове, 
депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти, 
тази възможност се прилага също за 
тези сделки, когато те се сключени 
извън регулираните пазари, МСТ или 
ОТС.

2. Информацията, която се оповестява в 
съответствие с параграф 1 и в сроковете 
за публикуване съответства на 
изискванията, приети съгласно член 6. 
Когато в мерките, приети съгласно член 
6, се предвижда отложено публикуване 
за някои категории сделки с акции, 
борсово търгувани фондове, 
депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти, 
тази възможност се прилага също за 
тези сделки, когато те се сключени 
извън регулираните пазари, МСТ.

Or. en

Изменение 463
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, която се оповестява в 
съответствие с параграф 1 и в сроковете 
за публикуване съответства на 
изискванията, приети съгласно член 6. 
Когато в мерките, приети съгласно член 
6, се предвижда отложено публикуване
за някои категории сделки с акции, 
борсово търгувани фондове, 
депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти, 
тази възможност се прилага също за 
тези сделки, когато те се сключени 
извън регулираните пазари, МСТ или 
ОТС.

2. Информацията, която се оповестява в 
съответствие с параграф 1 и в сроковете 
за публикуване съответства на 
изискванията, приети съгласно член 6. 
Когато в мерките, приети съгласно член 
6, се предвижда отложено публикуване 
за някои категории сделки с акции, 
борсово търгувани фондове, 
депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти, 
тази възможност се прилага също за 
тези сделки, когато те се сключени 
извън регулираните пазари, МСТ.
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Or. en

Изменение 464
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с член 41 
Комисията може да приеме 
посредством делегирани актове мерки 
за уточняване на следното:

3. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел определяне на:

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква детайлно познаване на пазара, следователно 
е по-подходящо тази отговорност да се предостави на ЕОЦКП.

Изменение 465
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) обозначенията за 
идентифициране и разграничаване на 
различните видове сделки, 
включително извънборсовите сделки, 
в зависимост от тяхното естество.

Or. en

Изменение 466
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 1a (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 467
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ЕОЦКП посочва принципите и 
критериите за дерогация от
разпоредбите за използване на АПО 
съгласно параграф 1 за инвестиционни 
посредници, които извършват 
сравнително малки обеми сделки по 
отношение на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други финансови 
инструменти. В такива случаи 
ЕОЦКП установява конкретни 
разпоредби по отношение на 
минималното съдържание и формата 
на информацията, публикувана чрез 
използване на собствени системи за 
оповестяване.

Or. en
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Обосновка

Малките инвестиционни посредници с очевидно малки обеми сделки за финансовите 
инструменти и продукти, посочени в членове 19 и 20, ще бъдат изправени пред 
непропорционални разходи за дейността, за да изпълнят разпоредбата за 
оповестяване на информация след сключването на сделките, използвайки АПО. От 
това следва, че трябва да се предвиди клауза за дерогация въз основа на принципи и 
критерии, посочени от ЕОЦКП, което ще позволи използването на собствени системи 
за оповестяване. Това положение няма да пречи на режима за оповестяване на 
информация след сключването на сделките и ще осигури повече гъвкавост и 
пропорционалност.

Изменение 468
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ЕОЦКП посочва принципите и 
критериите за дерогация от
разпоредбите за използване на АПО 
съгласно параграф 1 за инвестиционни 
посредници, които извършват
сравнително малки обеми сделки по 
отношение на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други финансови 
инструменти. В такива случаи 
ЕОЦКП установява конкретни 
разпоредби по отношение на 
минималното съдържание и формата 
на информацията, публикувана чрез 
използване на собствени системи за 
оповестяване.

Or. en

Обосновка

Малките инвестиционни посредници с очевидно малки обеми сделки за финансовите 
инструменти и продукти, посочени в членове 19 и 20, много вероятно ще бъдат 
изправени пред непропорционални разходи за дейността, за да изпълнят разпоредбата 
за оповестяване на информация след сключването на сделките, използвайки АПО. От 
това следва, че трябва да се предвиди клауза за дерогация въз основа на принципи и 



PE489.477v01-00 100/198 AM\901886BG.doc

BG

критерии, посочени от ЕОЦКП, което ще позволи използването на собствени системи 
за оповестяване.

Изменение 469
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от Регламент 
[EMIR] или са допуснати до търговия на 
регулиран пазар или се търгуват на 
МСТ или ОСТ, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО.

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от Регламент 
[EMIR] или са допуснати до търговия на 
регулиран пазар или се търгуват на 
МСТ, оповестят обема и цената на тези 
сделки и времето, в което са сключени. 
Тази информация се оповестява чрез 
АПО.

Or. en

Изменение 470
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
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пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от Регламент 
[EMIR] или са допуснати до търговия на 
регулиран пазар или се търгуват на 
МСТ или ОСТ, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО.

пазар, чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от Регламент 
[EMIR] или са допуснати до търговия на 
регулиран пазар или се търгуват на 
МСТ, оповестят обема и цената на тези 
сделки и времето, в което са сключени. 
Тази информация се оповестява чрез 
АПО.

Or. en

Изменение 471
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от 
Регламент [EMIR] или са допуснати до 
търговия на регулиран пазар или се 
търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или се търгуват на МСТ или ОСТ, 
оповестят обема и цената на тези сделки 
и времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.

Or. en

Обосновка

Непреминалите клиринг извънборсови деривати, които все пак се отчитат пред 
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регистрите на трансакции, не са достатъчно стандартизирани, за да е полезно 
публикуването на цените. Вж. също съображение 29 от ДПФИ за избягване на двойно 
отчитане.

Изменение 472
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от Регламент 
[EMIR] или са допуснати до търговия на 
регулиран пазар или се търгуват на 
МСТ или ОСТ, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО.

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [9] от Регламент 
[EMIR] или са допуснати до търговия на 
регулиран пазар или се търгуват на 
МСТ или ОСТ, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО.

Or. en

Изменение 473
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
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допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от Регламент 
[EMIR] или са допуснати до търговия на 
регулиран пазар или се търгуват на 
МСТ или ОСТ, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО.

допуснати до търговия на регулиран 
пазар, сделки с квоти за емисии и с 
деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от Регламент 
[EMIR] или са допуснати до търговия на 
регулиран пазар или се търгуват на 
МСТ или ОСТ, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО.

Or. en

Обосновка

Изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките за финансови 
инструменти, за които се публикува проспект, са непропорционални, имайки предвид 
факта, че тези инструменти могат да бъдат договорени дори от малки кредитни 
институции на силно ограничени (и нерегулирани) пазари, съотношението между 
разходите и ползите между прозрачността и тежестта върху кредитните 
институции е много малко и реалното и практическо изпълнение би се оказало 
несигурно, тъй като информацията не е винаги налична.

Изменение 474
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от 
Регламент [EMIR] или са допуснати 

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които подлежат на 
задължения за търгуване, както е 
посочено в член 24, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
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до търговия на регулиран пазар или се 
търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.

оповестява чрез АПО.

Задължението за оповестяване не се 
прилага по отношение на сделки с 
деривати на нефинансови 
контрагенти, които намаляват 
обективно измеримите рискове, пряко 
свързани със стопанската дейност 
или финансирането на стопанските 
дейности на този контрагент.

Or. en

Обосновка

Дериватите, използвани от дружествата, са специално предназначени да хеджират
рисковете от търговската дейност по гъвкав и ефективен начин. Изменението ще 
освободи тези сделки от изискванията за прозрачност, защото оповестяването на 
тези приведени в съответствие с потребностите на индивидуалните клиенти сделки 
вероятно ще доведе до проблеми с поверителността.

Изменение 475
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от Регламент 
[EMIR] или са допуснати до търговия на 
регулиран пазар или се търгуват на 

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от Регламент 
[EMIR] или са допуснати до търговия на 
регулиран пазар или се търгуват на 
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МСТ или ОСТ, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО.

МСТ или ОСТ, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО толкова бързо в 
реално време, колкото е технически 
възможно. По отношение на 
електронната търговия, времето за 
предоставяне на информация след 
сделката не следва да надвишава два 
пъти закъснението за изпълнение.

Or. en

Изменение 476
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от 
Регламент [EMIR] или са допуснати до 
търговия на регулиран пазар или се 
търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван съгласно изискванията на 
Директива 2003/71/ЕО, сделки с квоти 
за емисии и с деривати, които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или се търгуват на МСТ или ОСТ, 
при условие че съответната сделка 
подлежи на задължителен клиринг, 
оповестят обема и цената на тези сделки 
и времето, в което са сключени, при 
условие че сделката е свързана с 
ликвиден финансов инструмент и 
размерът на сделката е равен или по-
малък от стандартния пазарен 
размер. Тази информация се оповестява 
чрез АПО.

Or. en
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Изменение 477
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, която се оповестява в 
съответствие с параграф 1 и в сроковете 
за публикуване съответства на 
изискванията, приети съгласно член 10. 
Когато в мерките, приети съгласно член 
10, се предвижда отложено публикуване 
за някои категории сделки с облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии и деривати, тази 
възможност се прилага също за тези 
сделки, когато те се сключени извън 
регулираните пазари, МСТ или ОТС.

2. Информацията, която се оповестява в 
съответствие с параграф 1 и в сроковете 
за публикуване, съответства на 
изискванията, приети съгласно член 10. 
Когато в мерките, приети съгласно член 
10, се предвижда отложено публикуване 
за някои категории сделки с облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии и деривати, тази 
възможност се прилага също за тези 
сделки, когато те се сключени извън 
регулираните пазари, МСТ.

Or. en

Изменение 478
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, която се оповестява в 
съответствие с параграф 1 и в сроковете 
за публикуване съответства на 
изискванията, приети съгласно член 10. 
Когато в мерките, приети съгласно член 
10, се предвижда отложено публикуване 
за някои категории сделки с облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии и деривати, тази 
възможност се прилага също за тези 
сделки, когато те се сключени извън 
регулираните пазари, МСТ или ОТС.

2. Информацията, която се оповестява в 
съответствие с параграф 1 и в сроковете 
за публикуване, съответства на 
изискванията, приети съгласно член 10. 
Когато в мерките, приети съгласно член 
10, се предвижда отложено публикуване 
за някои категории сделки с облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии и деривати, тази 
възможност се прилага също за тези 
сделки, когато те се сключени извън 
регулираните пазари, МСТ.

Or. en
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Изменение 479
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Компетентните органи могат да 
разрешат на инвестиционните 
посредници да предвидят отложено 
публикуване съгласно член 10.

Or. en

Обосновка

За да се постигне равнопоставеност между различните места за търговия, и 
инвестиционните посредници, които действат от свое име или от името на техните 
клиенти следва да могат да кандидатстват за дерогация или отложено публикуване 
при същите условия като инвестиционните посредници или пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ. Това е важно, тъй като само инвестиционните 
посредници могат да кандидатстват за дерогации и отложено публикуване, когато 
търговията се осъществява само на извънборсови пазари.

Изменение 480
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с член 41 
Комисията може да приеме 
посредством делегирани актове мерки 
за уточняване на следното:

3. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел определяне на:

Or. en
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Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква детайлно познаване на пазара, следователно 
е по-подходящо тази отговорност да се предостави на ЕОЦКП.

Изменение 481
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 1 (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 482
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) ЕОЦКП посочва принципите и 
критериите, когато разпоредбите за 
използване на АПО съгласно параграф 
1 се дерогират за инвестиционни 
посредници, които извършват 
сравнително малко по обем сделки по 
отношение на облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии и деривати. В такива 
случаи ЕОЦКП предписва конкретни 



AM\901886BG.doc 109/198 PE489.477v01-00

BG

разпоредби по отношение на 
минималното съдържание и формата 
на информацията, публикувана чрез 
използване на собствени системи за 
оповестяване.

Or. en

Изменение 483
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ЕОЦКП посочва принципите и 
критериите, когато разпоредбите за 
използване на АПО съгласно параграф 
1 се дерогират за инвестиционни 
посредници, които извършват 
сравнително малко по обем сделки по 
отношение на облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии и деривати. В такива 
случаи ЕОЦКП предписва конкретни 
разпоредби по отношение на 
минималното съдържание и формата 
на информацията, публикувана чрез 
използване на собствени системи за 
оповестяване.

Or. en

Обосновка

Вж. член 19, параграф 3a.

Изменение 484
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторът на регулиран пазар, МСТ
или ОТС съхраняват на разположението 
на компетентния орган за срок от най-
малко пет години данните, свързани с 
всички нареждания за финансови 
инструменти, които са обявени чрез 
техните системи. В архивите се съдържа 
цялата информация, необходима за 
целите на член 23, параграфи 1 и 2. 
ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на достъпа 
до информация, който компетентните 
органи получават съгласно 
разпоредбите на настоящия параграф.

2. Операторът на регулиран пазар, МСТ 
съхраняват на разположението на 
компетентния орган за срок от най-
малко пет години данните, свързани с 
всички нареждания за финансови 
инструменти, които са обявени чрез 
техните системи. В архивите се съдържа 
цялата информация, необходима за 
целите на член 23, параграфи 1 и 2. 
ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на достъпа 
до информация, който компетентните 
органи получават съгласно 
разпоредбите на настоящия параграф.

Or. en

Изменение 485
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторът на регулиран пазар, МСТ 
или ОТС съхраняват на разположението 
на компетентния орган за срок от най-
малко пет години данните, свързани с 
всички нареждания за финансови 
инструменти, които са обявени чрез 
техните системи. В архивите се съдържа 
цялата информация, необходима за 
целите на член 23, параграфи 1 и 2. 
ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на достъпа 
до информация, който компетентните 
органи получават съгласно 
разпоредбите на настоящия параграф.

2. Операторът на регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ съхраняват на разположението 
на компетентния орган за срок от най-
малко пет години данните, свързани с 
всички нареждания за финансови 
инструменти, които са обявени чрез 
техните системи. В архивите се съдържа 
цялата информация, необходима за 
целите на член 23, параграфи 1 и 3. 
ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на достъпа 
до информация, който компетентните 
органи получават съгласно 
разпоредбите на настоящия параграф.

Or. en
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Изменение 486
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват сделки с финансови 
инструменти, представят подробен 
отчет за тези сделки пред компетентния 
орган възможно най-бързо и не по-
късно от края на следващия работен ден. 
В съответствие с член 89 от Директива 
[новата ДПФИ] компетентните органи 
вземат необходимите мерки, с които да 
се гарантира, че компетентният орган на 
най-важния пазар по отношение на 
ликвидността на тези финансови 
инструменти също получава тази 
информация.

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват сделки с финансови 
инструменти, представят подробен 
отчет за тези сделки пред компетентния 
орган възможно най-бързо и не по-
късно от края на следващия работен ден. 
В съответствие с член 89 от Директива 
[новата ДПФИ] компетентните органи 
вземат необходимите мерки, с които да 
се гарантира, че ЕОЦКП и
компетентният орган на най-важния 
пазар по отношение на ликвидността на 
тези финансови инструменти също 
получава тази информация.

Or. en

Изменение 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението, предвидено в 
параграф 1, не се прилага за 
финансови инструменти, които не са 
допуснати до търговия или се 
търгуват на МСТ или ОТС, за 
финансови инструменти, чиято 
стойност не зависи от стойността 
на финансов инструмент, допуснат за 
търгуване или търгуван на МСТ или 
ОТС, нито за финансови 
инструменти, които не оказват или 
няма вероятност да окажат 

заличава се
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въздействие върху финансов 
инструмент, допуснат за търгуване 
или търгуван на МСТ или ОСТ.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че инвестиционните посредници отчитат и сделките, които 
извършват на извънборсови пазари.

Изменение 488
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението, предвидено в 
параграф 1, не се прилага за 
финансови инструменти, които не са 
допуснати до търговия или се 
търгуват на МСТ или ОТС, за 
финансови инструменти, чиято 
стойност не зависи от стойността 
на финансов инструмент, допуснат за 
търгуване или търгуван на МСТ или 
ОТС, нито за финансови 
инструменти, които не оказват или 
няма вероятност да окажат 
въздействие върху финансов 
инструмент, допуснат за търгуване 
или търгуван на МСТ или ОСТ.

заличава се

Or. en

Изменение 489
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението, предвидено в параграф 
1, не се прилага за финансови 
инструменти, които не са допуснати до 
търговия или се търгуват на МСТ или 
ОТС, за финансови инструменти, чиято 
стойност не зависи от стойността на 
финансов инструмент, допуснат за 
търгуване или търгуван на МСТ или 
ОТС, нито за финансови инструменти, 
които не оказват или няма вероятност да 
окажат въздействие върху финансов 
инструмент, допуснат за търгуване или 
търгуван на МСТ или ОСТ.

2. Задължението, предвидено в параграф 
1, не се прилага за финансови 
инструменти, които не са допуснати до 
търговия или се търгуват на МСТ, за 
финансови инструменти, чиято стойност 
не зависи от стойността на финансов 
инструмент, допуснат за търгуване или 
търгуван на МСТ, нито за финансови 
инструменти, които не оказват или няма 
вероятност да окажат въздействие върху 
финансов инструмент, допуснат за 
търгуване или търгуван на МСТ.

Or. en

Изменение 490
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението, предвидено в параграф 
1, не се прилага за финансови 
инструменти, които не са допуснати до 
търговия или се търгуват на МСТ или 
ОТС, за финансови инструменти, чиято 
стойност не зависи от стойността на 
финансов инструмент, допуснат за 
търгуване или търгуван на МСТ или 
ОТС, нито за финансови инструменти, 
които не оказват или няма вероятност да 
окажат въздействие върху финансов 
инструмент, допуснат за търгуване или 
търгуван на МСТ или ОСТ.

2. Задължението, предвидено в параграф 
1, не се прилага за финансови 
инструменти, които не са допуснати до 
търговия или се търгуват на МСТ или 
ОСТ, за финансови инструменти, чиято 
стойност не зависи от стойността на 
финансов инструмент, допуснат за 
търгуване на регулиран пазар или 
търгуван на МСТ или ОСТ, нито за 
финансови инструменти, които не 
оказват или няма вероятност да окажат 
въздействие върху финансов 
инструмент, допуснат за търгуване или 
търгуван на МСТ или ОСТ.

Or. en
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Изменение 491
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
имената и броя на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, указание за 
идентификация на клиентите, от чието 
име инвестиционният посредник е 
сключил сделка, указание за 
идентификация на лицата и на 
компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници. За сделки, 
които не са сключени на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, в докладите се 
съдържа също указание за 
идентификация на видовете сделки в 
съответствие с мерките, които трябва да 
бъдат приети по силата на член 19, 
параграф 3, буква а) и член 20, параграф 
3, буква а).

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
имената и броя на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, указание за 
идентификация на клиентите, от чието 
име инвестиционният посредник е 
сключил сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници. За сделки, 
които не са сключени на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, в докладите се 
съдържа също указание за 
идентификация на видовете сделки в 
съответствие с мерките, които трябва да 
бъдат приети по силата на член 19, 
параграф 3, буква а) и член 20, параграф 
3, буква а).

Or. en

Обосновка

Включването на такива подробни отчети ще натовари прекомерно регулаторните 
органи. Инвестиционните посредници следва сами да поддържат информацията в 
подходящ формат, така че в случай на разследване на злоупотреби да могат да 
идентифицират лицето или алгоритъма, извършили конкретната сделка.

Изменение 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy



AM\901886BG.doc 115/198 PE489.477v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
имената и броя на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, указание за 
идентификация на клиентите, от чието 
име инвестиционният посредник е 
сключил сделка, указание за 
идентификация на лицата и на 
компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници. За сделки, 
които не са сключени на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, в докладите се 
съдържа също указание за 
идентификация на видовете сделки в 
съответствие с мерките, които трябва да 
бъдат приети по силата на член 19, 
параграф 3, буква а) и член 20, параграф 
3, буква а).

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
вида и категорията активи, имената и 
броя на купените или продадените 
инструменти, количеството, датите и 
времето на изпълнението, както и 
цените, по които са сключени сделките, 
указание за идентификация на 
клиентите, от чието име 
инвестиционният посредник е сключил 
сделка, указание за идентификация на 
лицата и на компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници. За сделки, 
които не са сключени на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, в докладите се 
съдържа също указание за 
идентификация на видовете сделки в 
съответствие с мерките, които трябва да 
бъдат приети по силата на член 19, 
параграф 3, буква а) и член 20, параграф 
3, буква а).

Or. en

Обосновка

За да се даде възможност за прилагане на последователно ограничаване на позициите 
на различните места за търговия, сделки, които не са свързани с базова търговска
експозиция, следва да се указват и отчитат по стандартизиран, сравним формат в 
централна система, ръководена от ЕОЦКП. Информацията в тази система ще 
позволи на компетентните органи временно да ограничават натрупването на 
допълнителни позиции, които не са с цел хеджиране. Тя ще помогне също така на 
компетентните органи да наблюдават и ограничават големи и системни рискове.

Изменение 493
Sylvie Goulard
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
имената и броя на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, указание за 
идентификация на клиентите, от чието 
име инвестиционният посредник е 
сключил сделка, указание за 
идентификация на лицата и на 
компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници. За сделки, 
които не са сключени на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, в докладите се 
съдържа също указание за 
идентификация на видовете сделки в 
съответствие с мерките, които трябва да 
бъдат приети по силата на член 19, 
параграф 3, буква а) и член 20, параграф 
3, буква а).

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
имената и броя на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, указание за 
идентификация на клиентите, от чието 
име инвестиционният посредник е 
сключил сделка, указание за 
идентификация на лицата и на 
компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници. За сделки, 
които не са сключени на регулиран 
пазар, МСТ, в докладите се съдържа 
също указание за идентификация на 
видовете сделки в съответствие с 
мерките, които трябва да бъдат приети 
по силата на член 19, параграф 3, буква 
а) и член 20, параграф 3, буква а).

Or. en

Изменение 494
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
имената и броя на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
имената и броя на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
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са сключени сделките, указание за 
идентификация на клиентите, от чието 
име инвестиционният посредник е 
сключил сделка, указание за 
идентификация на лицата и на 
компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници. За сделки, 
които не са сключени на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, в докладите се 
съдържа също указание за 
идентификация на видовете сделки в 
съответствие с мерките, които трябва да 
бъдат приети по силата на член 19, 
параграф 3, буква а) и член 20, параграф 
3, буква а).

са сключени сделките, указание за 
идентификация на клиентите, от чието 
име инвестиционният посредник е 
сключил сделка, указание за 
идентификация на алгоритмите и на 
подбудителя на тези алгоритми, 
които отговарят за решението да се 
инвестира и да бъде сключена сделката, 
и средствата за идентификация на 
въпросните инвестиционни посредници. 
За сделки, които не са сключени на 
регулиран пазар, МСТ или ОСТ, в 
докладите се съдържа също указание за 
идентификация на видовете сделки в 
съответствие с мерките, които трябва да 
бъдат приети по силата на член 19, 
параграф 3, буква а) и член 20, параграф 
3, буква а).

Or. en

Обосновка

Регулаторните органи се интересуват от идентифицирането на лицето, физическо 
или юридическо, което е взело решението за търгуване. Като се има предвид, че 
клиентите могат да посочат алгоритмите, които желаят да приложи 
инвестиционният посредник, за да постигне техните цели, или да оставят 
инвестиционният посредник да определи кой алгоритъм да използва, за да постигне 
най-доброто изпълнение, за регулаторния орган е важна самоличността на лицето, 
въвело алгоритъма.

Изменение 495
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
имената и броя на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
вида и категорията активи, имената и 
броя на купените или продадените 
инструменти, количеството, датите и 
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изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, указание за 
идентификация на клиентите, от чието 
име инвестиционният посредник е 
сключил сделка, указание за 
идентификация на лицата и на 
компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници. За сделки, 
които не са сключени на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, в докладите се 
съдържа също указание за 
идентификация на видовете сделки в 
съответствие с мерките, които трябва да 
бъдат приети по силата на член 19, 
параграф 3, буква а) и член 20, параграф 
3, буква а).

времето на изпълнението, както и 
цените, по които са сключени сделките, 
указание за идентификация на 
клиентите, от чието име 
инвестиционният посредник е сключил 
сделка, указание за идентификация на 
лицата и на компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници. В 
допълнение, за сделки, свързани със 
стокови деривати, отчетът посочва 
дали тези сделки се квалифицират 
като добросъвестни сделки за 
хеджиране. За сделки, които не са 
сключени на регулиран пазар, МСТ или 
ОСТ, в докладите се съдържа също 
указание за идентификация на видовете 
сделки в съответствие с мерките, които 
трябва да бъдат приети по силата на 
член 19, параграф 3, буква а) и член 20, 
параграф 3, буква а).

Or. en

Изменение 496
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Инвестиционните посредници 
трябва да съхраняват вътрешни 
данни, които са на разположение при 
поискване от компетентните органи, 
включително указание за 
идентификация на клиентите, от 
чието име инвестиционният 
посредник е сключил сделка, и 
указание за идентификация на 
лицата и на компютърния алгоритъм 



AM\901886BG.doc 119/198 PE489.477v01-00

BG

в рамките на инвестиционния
посредник, отговарящ за решението 
да се инвестира и да бъде сключена 
сделката.

Or. en

Обосновка

Включването на такива подробни отчети ще натовари прекомерно регулаторните 
органи. Инвестиционните посредници следва сами да поддържат информацията в 
подходящ формат, така че в случай на разследване на злоупотреби да могат да 
идентифицират лицето или алгоритъма, извършили конкретната сделка.

Изменение 497
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Инвестиционните посредници, които 
предават нарежданията, включват в 
тяхното предаване всички подробности, 
необходими за целите на параграфи 1 и 
3. Вместо да включват указание за 
идентификация на клиентите, от чието 
име инвестиционният посредник е 
предал тази поръчка или указание за 
идентификация на лицата и на 
компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, инвестиционният 
посредник може също да предпочете да 
отчете предадената поръчка в 
съответствие с изискванията по 
параграф 1.

4. Инвестиционните посредници, които 
предават нарежданията, включват в 
тяхното предаване всички подробности, 
необходими за целите на параграфи 1 и 
3. Вместо да включват указание за 
идентификация на крайните клиенти, 
от чието име инвестиционният 
посредник е предал тази поръчка или 
указание за идентификация на лицата и 
на компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, инвестиционният 
посредник може също да предпочете да 
отчете предадената поръчка в 
съответствие с изискванията по 
параграф 1.

Or. en
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Изменение 498
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на регулиран пазар, 
МСТ или ОСТ изготвят подробни 
отчети в съответствие с параграфи 1 и 3 
за сделките с инструменти, търгувани на 
техните платформи, които се сключват 
чрез техните системи от страна на 
предприятия, които не са предмет на 
настоящия регламент.

5. Операторите на регулиран пазар, 
МСТ изготвят подробни отчети в 
съответствие с параграфи 1 и 3 за 
сделките с инструменти, търгувани на 
техните платформи, които се сключват 
чрез техните системи от страна на 
предприятия, които не са предмет на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 499
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. При отчитането на указанието за 
идентификация на клиентите 
съгласно изискванията, посочени в 
параграфи 3 и 4, инвестиционните 
посредници използват:
i) идентификационен номер за 
юридически лица, въведен за 
идентифициране на клиенти —
юридически лица, под формата на 20-
знаков буквено-цифров код;
ii) идентификационен номер, даден в 
съответствие с разработените от 
ЕОЦКП регулаторни технически 
стандарти за физически лица и лица, 
които не са предмет на 
идентификационен номер за 
юридически лица.
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Във  връзка с това всяка държава 
членка определя идентификационен 
номер, който позволява 
идентифицирането на нейните 
граждани и на всички юридически 
лица, установени на територията й. 
Той се определя от държавата членка 
поне на национално равнище, така че 
всеки гражданин или юридическо 
лице, установено в държавата членка, 
да има уникален идентификационен 
номер.
Всяка държава членка също така е в 
състояние да предава всеки 
национален идентификационен номер 
в отчетите за сделките на други 
държави членки съгласно параграфи 1 
и 7 без да се засягат приложимите 
разпоредби [Директива 95/46/ЕО 
заедно с преразгледаните текстове] за 
защита на физическите лица по 
отношение на  обработването на 
лични данни и за свободното 
движение на тези данни.
Всяка държава членка гарантира, че 
тези идентификационни номера 
позволяват на другите държави 
членки бързо да получат информация 
за самоличността на клиента или 
чрез обикновено съобщаване на 
самоличността (името) на клиента, 
или чрез механизъм, който дава 
възможност да бъде получена 
информация за самоличността 
(името) на клиента, без да е 
необходимо представяне на специално 
искане до съответния инвестиционен 
посредник.

Or. en

Изменение 500
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Отчетите се представят пред 
компетентните органи или от самия 
инвестиционен посредник, от АОС, 
който действа от негово име, или от 
регулирания пазар, МСТ или ОСТ, чрез 
които е била сключена сделката. 
Компетентният орган може да одобри 
като АОС системите за съпоставяне и 
отчитане на нарежданията, включително 
регистрите на сделки, регистрирани или 
признати съгласно дял VI от Регламент 
[EMIR]. В случаите, когато сделките се
отчитат пряко пред компетентния орган 
от регулиран пазар, МСТ, ОСТ или от 
АОС, определеното в параграф 1 
задължение на инвестиционния 
посредник може да бъде отменено. 
Когато сделките са отчетени пред 
регистри на сделки в съответствие с 
член [7] от Регламент [ ] (EMIR) и 
когато в тези отчети се съдържат 
подробностите, изисквани в параграфи 1 
и 3, задължението на инвестиционния 
посредник, посочено в параграф 1, се 
счита за изпълнено.

6. Отчетите се представят пред 
компетентните органи или от самия 
инвестиционен посредник, от АОС, 
който действа от негово име, или от 
регулирания пазар, МСТ или ОСТ, чрез 
които е била сключена сделката. 
Компетентният орган може да одобри 
като АОС системите за съпоставяне и 
отчитане на нарежданията, включително 
регистрите на сделки, регистрирани или 
признати съгласно дял VI от Регламент 
[EMIR]. В случаите, когато сделките се 
отчитат пряко пред компетентния орган 
от регулиран пазар, МСТ, ОСТ или от 
АОС, определеното в параграф 1 
задължение на инвестиционния 
посредник може да бъде отменено. 
Когато сделките са отчетени пред 
регистри на сделки в съответствие с 
член [6] от Регламент [ ] (EMIR), които 
са одобрени като АОС, и когато в тези 
отчети се съдържат подробностите, 
изисквани в параграфи 1 и 3, 
задължението на инвестиционния 
посредник, посочено в параграф 1, се 
счита за изпълнено.

Or. en

Обосновка

Трябва да се избегне двойното отчитане и следователно възможността регистрите 
на сделки да се одобряват като АОС е положителна.

Изменение 501
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Отчетите се представят пред 
компетентните органи или от самия 
инвестиционен посредник, от АОС, 
който действа от негово име, или от 
регулирания пазар, МСТ или ОСТ, чрез 
които е била сключена сделката. 
Компетентният орган може да одобри 
като АОС системите за съпоставяне и 
отчитане на нарежданията, включително 
регистрите на сделки, регистрирани или 
признати съгласно дял VI от Регламент 
[EMIR]. В случаите, когато сделките се 
отчитат пряко пред компетентния орган 
от регулиран пазар, МСТ, ОСТ или от 
АОС, определеното в параграф 1 
задължение на инвестиционния 
посредник може да бъде отменено. 
Когато сделките са отчетени пред 
регистри на сделки в съответствие с 
член [7] от Регламент [ ] (EMIR) и 
когато в тези отчети се съдържат 
подробностите, изисквани в параграфи 1 
и 3, задължението на инвестиционния 
посредник, посочено в параграф 1, се 
счита за изпълнено.

6. Отчетите се представят пред 
компетентните органи или от самия 
инвестиционен посредник, от АОС, 
който действа от негово име, или от 
регулирания пазар, МСТ, чрез които е 
била сключена сделката. Компетентният 
орган може да одобри като АОС 
системите за съпоставяне и отчитане на 
нарежданията, включително регистрите 
на сделки, регистрирани или признати 
съгласно дял VI от Регламент [EMIR]. В 
случаите, когато сделките се отчитат 
пряко пред компетентния орган от 
регулиран пазар, МСТ или от АОС, 
определеното в параграф 1 задължение 
на инвестиционния посредник може да 
бъде отменено. Когато сделките са 
отчетени пред регистри на сделки в 
съответствие с член [7] от Регламент [ ] 
(EMIR) и когато в тези отчети се 
съдържат подробностите, изисквани в 
параграфи 1 и 3, задължението на 
инвестиционния посредник, посочено в 
параграф 1, се счита за изпълнено.

Or. en

Изменение 502
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Отчетите се представят пред 
компетентните органи или от самия 
инвестиционен посредник, от АОС, 
който действа от негово име, или от 
регулирания пазар, МСТ или ОСТ, чрез 
които е била сключена сделката. 
Компетентният орган може да одобри 

6. Отчетите се представят пред 
компетентните органи или от самия 
инвестиционен посредник, от АОС, 
който действа от негово име, или от 
регулирания пазар, МСТ или ОСТ, чрез 
които е била сключена сделката. 
Компетентният орган може да одобри 
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като АОС системите за съпоставяне и 
отчитане на нарежданията, включително 
регистрите на сделки, регистрирани или 
признати съгласно дял VI от Регламент 
[EMIR]. В случаите, когато сделките се 
отчитат пряко пред компетентния орган 
от регулиран пазар, МСТ, ОСТ или от 
АОС, определеното в параграф 1 
задължение на инвестиционния 
посредник може да бъде отменено. 
Когато сделките са отчетени пред 
регистри на сделки в съответствие с 
член [7] от Регламент [ ] (EMIR) и 
когато в тези отчети се съдържат 
подробностите, изисквани в параграфи 1 
и 3, задължението на инвестиционния 
посредник, посочено в параграф 1, се 
счита за изпълнено.

като АОС системите за съпоставяне и 
отчитане на нарежданията, включително 
регистрите на сделки, регистрирани или 
признати съгласно дял VI от Регламент 
[EMIR]. В случаите, когато сделките се 
отчитат пряко пред компетентния орган 
от регулиран пазар, МСТ, ОСТ или от 
АОС, определеното в параграф 1 
задължение на инвестиционния 
посредник може да бъде отменено. 
Когато сделките са отчетени пред 
регистри на сделки в съответствие с 
член [9] от Регламент [ ] (EMIR) и 
когато в тези отчети се съдържат 
подробностите, изисквани в параграфи 1 
и 3, задължението на инвестиционния 
посредник, посочено в параграф 1, се 
счита за изпълнено.

Or. en

Изменение 503
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Отчетите се представят пред 
компетентните органи или от самия 
инвестиционен посредник, от АОС, 
който действа от негово име, или от 
регулирания пазар, МСТ или ОСТ, чрез 
които е била сключена сделката. 
Компетентният орган може да одобри 
като АОС системите за съпоставяне и 
отчитане на нарежданията, включително 
регистрите на сделки, регистрирани или 
признати съгласно дял VI от Регламент 
[EMIR]. В случаите, когато сделките се 
отчитат пряко пред компетентния орган 
от регулиран пазар, МСТ, ОСТ или от 
АОС, определеното в параграф 1 
задължение на инвестиционния 

6. Отчетите се представят пред 
компетентните органи или от самия 
инвестиционен посредник, от АОС, 
който действа от негово име, или от 
регулирания пазар, МСТ или ОСТ, чрез 
които е била сключена сделката. 
Компетентният орган може да одобри 
като АОС системите за съпоставяне и 
отчитане на нарежданията, включително 
регистрите на сделки, регистрирани или 
признати съгласно дял VI от Регламент 
[EMIR]. В случаите, когато сделките се 
отчитат пряко пред компетентния орган 
от регулиран пазар, МСТ, ОСТ или от 
АОС, определеното в параграф 1 
задължение на инвестиционния 
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посредник може да бъде отменено. 
Когато сделките са отчетени пред 
регистри на сделки в съответствие с 
член [7] от Регламент [ ] (EMIR) и 
когато в тези отчети се съдържат 
подробностите, изисквани в параграфи 1 
и 3, задължението на инвестиционния 
посредник, посочено в параграф 1, се 
счита за изпълнено .

посредник може да бъде отменено. 
Когато сделките са отчетени пред 
регистри на сделки в съответствие с 
член [7] от Регламент [ ] (EMIR) и 
когато в тези отчети се съдържат 
подробностите, изисквани в параграфи 1 
и 3, включително съответните 
регулаторни технически стандарти 
относно формата и съдържанието на 
отчетите, и редовно се предават на 
съответния компетентен орган в 
рамките на срока, определен в 
параграф 1, задължението на 
инвестиционния посредник, посочено в 
параграф 1, се счита за изпълнено.

Or. en

Изменение 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 7 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи предават 
цялата получена в изпълнение на 
настоящия член информация в една 
единна система, определена от 
ЕОЦКП, за отчитане на сделките на 
равнището на ЕС. Единната система 
позволява на съответните 
компетентни органи достъп до 
докладваната съгласно настоящия 
член информация.

Or. en

Обосновка

Информацията за отчитането на сделките следва да е лесно достъпна в единна
система на европейско равнище, определена от ЕОЦКП възможно най-бързо, а не 
като възможен резултат от клаузата за преразглеждане, действаща две години след 
влизането в сила на предлагания MAR. Освен това, ЕОЦКП следва да разработи 
проект на регулаторни технически стандарти, за да определи механизъм за 



PE489.477v01-00 126/198 AM\901886BG.doc

BG

гарантиране на ефективен обмен на информация между тази система и 
компетентните органи. (предложение на ЕЦБ)

Изменение 505
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) стандартите и форматите за данните, 
които трябва да се спазват за 
публикуването на информацията в 
съответствие с параграфи 1 и 3, 
включително методите и условията за 
отчитане на финансови сделки, както и 
формата и съдържанието на тези отчети;

a) стандартите и форматите за данните, 
които трябва да се спазват за 
отчитането на информацията в 
съответствие с параграфи 1 и 3, 
включително методите и условията за 
отчитане на финансови сделки, както и 
формата и съдържанието на тези отчети;

Or. en

Обосновка

Съгласно параграфи 1 и 3 сделките се отчитат, а не се публикуват.

Изменение 506
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) референциите на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, подробни 
сведения за самоличността на 
клиентите, указание за идентификация 
на клиентите от чието име 
инвестиционният посредник е сключил 
сделка, указание за идентификация на 
лицата и на компютърния алгоритъм 

в) референциите на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, подробни 
сведения за самоличността на 
клиентите, указание за идентификация 
на клиентите от чието име 
инвестиционният посредник е сключил 
сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
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в предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници, начина, по 
който е сключена сделката, и полетата с 
данни, необходими за обработката и 
анализа на отчетите за сделките в 
съответствие с параграф 3.

инвестиционни посредници, начина, по 
който е сключена сделката, и полетата с 
данни, необходими за обработката и 
анализа на отчетите за сделките в 
съответствие с параграф 3.

Or. en

Обосновка

Включването на такива подробни отчети ще натовари прекомерно регулаторните 
органи. Инвестиционните посредници следва сами да поддържат информацията в 
подходящ формат, така че в случай на разследване на злоупотреби да могат да 
идентифицират лицето или алгоритъма, извършили конкретната сделка.

Изменение 507
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) референциите на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, подробни 
сведения за самоличността на 
клиентите, указание за идентификация 
на клиентите от чието име 
инвестиционният посредник е сключил 
сделка, указание за идентификация на 
лицата и на компютърния алгоритъм 
в предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници, начина, по 
който е сключена сделката, и полетата с 

в) референциите на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, подробни 
сведения за самоличността на 
клиентите, указание за идентификация 
на клиентите от чието име 
инвестиционният посредник е сключил 
сделка, указание за идентификация на 
алгоритмите и на подбудителя на 
тези алгоритми, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници, начина, по 
който е сключена сделката, и полетата с 
данни, необходими за обработката и 
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данни, необходими за обработката и 
анализа на отчетите за сделките в 
съответствие с параграф 3.

анализа на отчетите за сделките в 
съответствие с параграф 3.

Or. en

Обосновка

Регулаторните органи се интересуват от идентифицирането на лицето, физическо 
или юридическо, което е взело решението за търгуване. Като се има предвид, че 
клиентите могат да посочат алгоритмите, които желаят да приложи 
инвестиционният посредник, за да постигне техните цели, или да оставят 
инвестиционният посредник да определи кой алгоритъм да използва, за да постигне 
най-доброто изпълнение, за регулаторния орган е важна самоличността на лицето, 
въвело алгоритъма.

Изменение 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) работата на единната система, 
посочена в параграф 7, и процедурите 
за обмен на информация между тази 
система и компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Информацията за отчитането на сделките следва да е лесно достъпна в  единна
система на европейско равнище, определена от ЕОЦКП възможно най-бързо, а не 
като възможен резултат от клаузата за преразглеждане, действаща две години след 
влизането в сила на предлагания MAR. Освен това, ЕОЦКП следва да разработи 
проект на регулаторни технически стандарти, за да определи механизъм за 
гарантиране на ефективен обмен на информация между тази система и 
компетентните органи. (предложение на ЕЦБ)

Изменение 509
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) критериите за определяне на 
добросъвестно хеджиране, свързано 
със стоката, и съответните 
доказателства, изисквани от 
инвестиционните посредници в 
подкрепа на твърдението им, че 
сделката отговаря на определените 
критерии.

Or. en

Изменение 510
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – алинея 1 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) условията, при които се 
разработват националните 
идентификационни номера, 
разработвани, давани и поддържани 
от държавите членки, и условията, 
при които тези национални 
идентификационни номера се 
използват от инвестиционните 
посредници, за да предвиждат 
съгласно параграфи 3—5 указание за 
идентификация на клиентите в 
отчетите за сделките, които се 
изисква да въведат съгласно параграф 
1;

Or. en
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Изменение 511
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – алинея 1 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) мерките, които държавите 
членки трябва да предприемат, за да 
гарантират, че всяка държава членка 
има ефективен достъп до 
самоличността (името) на 
клиентите на инвестиционните 
посредници чрез система, чиято е цел 
е декодиране на националните 
клиентски идентификационни 
номера, без да е необходимо 
представяне на специално искане до 
съответния инвестиционен 
посредник.

Or. en

Изменение 512
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до […].

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до […]. Проектите на 
стандарти отчитат 
необходимостта от подход, 
съгласуван със задълженията и 
регулаторните технически 
стандарти, разработени в 
съответствие с член 9 от Регламент 
[.../...EMIR]

Or. en
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Обосновка

Заради наблюдението на разходите и системния риск, е от съществено значение 
задълженията за отчитане пред надзорните органи да бъдат хармонизирани с ДПФИ 
и EMIR.

Изменение 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Две години след влизането в сила на 
настоящия регламент ЕОЦКП представя 
на Комисията доклад за 
функционирането на настоящия член, 
включително дали съдържанието и 
формата на отчетите за сделките, 
получени и обменени между 
компетентните органи, им позволяват да 
осъществяват цялостно наблюдение на 
дейността на инвестиционните 
посредници в съответствие с член 21. 
Комисията може да предприеме стъпки, 
за да предложи всякакви промени, 
включително такива, в които се 
предвижда сделките, вместо да бъдат 
предавани на компетентните органи, да 
бъдат предавани на система, определена 
от ЕОЦКП, което позволява на 
съответните компетентни органи да 
имат достъп до цялата информация, 
предавана в изпълнение на настоящия 
член.

9. Две години след влизането в сила на 
настоящия регламент ЕОЦКП представя 
на Комисията доклад за 
функционирането на настоящия член, 
включително дали съдържанието и 
формата на отчетите за сделките, 
получени и обменени между единната 
система, посочена в параграф 7, и 
компетентните органи, им позволяват да 
осъществяват цялостно наблюдение на 
дейността на инвестиционните 
посредници в съответствие с член 21. 
Комисията може да предприеме стъпки, 
за да предложи всякакви промени, 
включително такива, в които се 
предвижда сделките, вместо да бъдат 
предавани на компетентните органи, да 
бъдат предавани само на единната 
система, посочена в параграф 7.

Or. en

Обосновка

Информацията за отчитането на сделките следва да е лесно достъпна в единнна
система на европейско равнище, определена от ЕОЦКП възможно най-бързо, а не 
като възможен резултат от клаузата за преразглеждане, действаща две години след 
влизането в сила на предлагания MAR. Освен това, ЕОЦКП следва да разработи 
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проект на регулаторни технически стандарти, за да определи механизъм за 
гарантиране на ефективен обмен на информация между тази система и 
компетентните органи. (предложение на ЕЦБ).

Изменение 514
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Две години след влизането в сила на 
настоящия регламент ЕОЦКП представя 
на Комисията доклад за 
функционирането на настоящия член, 
включително дали съдържанието и 
формата на отчетите за сделките, 
получени и обменени между 
компетентните органи, им позволяват да 
осъществяват цялостно наблюдение на 
дейността на инвестиционните 
посредници в съответствие с член 21. 
Комисията може да предприеме стъпки, 
за да предложи всякакви промени, 
включително такива, в които се 
предвижда сделките, вместо да бъдат 
предавани на компетентните органи, да 
бъдат предавани на система, определена 
от ЕОЦКП, което позволява на 
съответните компетентни органи да 
имат достъп до цялата информация, 
предавана в изпълнение на настоящия 
член .

9. Две години след влизането в сила на 
настоящия регламент ЕОЦКП представя 
на Комисията доклад за 
функционирането на настоящия член, 
включително неговото 
взаимодействие със съответните 
задължения за отчитане съгласно 
Регламент [EMIR], и дали 
съдържанието и формата на отчетите за 
сделките, получени и обменени между 
компетентните органи, им позволяват да 
осъществяват цялостно наблюдение на 
дейността на инвестиционните 
посредници в съответствие с член 21 от 
настоящия регламент. Комисията 
може да предприеме стъпки, за да 
предложи всякакви промени, 
включително такива, в които се 
предвижда сделките, вместо да бъдат 
предавани на компетентните органи, да 
бъдат предавани по-скоро на система, 
определена от ЕОЦКП, което ще 
позволи на съответните компетентни 
органи да имат достъп до цялата 
информация, предавана в изпълнение на 
настоящия член.

Or. en

Изменение 515
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Две години след влизането в сила на 
настоящия регламент ЕОЦКП представя 
на Комисията доклад за 
функционирането на настоящия член, 
включително дали съдържанието и 
формата на отчетите за сделките, 
получени и обменени между 
компетентните органи, им позволяват да 
осъществяват цялостно наблюдение на 
дейността на инвестиционните 
посредници в съответствие с член 21. 
Комисията може да предприеме стъпки, 
за да предложи всякакви промени, 
включително такива, в които се 
предвижда сделките, вместо да бъдат 
предавани на компетентните органи, да 
бъдат предавани на система, определена 
от ЕОЦКП, което позволява на 
съответните компетентни органи да 
имат достъп до цялата информация, 
предавана в изпълнение на настоящия 
член.

9. Две години след влизането в сила на 
настоящия регламент ЕОЦКП представя 
на Комисията доклад за 
функционирането на настоящия член, 
включително неговото 
взаимодействие със свързаните 
задължения за отчитане съгласно 
Регламент [.../...EMIR], и дали 
съдържанието и формата на отчетите за 
сделките, получени и обменени между 
компетентните органи, им позволяват да 
осъществяват цялостно наблюдение на 
дейността на инвестиционните 
посредници в съответствие с член 21. 
Комисията може да предприеме стъпки, 
за да предложи всякакви промени, 
включително такива, в които се 
предвижда сделките, вместо да бъдат 
предавани на компетентните органи, да 
бъдат предавани на система, определена 
от ЕОЦКП, което позволява на 
съответните компетентни органи да 
имат достъп до цялата информация, 
предавана в изпълнение на настоящия 
член

Or. en

Обосновка

Заради наблюдението на разходите и системния риск, е от съществено значение 
задълженията за отчитане пред надзорните органи да бъдат хармонизирани с ДПФИ 
и EMIR.

Изменение 516
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 9 – алинея 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Трябва да се избягва двойното 
отчитане на една и съща 
информация. Докладите, подадени в 
регистрите на сделки, регистрирани 
или признати съгласно регламента 
[EMIR] за съответните 
инструменти, които съдържат 
цялата необходима информация за 
целите на отчитането на сделките, 
не следва да бъдат изпращани и до 
компетентните органи, но следва да 
им бъдат предавани от регистрите 
на сделки. Регламент [EMIR] следва 
да бъде изменен в този смисъл.

Or. en

Обосновка

Взето от съображение 29 от ДПФИ. Това е важен момент, затова следва да бъде 
включен в член.

Изменение 517
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 23a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23a
Допълнителни изисквания за 

отчитане
Институциите отчитат, поне в 
съвкупно изражение, равнището на 
споразуменията за обратно 
изкупуване, кредитиране с ценни 
книжа  и всички форми на 
споразумения за тежести (ипотеки) 
и възстановяване . Споразуменията за 
обратно изкупуване следва да се 
записват като заем, а не като 
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продажба и обратно изкупуване. Тази 
информация следва да се отчита пред 
регистър на сделки или централен 
депозитар на ценни книжа, за да се 
осигури достъп, наред с другото, на 
ЕБО, ЕОЦКП, съответните 
компетентни органи, ЕССР и 
съответните централни банки и 
ЕСЦБ. При процедури за ликвидация 
нерегистрираните споразумения за 
възстановяване нямат правна сила.

Or. en

Обосновка

Финансовата криза показа несигурността по отношение на собствеността и 
задълженията, възникващи във връзка със заемането на ценни книжа и репо-сделките. 
Също така се признава, че това е допринесло за системен риск, както и за загуби на 
инвеститорите. Текстът съответства на предложенията в ДКИ IV.

Изменение 518
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 23a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23a
Задължение за извършване на сделки 

на регулиран пазар или МСТ
1. Инвестиционните посредници 
извършват всички свои сделки на 
регулиран пазар или МСТ, освен ако 
сделката не отговаря на всички от
следни условия :
a) тя е ad-hoc
б) тя е нерегулярна
в) тя се извършва с контрагенти, 
търгуващи на едро
г) тя е част от делови отношения, 
които сами по себе си се 
характеризират със сделки над 
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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

Изменение 519
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23a
Задължение за предоставяне на 

референтни данни за инструментите
1. По отношение на инструменти, 
допуснати до търговия на регулирани 
пазари или търгувани на 
многостранни системи за търговия 
(МСТ) [или организирани системи за 
търговия (ОСТ)], тези места за 
търговия редовно предоставят на 
ЕОЦКП и компетентните органи 
референтни данни за 
идентифициране на инструментите 
за целите на отчитане на сделките 
съгласно член 21. Тези референтни 
данни за даден инструмент се 
подават на ЕОЦКП и 
компетентните органи преди 
започването на търгуването с 
конкретния инструмент. По 
отношение на други инструменти 
ЕОЦКП и компетентните органи 
гарантират, че търговските 
сдружения и други подобни органи, 
които събират и разпространяват 
референтни данни за 
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инструментите,  им предоставят
съответните референтни данни.
2. Задължението, предвидено в 
параграф 1, се прилага само за 
финансовите инструменти, посочени 
в член 23, параграф 2. Следователно 
то не се прилага за други 
инструменти.
3. Референтните данни за 
инструментите, посочени в параграф 
1, се актуализират, когато е 
необходимо, за да се гарантира 
тяхната целесъобразност.
4. За да се даде възможност на 
компетентните органи да следят, 
съгласно член 21, дейността на 
инвестиционните посредници, за да се 
гарантира, че последните действат 
почтено, безпристрастно и 
професионално и по начин, който 
способства за целостта на пазара, 
ЕОЦКП и компетентните органи 
въвеждат необходимите мерки, за да 
гарантират, че:
a) ЕОЦКП и компетентните органи 
ефективно получават референтните 
данни за инструментите в 
изпълнение на параграф 1;
б) качеството на така получените 
данни е подходящо за целите на 
отчитане на сделките съгласно член 
21;
в) референтните данни за 
инструментите, получени в 
изпълнение на параграф 1, ефективно 
се обменят между съответните 
компетентни органи.
5. ЕОЦКП разработва проект на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на:
a) стандартите и форматите на 
даннитеза референтните данни за 
инструментите в съответствие с 
параграф 1, включително методите и 
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условията за предоставяне на 
данните и тяхната актуализация в
ЕОЦКП и компетентните органи, 
както и формата и съдържанието на 
тези данни;
б) мерките и условията, които са 
необходими във връзка с 
договореностите на ЕОЦКП и
компетентните органи в изпълнение 
на параграф 4.
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 520
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за търгуване на регулирани 
пазари, МСТ или ОТС

Задължение за търгуване на регулирани 
пазари, МСТ

Or. en

Изменение 521
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 24 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за търгуване на регулирани 
пазари, МСТ или ОТС

Задължение за търгуване на регулирани 
пазари или МСТ

Or. en

Изменение 522
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за търгуване на регулирани 
пазари, МСТ или ОТС

Задължение за търгуване на регулирани 
пазари или МСТ
(Това изменение се отнася за целия 
текст. Приемането му ще наложи 
съответни промени в целия текст.)

Or. en

Обосновка

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Изменение 523
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите контрагенти, 1. Финансовите контрагенти, 
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определени в член 2, параграф 6, и 
нефинансовите контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 5, параграф 1б] от Регламент 
[EMIR] сключват сделки, които не са 
вътрешногрупови, съгласно 
определението в член [2а] от Регламент 
[ ][EMIR] с други финансови 
контрагенти, както е определено в член 
2, параграф 6, или нефинансови 
контрагенти, които отговарят на 
условията, посочени в [член 5, параграф 
1б} от Регламент [ ] (EMIR) с деривати, 
числящи се към категория деривати, за 
които е обявено, че подлежат на 
задължение за търгуване в съответствие 
с процедурата, посочена в член 26, и 
вписани в регистъра, посочен в член 27, 
само на:

определени в член 2, параграф 6, и 
нефинансовите контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 5, параграф 1б] от Регламент 
[EMIR] сключват сделки, които не са 
вътрешногрупови, съгласно 
определението в член [2а] от Регламент 
[ ][EMIR] или които не са сделки, 
сключени от пенсионни фондове, 
както е посочено в член 71 от 
Регламент [ ] (EMIR), с други 
финансови контрагенти, както е 
определено в член 2, параграф 6, или 
нефинансови контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 5, параграф 1б} от Регламент [ ] 
(EMIR) с деривати, числящи се към 
категория деривати, за които е обявено, 
че подлежат на задължение за търгуване 
в съответствие с процедурата, посочена 
в член 26, и вписани в регистъра, 
посочен в член 27, само на:

Or. en

Обосновка

Временното изключение в EMIR за пенсионните фондове трябва да се отрази и в 
ДПФИ.

Изменение 524
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите контрагенти, 
определени в член 2, параграф 6, и 
нефинансовите контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 5, параграф 1б] от Регламент 
[EMIR] сключват сделки, които не са 
вътрешногрупови, съгласно 

1. Финансовите контрагенти, 
определени в член 2, параграф 6, и 
нефинансовите контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 5, параграф 1б] от Регламент 
[EMIR] сключват сделки, които не са 
вътрешногрупови, съгласно 
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определението в член [2а] от Регламент 
[ ][EMIR] с други финансови 
контрагенти, както е определено в член 
2, параграф 6, или нефинансови 
контрагенти, които отговарят на 
условията, посочени в [член 5, параграф 
1б} от Регламент [ ] (EMIR) с деривати, 
числящи се към категория деривати, за 
които е обявено, че подлежат на 
задължение за търгуване в съответствие 
с процедурата, посочена в член 26, и 
вписани в регистъра, посочен в член 27, 
само на:

определението в член [2а] от Регламент 
[ ][EMIR] или които не са сделки, 
сключени от пенсионни фондове, 
както е посочено в член 71 от 
Регламент [ ] (EMIR), с други 
финансови контрагенти, както е 
определено в член 2, параграф 6, или 
нефинансови контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 5, параграф 1б} от Регламент [ ] 
(EMIR) с деривати, числящи се към 
категория деривати, за които е обявено, 
че подлежат на задължение за търгуване 
в съответствие с процедурата, посочена 
в член 26, и вписани в регистъра, 
посочен в член 27, само на:

Or. en

Обосновка

Изключението в EMIR за пенсионните фондове трябва да се включи и в ДПФИ.

Изменение 525
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите контрагенти, 
определени в член 2, параграф 6, и 
нефинансовите контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 5, параграф 1б] от Регламент 
[EMIR] сключват сделки, които не са 
вътрешногрупови, съгласно 
определението в член [2а] от Регламент 
[ ][EMIR] с други финансови 
контрагенти, както е определено в член 
2, параграф 6, или нефинансови 
контрагенти, които отговарят на 
условията, посочени в [член 5, параграф 
1б} от Регламент [ ] (EMIR) с деривати, 
числящи се към категория деривати, за 

1. Финансовите контрагенти, 
определени в член 2, параграф 6, и 
нефинансовите контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 10, параграф 1б] от Регламент 
[EMIR] сключват сделки, които не са 
вътрешногрупови, съгласно 
определението в член [3] от Регламент [ 
][EMIR] с други финансови 
контрагенти, както е определено в член 
2, параграф 6, или нефинансови 
контрагенти, които отговарят на 
условията, посочени в [член 10, 
параграф 1б} от Регламент [ ] (EMIR) с 
деривати, числящи се към категория 
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които е обявено, че подлежат на 
задължение за търгуване в съответствие 
с процедурата, посочена в член 26, и 
вписани в регистъра, посочен в член 27, 
само на:

деривати, за които е обявено, че 
подлежат на задължение за търгуване в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 26, и вписани в регистъра, посочен 
в член 27, само на:

Or. en

Изменение 526
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите контрагенти, 
определени в член 2, параграф 6, и 
нефинансовите контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 5, параграф 1б] от Регламент 
[EMIR] сключват сделки, които не са 
вътрешногрупови, съгласно 
определението в член [2а] от Регламент 
[ ][EMIR] с други финансови 
контрагенти, както е определено в член 
2, параграф 6, или нефинансови 
контрагенти, които отговарят на 
условията, посочени в [член 5, параграф 
1б} от Регламент [ ] (EMIR) с деривати, 
числящи се към категория деривати, за 
които е обявено, че подлежат на 
задължение за търгуване в съответствие 
с процедурата, посочена в член 26, и 
вписани в регистъра, посочен в член 27, 
само на:

1. Финансовите контрагенти, 
определени в член 2, параграф 6, и 
нефинансовите контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 5, параграф 1б] от Регламент 
[EMIR] сключват сделки, които не са 
вътрешногрупови, съгласно 
определението в член [2а] от Регламент 
[ ][EMIR] или които не са сделки, 
сключени от пенсионни фондове, 
както е посочено в член [71] от 
Регламент [ ] (EMIR), за срока, 
посочен в член [68, параграф 1a] от 
Регламент [ ] (EMIR), с други 
финансови контрагенти, както е 
определено в член 2, параграф 6, или 
нефинансови контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 5, параграф 1б} от Регламент [ ] 
(EMIR) с деривати, числящи се към 
категория деривати, за които е обявено, 
че подлежат на задължение за търгуване 
в съответствие с процедурата, посочена 
в член 26, и вписани в регистъра, 
посочен в член 27, само на:

Or. en
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Обосновка

Този текст съответства на разпоредбите на ДПФИ и съгласуването в EMIR 
(2010/0250(COD)).

Изменение 527
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ОСТ или заличава се

Or. en

Изменение 528
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ОСТ или заличава се

Or. en

Обосновка

Всички многостранни места, на които ще се търгуват отговарящи на условията 
извънборсови деривати, следва да подлежат на едни и същи изисквания. Те не следва
да се търгуват на ОСТ, защото ОСТ не подлежат на правилото за недискреционно 
изпълнение. Това означава, че операторите на ОСТ могат да решават какви да бъдат 
условията за изпълнение на сделката. Това е опасно, защото ЦК оценява риска на 
всяка сделка въз основа на информацията, дадена от ЦК. Ако ЦК не оцени правилно 
договор, защитата, предоставена от клиринга на ЦК чрез EMIR би била безсмислена.

Изменение 529
Werner Langen
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ОСТ или заличава се
(Това изменение се отнася за целия 
текст. Приемането му ще наложи 
съответни промени в целия текст.)

Or. en

Обосновка

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Изменение 530
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ОСТ или в) ОСТ, когато дериватът не се 
търгува на регулиран пазар или МСТ,
или

Or. en

Изменение 531
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ОСТ или в) ОСТ без правила, ограничаващи 
достъпа на клиентите;

Or. en

Изменение 532
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) систематични участници

Or. en

Обосновка

Тъй като някои деривати вече са достатъчно ликвидни, за да бъдат търгувани 
посредством режими на систематични участници, има смисъл задължението за 
търгуване на деривати да може да бъде изпълнено от тях, така че да се увеличи 
размерът на дериватите, които задължително могат да се търгуват. Тъй като 
задълженията за прозрачност ще бъдат аналогични на тези за МСТ и регулираните 
пазари и ще подлежат също така на централен клиринг, няма причина задължението 
за търговия да не бъде разширено, за да обхване и систематичните участници.

Изменение 533
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) систематични участници

Or. en
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Обосновка

Задължението за търгуване следва да се разшири, за да обхване систематичните 
участъци. Това е по-добре от извънборсовия пазар.

Изменение 534
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) места за търговия, намиращи се в 
трети държави, при условие че 
Комисията е приела решение в 
съответствие с параграф 4, и при 
условие че третата държава осигурява 
равностойно взаимно признаване на 
местата за търговия, лицензирани 
съгласно Директива [новата ДПФИ] да 
приемат за търговия или да търгуват 
деривати, за които е обявено, че 
подлежат на задължение за търгуване в 
тази трета държава при неизключителни 
условия.

г) места за търговия, намиращи се в 
трети държави, при условие че 
Комисията е приела решение в 
съответствие с параграф 4, и при 
условие че третата държава осигурява 
ефективна система за равностойно 
признаване на местата за търговия, 
лицензирани съгласно Директива 
[новата ДПФИ] да приемат за търговия 
или да търгуват деривати, за които е 
обявено, че подлежат на задължение за 
търгуване в тази трета държава при 
неизключителни условия.

Or. en

Обосновка

Текстът трябва да се хармонизира с EMIR. В съответстващите разпоредби в EMIR 
няма изрично споменаване на „взаимност“, вж. член 23, параграф 3 („ефективно… 
равностойно признаване“) и член 3, параграф 2 и член 23, параграф 2. Вж. също член 
28, параграф 5 от ДПФИ („ефективно и равностойно признаване“). Формулировката 
на член 24, параграф 1, буква г) трябва да бъде приведена в съответствие.

Изменение 535
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) места за търговия, намиращи се в 
трети държави, при условие че 
Комисията е приела решение в 
съответствие с параграф 4, и при 
условие че третата държава осигурява 
равностойно взаимно признаване на 
местата за търговия, лицензирани 
съгласно Директива [новата ДПФИ] да 
приемат за търговия или да търгуват 
деривати, за които е обявено, че 
подлежат на задължение за търгуване в 
тази трета държава при неизключителни 
условия.

г) места за търговия, намиращи се в 
трети държави, при условие че 
Комисията е приела решение в 
съответствие с параграф 4, и при 
условие че третата държава осигурява 
ефективно равностойно третиране на 
местата за търговия, лицензирани 
съгласно Директива [новата ДПФИ] да 
приемат за търговия или да търгуват 
деривати, за които е обявено, че 
подлежат на задължение за търгуване в 
тази трета държава при неизключителни 
условия.

Or. en

Изменение 536
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Финансовите контрагенти, 
определени в член 2, параграф 6, и 
нефинансовите контрагенти, които 
не отговарят на условията, посочени 
в [член 5, параграф 1б] от Регламент 
[EMIR], сключват сделки, които не са 
вътрешногрупови съгласно 
определението в член [2а] от 
Регламент [ ][EMIR], с други 
финансови контрагенти, както е 
определено в член 2, параграф 6, или 
нефинансови контрагенти, които 
отговарят на условията, посочени в 
[член 5, параграф 1б} от Регламент [ ] 
(EMIR) с деривати, допуснати до 
търговия на местата, посочени в 
параграф 1, само на такива места за 
търговия.



PE489.477v01-00 148/198 AM\901886BG.doc

BG

ЕОЦКП редовно следи дейността с 
деривати, които не са декларирани 
съгласно задължението за търгуване, 
за да установи случаи, когато 
определена категория договори може 
да представлява системен риск, и да 
предотвратява регулаторен 
арбитраж между сделките с 
деривати, подлежащи и 
неподлежащи на задължението за 
търгуване.

Or. en

Изменение 537
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Горното задължение не следва да 
се прилага, ако финансовата 
институция, която сключва 
сделката, или която и да било от тях 
в случай на две финансови 
институции, се счита за 
систематичен участник, доброволно 
изпълняващ задълженията за 
прозрачност преди и след 
сключването на сделката съгласно 
съответно членове 7 и 9;

Or. en

Изменение 538
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Задължението, определено в 
параграф 1, не се прилага по 
отношение на търговията на едро с 
енергийни продукти, която подлежи 
на разумен контрол от страна на 
компетентния надзорен орган 
съгласно определението в Регламент 
(ЕС) № 2011/1227 (REMIT).

Or. de

Обосновка

Дефинираната в MiFIR мярка „задължение за търгуване“ може да се ограничи в 
рамките на признатата в EMIR област на валидност. Освен това тя не взема под 
внимание правилата относно пазарите за търговия на едро с енергия, въведени в 
Регламент (ЕС) № 2011/1227 относно пазарната цялост.

Изменение 539
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Деривати, за които е обявено, че 
подлежат на задължение за търгуване, 
се допускат за търгуване или се 
търгуват на всяко място за търговия, 
посочено в параграф 1, при 
неизключителни и недискриминационни 
условия.

3. Деривати, за които е обявено, че 
подлежат на задължение за търгуване, 
се допускат за търгуване на регулиран 
пазар или се търгуват на всяко място за 
търговия, посочено в параграф 1, при 
неизключителни и недискриминационни 
условия.

Or. en

Изменение 540
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. ЕОЦКП определя цели по 
категория активи за повишаване на  
стандартизирането по отношение на 
законодателството, процесите и 
продуктите, както и цели по 
категория активи за частта от 
търговията с извънборсови деривати, 
осъществявана на регулирани места 
за търговия, и организира 
мониторинга  на постигането на 
тези цели.

Or. en

Изменение 541
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В съответствие с член 41 
Комисията приема посредством 
делегирани актове мерки за
определяне на вида на договорите, 
посочени в параграф 2, които имат 
преки, съществени и предвидими 
последици в рамките на Съюза или 
когато задължението за търгуване е 
необходимо или подходящо, за да се 
предотврати заобикалянето на 
разпоредба от настоящия регламент.

5. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел определяне на вида на договорите, 
посочени в параграф 2, които имат 
преки, съществени и предвидими 
последици в рамките на Съюза или 
когато задължението за търгуване е 
необходимо или подходящо, за да се 
предотврати заобикалянето на 
разпоредба от настоящия регламент.

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 
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10—14 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010.

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос, който изисква детайлно познаване на пазара, следователно 
по-подходящо е тази отговорност да се предостави на ЕОЦКП.

Изменение 542
Leonardo Domenici

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Задължението за търгуване на 
регулирани пазари или МСТ трябва да 
се приложи до 31 декември 2013 г. 
Всички технически стандарти и 
делегирани актове, свързани с това 
задължение, следва да бъдат 
завършени навреме преди този краен 
срок.

Or. en

Обосновка

Определеният от Г-20 краен срок за изпълнение на мандата от Питсбърг относно 
извънборсовите деривати е краят на 2012 г. ЕС следва да спази този краен срок за 
клиринг чрез централен контрагент чрез EMIR. Въпреки това този срок няма да бъде 
спазен за задължението за търгуване, включено в РПФИ. За да се гарантира, че 
мандатът на Г-20, който призовава за по-сигурни пазари на извънборсови дериватни 
инструменти, ще се изпълни възможно най-скоро не само за задължението за 
търгуване, но и за задължението за клиринг, предлагаме в EMIR да се постави краен 
срок 31 декември 2013 г.

Изменение 543
Werner Langen
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Задължението за търгуване на 
регулирани пазари и МСТ трябва да се 
въведе до 1 януари 2014 г. Всички 
технически стандарти и делегирани 
актове, свързани с това задължение, 
следва да бъдат завършени 
своевременно, за да може 
задължението за търгуване да влезе в 
сила до тази дата.

Or. en

Обосновка

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Изменение 544
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 24a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24a
Режим на трети държави за места за 

търговия
1. Място за търговия, установено в 
трета държава, може да предоставя 
услуги в Съюза само когато мястото е 
признато от ЕОЦКП.
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2. След консултация със съответните 
органи, ЕОЦКП може да признае 
установено в трета държава място 
за търговия, подало заявление за 
разрешение да предоставя определени 
инвестиционни услуги и дейности, 
единствено когато са изпълнени 
следните условия:
a) Комисията е приела акт за 
изпълнение съгласно параграф 3;
б) мястото за търговия е лицензирано 
в съответната трета държава и 
подлежи на ефективен режим на 
надзор и правоприлагане, осигуряващ 
пълно съответствие с 
пруденциалните изисквания, 
приложими в тази трета държава;
в) установени са договорености за 
сътрудничество съгласно параграф 4;
г) мястото за търговия е установено 
и лицензирано в трета държава, за 
която се счита, че има равностойни 
на тези на ЕС системи за борба с 
изпирането на пари и финансирането 
на тероризъм в съответствие с 
критериите, посочени в общото 
разбиране между държавите членки 
относно еквивалентността на трети 
държави съгласно Директива 
2005/60/ЕО.
3. Когато преценява дали са спазени 
посочените в параграф 2 условия, 
ЕОЦКП се консултира с :
a) компетентния орган на държава 
членка, в която мястото за търговия 
от трета държава предоставя или 
възнамерява да предоставя 
инвестиционни услуги и която е 
избрана от мястото за търговия;
б) компетентните органи, 
осъществяващи надзор над 
установените в Съюза ЦК, които 
мястото за търговия обслужва или 
ще обслужва;
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в) съответните членове на ЕСЦБ на 
държавите членки, в които мястото 
за търговия предоставя или 
възнамерява да предоставя 
клирингови услуги, и съответните 
членове на ЕСЦБ, отговарящи за 
контрола на мястото за търговия, с 
което са установени споразумения за 
оперативна съвместимост;
г) централните банки в Съюза, които 
емитират съответната валута на 
финансовите инструменти, които 
преминават или предстои да 
преминат през клиринг.
4. Посоченото в параграф 1 място за 
търговия подава своето заявление за 
признаване пред ЕОЦКП. Подалото 
заявление място за търговия 
предоставя на ЕОЦКП цялата 
информация, която се счита за 
необходима за неговото признаване. В 
срок от 30 работни дни от 
получаване на заявлението ЕОЦКП 
преценява дали заявлението е пълно. 
Ако заявлението е непълно, ЕОЦКП 
определя срок, в рамките на който 
подалото заявление място за 
търговия трябва да предостави 
допълнителна информация. 
Решението за признаване се основава 
на условията, посочени в параграф 2, и 
е независимо от каквато и да било 
оценка като основа за решението за 
равностойност, посочено в член 24.
Преди да вземе решение, ЕОЦКП се 
консултира с органите и 
институциите, посочени в параграф 
3. В рамките на 180 работни дни от 
подаването на пълното заявление 
ЕОЦКП изпраща писмено и напълно 
обосновано решение до подалото 
заявлението място за търгуване 
относно предоставянето или отказа 
на признаване.
ЕОЦКП публикува на своя уеб сайт 
списък на признатите в 
съответствие с настоящия 
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регламент места за търговия.
5. След консултация с органите и 
институциите, посочени в параграф 
3, ЕОЦКП преразглежда 
признаването на мястото за 
търговия, установено в трета 
държава, в случай че мястото за 
търговия разширява в рамките на 
Съюза обхвата на своите услуги и 
дейности. Това преразглеждане се 
извършва в съответствие с параграфи 
2, 3 и 4. ЕОЦКП може да отменя 
признаването на мястото за 
търговия, когато не са изпълнени 
условията и изискванията по 
параграф 2 или при настъпване на 
обстоятелствата, посочени в член 16.
6. В съответствие с член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011 
Комисията може да приеме акт за 
изпълнение, в който се определя, че 
правната и надзорна уредба на 
третата държава гарантира, че 
местата за търговия, лицензирани в 
тази трета държава, спазват правно 
обвързващи изисквания, еквивалентни 
на изискванията съгласно дял ІV от 
настоящия регламент, и че тези 
места за търговия подлежат на 
текущ ефективен надзор и 
правоприлагане в тази трета 
държава, както и че правната рамка 
на тази трета държава предвижда 
ефективна еквивалентна система за 
признаването на места за търговия, 
лицензирани по силата на правен 
режим на трета държава.
7. ЕОЦКП сключва споразумения за 
сътрудничество със съответните 
компетентни органи на трети 
държави, чиято правна и надзорна 
уредба е била призната за 
еквивалентна на настоящия 
регламент в съответствие с параграф 
3. С тези споразумения се определят 
най-малко:
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a) механизмът за обмен на 
информация между ЕОЦКП и 
компетентните органи на 
въпросните трети държави, в т.ч. 
достъпът до цялата информация по 
отношение на местата за търговия, 
лицензирани в трети държави, 
поискана от ЕОЦКП;
б) механизмът за своевременно 
уведомяване на ЕОЦКП, когато 
компетентният орган на трета 
държава счете, че поднадзорното му 
място за търговия нарушава 
условията на своя лиценз или друга 
правна разпоредба, която е длъжно да 
спазва;
в) механизмът за своевременно 
уведомяване на ЕОЦКП от 
компетентен орган на трета 
държава, когато поднадзорното му 
място за търговия е получило право 
да предоставя услуги на клирингови 
членове или клиенти, установени в 
Съюза;
г) процедурите за координация на 
надзорните дейности, в т.ч. при 
необходимост проверки на място.
8. С цел да се гарантира 
последователното изпълнение на 
настоящия член, ЕОЦКП разработва 
проекти на регулаторни технически 
стандарти с цел определяне на 
информацията, която мястото за 
търговия трябва да предостави на 
ЕОЦКП в заявлението си за 
признаване.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до 30 
септември 2012 г.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
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Регламент (ЕС) № 1095/2010 .

Or. en

Обосновка

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above Изменение suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Изменение 545
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на регулирани пазари 
гарантират, че клирингът на всички 
операции с деривати, числящи се към 
категория деривати, за които е обявено, 
че подлежат на задължение за клиринг 
съгласно член 4, параграф 3 от 
Регламент [EMIR] и които са сключени 
на регулиран пазар, се извършва от ЦК.

Операторите на регулирани пазари 
гарантират, че клирингът на всички 
операции с деривати, числящи се към 
категория деривати, за които е обявено, 
че подлежат на задължение за клиринг 
съгласно член 5, параграф 2 от 
Регламент [EMIR] и които са сключени 
на регулиран пазар, се извършва от ЦК.

Or. en

Изменение 546
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение с 

ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение с 
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цел определяне на: цел определяне на датата, от която 
задължението за търгуване поражда 
действие.

Or. en

Обосновка

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Изменение 547
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение с 
цел определяне на:

(Не се отнася за българския език.)

Or. en

Обосновка

„Отговарящи на условията“ извънборсови деривати (описани в настоящия параграф), 
които са предмет на задължението в EMIR за клиринг чрез ЦК, следва също да се 
считат за „отговарящи на условията“ за търгуване на регулиран пазар или МСТ. 
Експерти на ЦК по клиринг считат, че ако даден договор е достатъчно ликвиден, за 
да премине клиринг от ЦК, той следва да е достатъчно ликвиден, за да може да се 
търгува на регулиран пазар или МСТ. Този подход ще гарантира, че всички 
„отговарящи на условията“ извънборсови деривати се търгуват по прозрачен и 
ефективен начин и преминават безопасен процес на клиринг.
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Изменение 548
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) коя категория деривати, за които е 
обявено, че подлежат на задължение 
за клиринг съгласно член 4, параграфи 
2 и 4 от Регламент [ ] (EMIR), или 
съответните ѝ подкатегории да се 
търгуват на местата за търговия, 
посочени в член 24, параграф 1;

заличава се

Or. en

Изменение 549
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) коя категория деривати, за които е 
обявено, че подлежат на задължение 
за клиринг съгласно член 4, параграфи 
2 и 4 от Регламент [ ] (EMIR), или 
съответните ѝ подкатегории да се 
търгуват на местата за търговия, 
посочени в член 24, параграф 1;

заличава се

Or. en

Обосновка

„Отговарящи на условията“ извънборсови деривати (описани в настоящия параграф), 
които са предмет на задължението в EMIR за клиринг чрез ЦК, следва също да се 
считат за „отговарящи на условията“ за търгуване на регулиран пазар или МСТ. 
Експерти на ЦК по клиринг считат, че ако даден договор е достатъчно ликвиден, за 
да премине клиринг от ЦК, той следва да е достатъчно ликвиден, за да може да се 
търгува на регулиран пазар или МСТ. Този подход ще гарантира, че всички 
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„отговарящи на условията“ извънборсови деривати се търгуват по прозрачен и 
ефективен начин и преминават безопасен процес на клиринг.

Изменение 550
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) коя категория деривати, за които е 
обявено, че подлежат на задължение за 
клиринг съгласно член 4, параграфи 2 и 
4 от Регламент [ ] (EMIR), или 
съответните ѝ подкатегории да се 
търгуват на местата за търговия, 
посочени в член 24, параграф 1;

a) коя категория деривати, за които е 
обявено, че подлежат на задължение за 
клиринг съгласно член 5, параграфи 2 и 
4 от Регламент [ ] (EMIR), или 
съответните ѝ подкатегории да се 
търгуват на местата за търговия, 
посочени в член 24, параграф 1;

Or. en

Изменение 551
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) датата, от която задължението 
за търгуване поражда действие.

заличава се

Or. en

Изменение 552
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) датата, от която задължението за 
търгуване поражда действие.

б) датата или датите, от които
задължението за търгуване поражда 
действие, включително поетапно и 
категориите контрагенти, за които 
се отнася задължението

Or. en

Обосновка

С цел хармонизиране на задължението за търгуване със задължението за клиринг, 
това е същата формулировка, използвана в член 4 от EMIR.

Изменение 553
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проекти на техническите стандарти за 
изпълнение, посочени в първата алинея, 
в срок от три месеца, след като тя е 
приела технически стандарти за 
изпълнение в съответствие с член 4, 
параграф 3 от Регламент [ ] (EMIR).

ЕОЦКП представя на Комисията 
проекти на регулаторните технически
стандарти, посочени в първата алинея, в 
срок от три месеца, след като тя е 
приела регулаторните технически 
стандарти в съответствие с член 5, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № .../... 
[EMIR].

Or. en

Изменение 554
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) категорията деривати или a) категорията деривати или 
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съответните ѝ подкатегории трябва да 
бъдат допуснати до търгуване или да се 
търгуват на поне един регулиран пазар,
МСТ или ОСТ, посочени в член 24, 
параграф 1, както и 

съответните ѝ подкатегории трябва да 
бъдат допуснати до търгуване или да се 
търгуват на поне един регулиран пазар
или МСТ, посочени в член 24, параграф 
1, както и 

Or. en

Изменение 555
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории трябва да 
бъдат допуснати до търгуване или да се 
търгуват на поне един регулиран пазар,
МСТ или ОСТ, посочени в член 24, 
параграф 1, както и 

a) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории трябва да 
бъдат допуснати до търгуване или да се 
търгуват на поне един регулиран пазар
или МСТ, посочени в член 24, параграф 
1, както и 

Or. en

Изменение 556
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории трябва да 
бъдат допуснати до търгуване или да се 
търгуват на поне един регулиран пазар,
МСТ или ОСТ, посочени в член 24,
параграф 1, както и 

a) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории трябва да 
бъдат допуснати до търгуване или да се 
търгуват на поне един регулиран пазар
или на МСТ, посочени в член 24, 
параграф 1, както и 

Or. en
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Обосновка

Извънборсови деривати, които се считат за „отговарящи на условията“ за 
задължението за клиринг чрез ЦК, следва автоматично да се считат за „отговарящи 
на условията“ за задължението за търгуване на многостранна платформа съгласно 
ДПФИ (регулирани пазари или МСТ). Този подход е в съответствие с подхода, 
възприет в САЩ съгласно закона Dodd-Frank. Пригодността на даден договор да се 
счита „отговарящ на условията“ за търгуване не следва да подлежи на допълнителни 
критерии за ликвидност. В съответствие с EMIR всеки договор, който подлежи на 
задължението за клиринг чрез ЦК ще трябва да се счита за достатъчно 
стандартизиран и възможен за непрекъсната оценка.

Изменение 557
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории трябва да 
бъдат допуснати до търгуване или да се 
търгуват на поне един регулиран пазар, 
МСТ или ОСТ, посочени в член 24, 
параграф 1, както и

a) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории трябва да 
бъдат допуснати до търгуване на 
регулиран пазар или да се търгуват на 
поне един регулиран пазар, МСТ или 
ОСТ, посочени в член 24, параграф 1, 
както и

Or. en

Изменение 558
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории трябва да 
бъдат допуснати до търгуване или да се 
търгуват на поне един регулиран пазар,
МСТ или ОСТ, посочени в член 24, 
параграф 1, както и 

a) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории трябва да 
бъдат допуснати до търгуване или да се 
търгуват на поне един регулиран пазар
или МСТ, посочени в член 24, параграф 
1, както и 
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Or. en

Обосновка

„Отговарящи на условията“ извънборсови деривати (описани в настоящия параграф), 
които са предмет на задължението в EMIR за клиринг чрез ЦК, следва също да се 
считат за „отговарящи на условията“ за търгуване на регулиран пазар или МСТ. 
Експерти на ЦК по клиринг считат, че ако даден договор е достатъчно ликвиден, за 
да премине клиринг от ЦК, той следва да е достатъчно ликвиден, за да може да се 
търгува на регулиран пазар или МСТ. Този подход ще гарантира, че всички 
„отговарящи на условията“ извънборсови деривати се търгуват по прозрачен и 
ефективен начин и преминават безопасен процес на клиринг.

Изменение 559
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории се приемат 
за достатъчно ликвидни, за да се 
търгуват само на местата, посочени в 
член 24, параграф 1.

б) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории се приемат 
за достатъчно ликвидни и с 
възможност да продължат да бъдат 
достатъчно ликвидни, за да се 
търгуват само на местата, посочени в 
член 24, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Важно е да се отчете, че дериватите могат да бъдат ликвидни за кратък период от 
време, но не постоянно. ЕОЦКП трябва да има това предвид, когато прилага 
задължението за търгуване.

Изменение 560
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории се 
приемат за достатъчно ликвидни, за
да се търгуват само на местата, 
посочени в член 24, параграф 1.

б) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории следва да
подлежат на задължението за 
клиринг съгласно член 4, параграфи 2 и 
4 от Регламент [ ] (EMIR).

Or. en

Обосновка

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful.In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Изменение 561
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории се 
приемат за достатъчно ликвидни, за 
да се търгуват само на местата, 
посочени в член 24, параграф 1.

б) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории подлежат 
на задължението за клиринг от ЦК, 
посочено в член 4, параграфи 2 и 4 от 
Регламент [ ] „EMIR“

Or. en
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Изменение 562
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории се приемат 
за достатъчно ликвидни, за да се 
търгуват само на местата, посочени в 
член 24, параграф 1.

б) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории се приемат 
за достатъчно ликвидни, за да се 
търгуват само на местата, посочени в 
член 24, параграф 1; и

Or. de

Изменение 563
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) на нефинансовите контрагенти 
трябва да се даде възможност за 
ефективно управление на риска с 
извънборсови деривати, които не 
подлежат на задължението за 
клиринг съгласно член [7/10] от 
Регламент [ ] (EMIR); и

Or. de

Обосновка

Чрез изключването от задължението за клиринг в полза на нефинансови дружества, 
на тези предприятия ще се даде възможност за ефективно и устойчиво управление на 
риска с помощта на структурирани, неподлежащи на стандартизация трансакции на
извънборсовите пазари, например за намаляване на стоково-ценовите рискове. За тази 
цел тези дружества трябва да бъдат в състояние да продължат да намират и 
купуват на извънборсовите пазари деривати, отговарящи на техните специални 
потребности.
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Изменение 564
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории 
подлежат на задължението за 
клиринг, посочено в член 4, параграфи 
2 и 4 от Регламент [ ] (EMIR);

Or. en

Обосновка

Извънборсови деривати, които се считат за „отговарящи на условията“ за 
задължението за клиринг от ЦК, следва автоматично да се считат за „отговарящи 
на условията“ за задължението за търгуване на многостранна платформа съгласно 
ДПФИ (регулирани пазари или МСТ). Този подход е в съответствие с подхода, 
възприет в САЩ съгласно закона Dodd-Frank. Пригодността на даден договор да се 
счита „отговарящ на условията“ за търгуване не трябва да подлежи на 
допълнителни критерии за ликвидност. В съответствие с EMIR всеки договор, който 
подлежи на задължението за клиринг от ЦК, ще трябва да се счита за достатъчно 
стандартизиран и възможен за непрекъсната оценка.

Изменение 565
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разработването на проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
ЕОЦКП приема категорията 
деривати или съответните ѝ
подкатегории за достатъчно 
ликвидни съгласно следните 
критерии:

заличава се

a) средната честота на сделките;
б) средния размер на сделките;
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в) броя и вида на активните 
участници на пазара;
Преди да представи проектите на 
техническите стандарти за 
изпълнение на Комисията с цел 
получаването на нейното одобрение, 
ЕОЦКП провежда обществена 
консултации и, когато е уместно, 
може да се консултира с 
компетентните органи на трети 
държави.

Or. en

Изменение 566
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разработването на проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
ЕОЦКП приема категорията 
деривати или съответните ѝ
подкатегории за достатъчно 
ликвидни съгласно следните 
критерии:

заличава се

a) средната честота на сделките;
б) средния размер на сделките;
в) броя и вида на активните 
участници на пазара;
Преди да представи проектите на 
техническите стандарти за 
изпълнение на Комисията с цел 
получаването на нейното одобрение, 
ЕОЦКП провежда обществена 
консултации и, когато е уместно, 
може да се консултира с 
компетентните органи на трети 
държави.
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Or. en

Изменение 567
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При разработването на проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
ЕОЦКП приема категорията деривати 
или съответните ѝ подкатегории за 
достатъчно ликвидни съгласно следните 
критерии:

При разработването на проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
ЕОЦКП приема категорията деривати 
или съответните ѝ подкатегории за 
достатъчно ликвидни и размерите, при 
които те вероятно ще бъдат 
достатъчно ликвидни при определени 
пазарни условия, съгласно следните 
критерии:

Or. en

Обосновка

Изменението гарантира, че ЕОЦКП е в състояние по подходящ начин да отчете 
ликвидността на дериватите, които ще изисква задължително да се търгуват, 
включително вземайки предвид по-широк кръг от фактори от включените в 
първоначалното предложение. Например, оценката на средната ликвидност би 
означавала, че през половината от времето дериватите ще бъдат недостатъчно 
ликвидни, за да се търгуват на многостранно място за търговия.

Изменение 568
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При разработването на проекти на 
технически стандарти за изпълнение
ЕОЦКП приема категорията деривати 
или съответните ѝ подкатегории за 

При разработването на проекти на 
регулаторни технически стандарти 
ЕОЦКП приема категорията деривати 
или съответните ѝ подкатегории за 
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достатъчно ликвидни съгласно следните 
критерии:

достатъчно ликвидни, отчитайки
следните критерии:

Or. en

Изменение 569
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средната честота на сделките; a) средната честота и размера на 
сделките;

Or. en

Изменение 570
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средната честота на сделките; a) честота на сделките при определени 
пазарни условия;

Or. en

Изменение 571
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средната честота на сделките; a) честота на сделките при определени 
пазарни условия, имайки предвид 
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характера, жизнения цикъл и 
заменимостта на продуктите в 
рамките на категорията деривати;

Or. en

Обосновка

Това ще гарантира, че ЕОЦКП е в състояние по подходящ начин да отчете 
ликвидността на дериватите, които ще изисква задължително да се търгуват. 
Например, оценката на средната ликвидност би означавала, че през половината от 
времето дериватите ще бъдат недостатъчно ликвидни, за да се търгуват на 
многостранно място за търговия.

Изменение 572
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) средния размер на сделките; б) средния размер и разпределението 
на размера на сделките, както и 
честотата на големи по мащаб 
сделки;

Or. en

Изменение 573
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) средния размер на сделките; б) средния размер на сделките, 
експозицията на пазарен риск на 
сделките и честотата на големи по 
мащаб сделки;

Or. en
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Обосновка

Това ще гарантира, че ЕОЦКП е в състояние по подходящ начин да отчете 
ликвидността на дериватите, които ще изисква задължително да се търгуват. 
Например, оценката на средната ликвидност би означавала, че през половината от 
времето дериватите ще бъдат недостатъчно ликвидни, за да се търгуват на 
многостранно място за търговия.

Изменение 574
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) броя и вида на активните участници 
на пазара;

в) броя, търговската дейност, 
пазарния модел и вида на активните 
участници на пазара;

Or. en

Изменение 575
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) броя и вида на активните участници 
на пазара;

в) броя, търговската дейност и вида 
на активните участници на пазара;

Or. en

Изменение 576
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква вa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) обема на търговията с даден 
дериват или категория деривати, 
както и броя и вида на местата за 
търговия, включително 
способността на мястото за 
търговия да обработи 
съществуващите обеми.

Or. en

Изменение 577
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) вида и броя на контрагентите, 
които действат или се очаква да 
действат в рамките на пазара за 
договорите за съответната 
категория деривати;

Or. en

Изменение 578
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) характеристиките на деривата, 
особено дали те отговарят на 
специалните потребности или 
служат за хеджиране съгласно 
определението на ЕОЦКП / 
Комисията на ЕС в рамките на 
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регламента (EMIR).

Or. de

Обосновка

Структурата на дериватите, които се използват от нефинансови предприятия с цел 
хеджиране, по правило отразява, наред с другото, продължителността и обема на 
основната сделка, която трябва да се хеджира. Предложението за изменение 
уточнява, че тези неподлежащи на стандартизация трансакции не са достатъчно 
ликвидни и съответно не са подходящи за търгуване на един регулиран пазар и МТС.

Изменение 579
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) сравнение с търговската дейност 
с всички деривати в рамките на 
категорията активи;

Or. en

Обосновка

Това ще гарантира, че ЕОЦКП е в състояние по подходящ начин да отчете 
ликвидността на дериватите, които ще изисква задължително да се търгуват. 
Например, оценката на средната ликвидност би означавала, че през половината от 
времето дериватите ще бъдат недостатъчно ликвидни, за да се търгуват на 
многостранно място за търговия.

Изменение 580
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) вероятния ефект върху разликата 
между цените „купува“ и „продава“, и 
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осигуряване на ликвидност

Or. en

Изменение 581
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) всички други фактори, които 
оказват влияние върху ликвидността, 
специфична за отделните категории 
деривати.

Or. en

Изменение 582
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) характера на текущата търговска 
дейност и въздействието върху 
ликвидността, ако тази дейност не 
може да продължи;

Or. en

Обосновка

Това ще гарантира, че ЕОЦКП е в състояние по подходящ начин да отчете 
ликвидността на дериватите, които ще изисква задължително да се търгуват. 
Например, оценката на средната ликвидност би означавала, че през половината от 
времето дериватите ще бъдат недостатъчно ликвидни, за да се търгуват на 
многостранно място за търговия.
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Изменение 583
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) целесъобразността на поетапно 
въвеждане на задължението за 
търгуване по продукти или по вид 
участници на пазара

Or. en

Изменение 584
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) други фактори, които оказват 
влияние върху ликвидността, 
специфична за отделните категории 
деривати.

Or. en

Обосновка

Това ще гарантира, че ЕОЦКП е в състояние по подходящ начин да отчете 
ликвидността на дериватите, които ще изисква задължително да се търгуват. 
Например, оценката на средната ликвидност би означавала, че през половината от 
времето дериватите ще бъдат недостатъчно ликвидни, за да се търгуват на 
многостранно място за търговия.

Изменение 585
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – буква вг) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) вероятния ефект върху 
нефинансовите предприятия; не 
следва да се налага задължение за 
търгуване, ако то ще доведе до 
изключително неблагоприятно 
въздействие върху ликвидността или 
търговската дейност на 
нефинансовите предприятия.

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо за хармонизиране с изключението за нефинансови 
предприятия в EMIR и допълнителните проблеми, които нефинансовите предприятия 
могат да имат, ако се наложи изискването за търгуване за продукт, което да доведе 
до загуба на дейности по поддържане на пазара на продукта, изключвайки ги по този 
начин ефективно от пазара.

Изменение 586
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да представи проектите на 
техническите стандарти за 
изпълнение на Комисията с цел 
получаването на нейното одобрение, 
ЕОЦКП провежда обществена 
консултации и, когато е уместно, може 
да се консултира с компетентните 
органи на трети държави.

Преди да представи проектите на 
регулаторните технически стандарти 
на Комисията с цел получаването на 
нейното одобрение, ЕОЦКП провежда 
обществена консултации и, когато е 
уместно, може да се консултира с 
компетентните органи на трети 
държави.

Or. en

Изменение 587
Sharon Bowles
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да представи проектите на 
техническите стандарти за изпълнение 
на Комисията с цел получаването на 
нейното одобрение, ЕОЦКП провежда 
обществена консултации и, когато е 
уместно, може да се консултира с 
компетентните органи на трети 
държави.

Преди да представи проектите на 
техническите стандарти за изпълнение 
на Комисията с цел получаването на 
нейното одобрение, ЕОЦКП провежда 
обществена консултации и, когато е 
уместно, може да се консултира с 
компетентните органи на трети 
държави. При разработването на 
проектите на регулаторни 
стандарти ЕОЦКП определя дали 
категорията деривати или 
съответните ѝ подкатегории е 
достатъчно ликвидна само при сделки 
под определен размер.

Or. en

Обосновка

Това ще гарантира, че ЕОЦКП е в състояние по подходящ начин да отчете 
ликвидността на дериватите, които ще изисква задължително да се търгуват. 
Например, оценката на средната ликвидност би означавала, че през половината от 
времето дериватите ще бъдат недостатъчно ликвидни, за да се търгуват на 
многостранно място за търговия.

Изменение 588
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с критериите, 
определени в параграф 2, по своя 
собствена инициатива и след 
провеждане на обществена 
консултация, ЕОЦКП определя и 
уведомява Комисията за категориите 
деривати или конкретни договори за 
деривати, които следва да подлежат 

заличава се
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на задължението за търгуване на 
местата, посочени в член 24, 
параграф 1, но за които ЦК все още не 
е получил разрешение съгласно член 10 
или 11 от Регламент ----/---- (EMIR) 
или които не са допуснати до 
търговия или се търгуват на място, 
посочено в член 24, параграф 1.
Вследствие на уведомление от страна 
на ЕОЦКП Комисията може да 
публикува покана за представяне на 
предложения за търгуването на тези 
деривати на местата, посочени в 
член 24, параграф 1.

Or. en

Изменение 589
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с критериите, 
определени в параграф 2, по своя 
собствена инициатива и след 
провеждане на обществена 
консултация, ЕОЦКП определя и 
уведомява Комисията за категориите 
деривати или конкретни договори за 
деривати, които следва да подлежат 
на задължението за търгуване на 
местата, посочени в член 24, 
параграф 1, но за които ЦК все още не 
е получил разрешение съгласно член 10 
или 11 от Регламент ----/---- (EMIR) 
или които не са допуснати до 
търговия или се търгуват на място, 
посочено в член 24, параграф 1.

заличава се

Вследствие на уведомление от страна 
на ЕОЦКП Комисията може да 
публикува покана за представяне на 
предложения за търгуването на тези 
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деривати на местата, посочени в 
член 24, параграф 1.

Or. en

Изменение 590
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с критериите, 
определени в параграф 2, по своя 
собствена инициатива и след 
провеждане на обществена 
консултация, ЕОЦКП определя и 
уведомява Комисията за категориите 
деривати или конкретни договори за 
деривати, които следва да подлежат 
на задължението за търгуване на 
местата, посочени в член 24, 
параграф 1, но за които ЦК все още не 
е получил разрешение съгласно член 10 
или 11 от Регламент ----/---- (EMIR) 
или които не са допуснати до 
търговия или се търгуват на място, 
посочено в член 24, параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 591
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с критериите, 
определени в параграф 2, по своя 
собствена инициатива и след 
провеждане на обществена консултация, 

В съответствие с критериите, 
определени в параграф 2, по своя 
собствена инициатива и след 
провеждане на обществена консултация, 
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ЕОЦКП определя и уведомява 
Комисията за категориите деривати или 
конкретни договори за деривати, които 
следва да подлежат на задължението за 
търгуване на местата, посочени в член 
24, параграф 1, но за които ЦК все още 
не е получил разрешение съгласно член 
10 или 11 от Регламент ----/---- (EMIR) 
или които не са допуснати до търговия 
или се търгуват на място, посочено в 
член 24, параграф 1.

ЕОЦКП определя и уведомява 
Комисията за категориите деривати или 
конкретни договори за деривати, които 
следва да подлежат на задължението за 
търгуване на местата, посочени в член 
24, параграф 1, но за които ЦК все още 
не е получил разрешение съгласно член 
14 или 15 от Регламент (ЕС) № .../... 
[EMIR] или които не са допуснати до 
търговия на регулиран пазар или се 
търгуват на място, посочено в член 24, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 592
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вследствие на уведомление от страна 
на ЕОЦКП Комисията може да 
публикува покана за представяне на 
предложения за търгуването на тези 
деривати на местата, посочени в 
член 24, параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 593
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В съответствие с параграф 1 
ЕОЦКП представя на Комисията 
нови проекти на технически 
стандарти за изпълнение с цел да 

заличава се
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бъдат изменени, прекратени или 
отменени съществуващите 
технически стандарти за изпълнение, 
когато е налице съществена промяна 
в критериите, посочени в параграф 2. 
Преди да процедира по този начин 
ЕОЦКП може да се консултира с 
компетентните органи на трети 
държави, когато е уместно. На 
Комисията се предоставят 
правомощия да изменя, прекратява и 
отменя съществуващите технически 
стандарти за изпълнение в 
съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕО) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 594
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В съответствие с параграф 1 
ЕОЦКП представя на Комисията 
нови проекти на технически 
стандарти за изпълнение с цел да 
бъдат изменени, прекратени или 
отменени съществуващите 
технически стандарти за изпълнение, 
когато е налице съществена промяна 
в критериите, посочени в параграф 2. 
Преди да процедира по този начин 
ЕОЦКП може да се консултира с 
компетентните органи на трети 
държави, когато е уместно. На 
Комисията се предоставят 
правомощия да изменя, прекратява и 
отменя съществуващите технически 
стандарти за изпълнение в 
съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕО) № 1095/2010.

заличава се
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Or. en

Изменение 595
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се делегират 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти за уточняване 
на критериите, посочени в параграф 
2, буква б), които да бъдат приети в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент ﴾ЕС﴿№ 1095/2010. ЕОЦКП 
представя на Комисията проекти на 
тези регулаторни технически 
стандарти до --/--/--.

заличава се

Or. en

Изменение 596
Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се делегират 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти за уточняване 
на критериите, посочени в параграф 
2, буква б), които да бъдат приети в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент ﴾ЕС﴿№ 1095/2010. ЕОЦКП 
представя на Комисията проекти на 
тези регулаторни технически 
стандарти до --/--/--.

заличава се

Or. en
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Изменение 597
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Заглавие 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Недискриминационен достъп до 
клиринг за финансови инструменти

заличава се

Or. en

Изменение 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

For exchange traded derivatives the consequences of this Член 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. Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.
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Изменение 599
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies.The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues.  This would significantly weaken Europe’s infrastructures.  In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements.  As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it.It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Изменение 600
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Обосновка

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
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die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Изменение 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Противно на възприятието на Комисията, отвореният достъп би увеличил системния 
риск в сектора на посочените деривати. Законодателното предложение води към 
взаимосвързаност и насърчава фрагментирането на систематично значими пазарни 
инфраструктури като ЦК. Фрагментирането може да има отрицателни последици 
по отношение на надзора, управлението на риска. Разпоредбите относно отворения 
достъп за търгуваните на борсата деривати ще доведат до фрагментиране на 
пазарната ликвидност на регулираните пазари.

Изменение 602
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 603
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8 от Регламент [ ] (EMIR), ЦК 
приемат за клиринг финансови
инструменти при недискириминационни 
и прозрачни условия, включително по 
отношение на изискванията за 
обезпечение и таксите за достъп, 
независимо от мястото за търговия, на 
което е сключена сделката. Това следва, 
по-специално, да осигури на местата за 
търговия правото на 
недискриминационно третиране на 
договорите, търгувани на техните 
платформи, по отношение на 
изискванията за обезпечения, 
нетирането на икономически 
равностойни договори, кръстосаните 
искания за марж, чийто клиринг се 
извършва от един и същ ЦК. ЦК може 
да изисква мястото за търговия да 
отговаря на разумни операционните и 
техническите изисквания, определени 
от ЦК. Това изискване не се прилага 
към всеки договор за дериват, който 
вече подлежи на задължения за достъп 
съгласно член 8 от Регламент [EMIR].

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8 от Регламент [ ] (EMIR), ЦК 
приемат за клиринг прехвърлими ценни 
книжа и инструменти на паричния 
пазар при недискириминационни и 
прозрачни условия, включително по 
отношение на изискванията за 
обезпечение и таксите за достъп, 
независимо от мястото за търговия, на 
което е сключена сделката. Това следва, 
по-специално, да осигури на местата за 
търговия правото на 
недискриминационно третиране. ЦК 
може да изисква мястото за търговия да 
отговаря на разумните операционни и 
технически изисквания, определени от 
ЦК. Това изискване не се прилага към 
всеки договор за дериват, който вече 
подлежи на задължения за достъп 
съгласно член 8 от Регламент [EMIR]. 
Място за търговия получава достъп 
до ЦК съгласно настоящия член само 
когато за този достъп не е 
необходима оперативна 
съвместимост или не се застрашава 
безпрепятственото и нормално 
функциониране на пазарите и няма 
неблагоприятно въздействие върху 
системния риск.

Or. en

Изменение 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1



PE489.477v01-00 188/198 AM\901886BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8 от Регламент [ ] (EMIR), ЦК 
приемат за клиринг финансови 
инструменти при недискириминационни 
и прозрачни условия, включително по 
отношение на изискванията за 
обезпечение и таксите за достъп, 
независимо от мястото за търговия, на 
което е сключена сделката. Това следва, 
по-специално, да осигури на местата за 
търговия правото на 
недискриминационно третиране на 
договорите, търгувани на техните 
платформи, по отношение на 
изискванията за обезпечения, 
нетирането на икономически 
равностойни договори, кръстосаните 
искания за марж, чийто клиринг се 
извършва от един и същ ЦК. ЦК може 
да изисква мястото за търговия да 
отговаря на разумни операционните и 
техническите изисквания, определени 
от ЦК. Това изискване не се прилага 
към всеки договор за дериват, който 
вече подлежи на задължения за достъп 
съгласно член 8 от Регламент [EMIR].

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8 от Регламент [ ] (EMIR), ЦК 
приемат за клиринг финансови 
инструменти при недискириминационни 
и прозрачни условия, включително по 
отношение на изискванията за 
обезпечение и таксите за достъп, 
независимо от мястото за търговия, на 
което е сключена сделката, освен ако 
този достъп не застрашава 
безпрепятственото и нормално 
функциониране на ЦК или 
функционирането на финансовите 
пазари по начин, който създава 
системен риск. Това следва, по-
специално, да осигури на местата за 
търговия правото на 
недискриминационно третиране на 
договорите, търгувани на техните 
платформи, по отношение на 
изискванията за обезпечения, 
нетирането на икономически 
равностойни договори, кръстосаните 
искания за марж, чийто клиринг се 
извършва от един и същ ЦК. ЦК може 
да изисква мястото за търговия да 
отговаря на разумните операционни и 
технически изисквания, определени от 
ЦК, при условие че ЦК предлага 
международно приети процедури и 
стандарти за комуникация. Това 
изискване не се прилага към всеки 
договор за дериват, който вече подлежи 
на задължения за достъп съгласно член 
8 от Регламент [EMIR].

Or. en

Изменение 605
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8 от Регламент [ ] (EMIR), ЦК 
приемат за клиринг финансови 
инструменти при недискириминационни 
и прозрачни условия, включително по 
отношение на изискванията за 
обезпечение и таксите за достъп, 
независимо от мястото за търговия, на 
което е сключена сделката. Това следва, 
по-специално, да осигури на местата за 
търговия правото на 
недискриминационно третиране на 
договорите, търгувани на техните 
платформи, по отношение на 
изискванията за обезпечения, 
нетирането на икономически 
равностойни договори, кръстосаните 
искания за марж, чийто клиринг се 
извършва от един и същ ЦК. ЦК може 
да изисква мястото за търговия да 
отговаря на разумни операционните и 
техническите изисквания, определени 
от ЦК. Това изискване не се прилага 
към всеки договор за дериват, който 
вече подлежи на задължения за достъп 
съгласно член 8 от Регламент [EMIR].

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 7 от Регламент (ЕС) № .../... 
[EMIR], ЦК приемат за клиринг 
финансови инструменти при 
недискириминационни и прозрачни 
условия, включително по отношение на 
изискванията за обезпечение и таксите 
за достъп, независимо от мястото за 
търговия, на което е сключена сделката. 
Това следва, по-специално, да осигури 
на местата за търговия правото на 
недискриминационно третиране на 
договорите, търгувани на техните 
платформи, по отношение на 
изискванията за обезпечения, 
нетирането на икономически 
равностойни договори, кръстосаните 
искания за марж, чийто клиринг се 
извършва от един и същ ЦК. ЦК може 
да изисква мястото за търговия да 
отговаря на разумните операционни и 
технически изисквания, определени от 
ЦК. Това изискване не се прилага към 
всеки договор за дериват, който вече 
подлежи на задължения за достъп 
съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 
.../... [EMIR].

Or. en

Изменение 606
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8 от Регламент [ ] (EMIR), ЦК 
приемат за клиринг финансови 
инструменти при недискириминационни 
и прозрачни условия, включително по 

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8 от Регламент [ ] (EMIR), ЦК 
приемат за клиринг финансови 
инструменти при недискириминационни 
и прозрачни условия, включително по 
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отношение на изискванията за 
обезпечение и таксите за достъп, 
независимо от мястото за търговия, на 
което е сключена сделката. Това следва, 
по-специално, да осигури на местата за 
търговия правото на 
недискриминационно третиране на 
договорите, търгувани на техните
платформи, по отношение на 
изискванията за обезпечения, 
нетирането на икономически 
равностойни договори, кръстосаните 
искания за марж, чийто клиринг се 
извършва от един и същ ЦК. ЦК може 
да изисква мястото за търговия да 
отговаря на разумни операционните и 
техническите изисквания, определени 
от ЦК. Това изискване не се прилага 
към всеки договор за дериват, който 
вече подлежи на задължения за 
достъп съгласно член 8 от Регламент 
[EMIR].

отношение на изискванията за 
обезпечение и таксите за достъп, 
независимо от мястото за търговия, на 
което е сключена сделката. Това следва, 
по-специално, да осигури на местата за 
търговия правото на 
недискриминационно третиране на 
договорите, търгувани на техните 
платформи, по отношение на 
изискванията за обезпечения, 
нетирането на икономически 
равностойни договори, кръстосаните 
искания за марж, чийто клиринг се 
извършва от един и същ ЦК. ЦК може 
да изисква мястото за търговия да 
отговаря на разумните операционни и 
технически изисквания, определени от 
ЦК.

Or. en

Обосновка

Това е повсеместна мярка, която следва последователно да се прилага навсякъде.

Изменение 607
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три месеца ЦК отговаря на 
мястото за търгуване в писмен вид, като 
или му отказва достъп, или му го 
предоставя, при условие че съответният 
компетентен орган не му е отказал 
достъп съгласно параграф 4. ЦК може 
да откаже достъп единствено при 
условията, посочени в параграф 6. Ако 
ЦК откаже достъп, в своя отговор той 

3. В срок от три месеца ЦК отговаря на 
мястото за търгуване в писмен вид, като 
или му отказва достъп, или му го 
предоставя, при условие че съответният 
компетентен орган не му е отказал 
достъп съгласно параграф 4. ЦК може 
да откаже достъп единствено при 
условията, посочени в параграф 6. Ако 
ЦК откаже достъп, в своя отговор той 
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представя всички причини, мотивиращи 
неговото решение, и информира за това 
в писмен вид своя компетентен орган. 
ЦК активира достъпа в срок от три
месеца, считано от положителния 
отговор на искането за достъп.

представя всички причини, мотивиращи 
неговото решение, и информира за това 
в писмен вид своя компетентен орган. 
ЦК активира достъпа в срок от 
дванадесет месеца, считано от 
положителния отговор на искането за 
достъп.

Всички свързани разходи, които 
възникват в резултат на параграфи 1 
– 3, са за сметка на мястото за 
търговия, което иска достъпа, освен 
ако не е договорено друго между ЦК и
това място за търговия.

Or. en

Изменение 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три месеца ЦК отговаря на 
мястото за търгуване в писмен вид, като 
или му отказва достъп, или му го 
предоставя, при условие че съответният 
компетентен орган не му е отказал 
достъп съгласно параграф 4. ЦК може 
да откаже достъп единствено при 
условията, посочени в параграф 6. Ако 
ЦК откаже достъп, в своя отговор той 
представя всички причини, мотивиращи 
неговото решение, и информира за това 
в писмен вид своя компетентен орган. 
ЦК активира достъпа в срок от три 
месеца, считано от положителния 
отговор на искането за достъп.

3. В срок от три месеца ЦК отговаря на 
мястото за търгуване в писмен вид, като 
или му отказва достъп, или му го 
предоставя, при условие че съответният 
компетентен орган не му е отказал 
достъп съгласно параграф 4. ЦК може 
да откаже достъп единствено въз основа 
на цялостен анализ на риска и при 
условията, посочени в параграф 6. Ако 
ЦК откаже достъп, в своя отговор той 
представя всички причини, мотивиращи 
неговото решение, и информира за това 
в писмен вид своя компетентен орган. 
ЦК активира достъпа в срок от три 
месеца, считано от положителния 
отговор на искането за достъп.

Or. en
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Изменение 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато ЦК откаже достъп на 
място за търговия съгласно параграф
3, той уведомява своя компетентен 
орган, който прави преглед на 
решението, за да гарантира, че то е в 
съответствие с параграфи 1 и 3. Ако 
компетентният орган реши, че ЦК не 
е спазил разпоредбите на параграфи 1 
и 3, той информира ЦК, мястото за 
търговия и компетентния орган, 
отговарящ за мястото за търговия, 
за своето решение и нарежда на ЦК 
да предостави достъп в срок от три 
месеца.

Or. en

Изменение 610
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган на ЦК може да 
откаже на мястото за търговия достъп 
до ЦК единствено когато такъв достъп 
би застрашил безпроблемното и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари. Ако 
компетентен орган откаже достъп
на това основание, той издава своето 
решение в срок от два месеца след 
получаване на искането, посочено в 
параграф 2, и представя надлежна 
обосновка за това на ЦК и на 
мястото за търгуване, включително 

4. По отношение на прехвърлимите 
ценни книжа и инструменти на
паричния пазар, компетентният орган 
на мястото за търговия може да откаже
достъп до място за търговия
единствено когато такъв достъп би 
застрашил безпроблемното и 
правилното функциониране на 
пазарите. За други инструменти, 
достъпът до мястото за търговия се 
определя от компетентния орган на
мястото за търговия въз основа на
следните критерии:
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доказателствата, върху които се 
основава решението.

i) фрагментация на ликвидността
ii) операционен риск и сложност
iii) брой ЦК понастоящем с достъп до 
мястото за търговия
iv) потенциално въздействие върху 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазара.
Компетентният орган на мястото за 
търговия издава своето решение в 
срок от два месеца след получаване на 
искането от ЦК, а доклад от целевия 
пазар се представя в срок от един 
месец след искането. Решението се 
съобщава на мястото за търговия, на 
ЦК и на ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Достъпът на прекалено много ЦК до дадено място за търговия ще увеличи 
оперативната сложност на системата, а фрагментацията на ликвидността може 
да увеличи цялостното равнище на риска. Освен това колкото повече ЦК се свързват 
с дадено място за търговия, толкова по-малко икономии от мащаба могат да бъдат 
постигнати за клиентите и за институциите. Предложените процедури ще помогнат 
за избиране на най-подходящите връзки с всяка платформа за търговия.

Изменение 611
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случай на разногласие между 
компетентните органи ЕОЦКП 
урежда споровете между 
компетентните органи в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 19 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010.
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Or. en

Обосновка

Изменението привежда в съответствие процедурата на достъп с тази в EMIR, 
давайки на ЕОЦКП правомощия за провеждане на правно обвързваща медиация за 
уреждане на спорове между компетентни органи. Предвид субективния характер на 
някои от критериите това е особено важно.

Изменение 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато мястото за търговия и ЦК 
са установени в различни държави 
членки, компетентният орган на ЦК 
се консултира с компетентния орган 
на мястото за търговия, преди да 
откаже достъп на мястото за 
търговия съгласно параграфи 3а и 4, и 
представя в писмена форма всички 
причини, мотивиращи неговото 
решение. Когато компетентният 
орган на мястото за търговия не е 
съгласен с решението на 
компетентния орган на ЦК съгласно 
параграфи 3а и 4, всеки компетентен 
орган може да отнесе въпроса до 
ЕОЦКП, който може да действа
съгласно предоставените му 
правомощия по член 19 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с член 41 
Комисията приема посредством 
делегирани актове мерки за уточняване 
на:

6. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти
за уточняване на:

Or. en

Изменение 614
Sławomir Witold Nitras

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с член 41 Комисията 
приема посредством делегирани актове 
мерки за уточняване на:

6. След консултация с ЕОЦКП и в 
съответствие с член 41, Комисията 
приема посредством делегирани актове 
мерки за уточняване на:

Or. pl

Изменение 615
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) условията, при които ЦК може да 
откаже достъп, включително 
условията, свързани с обема на 
сделките, броя и вида на потребители 
или други фактори, създаващи 
неоправдани рискове.

a) условията, при които ЦК може да 
откаже достъп, само когато такъв 
достъп застрашава 
безпрепятственото и нормално 
функциониране на пазарите или има 
неблагоприятно въздействие върху 
системния риск.

Or. en
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Обосновка

Изменението привежда в съответствие процедурата на достъп с тази в EMIR.

Изменение 616
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) условията, при които ЦК може да 
откаже достъп, включително условията, 
свързани с обема на сделките, броя и 
вида на потребители или други фактори, 
създаващи неоправдани рискове.

a) условията, при които ЦК може да 
откаже достъп, по отношение на 
прехвърлимите ценни книжа и 
инструменти на паричния пазар,
включително условията, свързани с 
обема на сделките, броя и вида на 
потребители или други фактори, 
създаващи неоправдани рискове.

Or. en

Изменение 617
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) условията, при които ЦК може да 
откаже достъп, включително 
условията, свързани с обема на 
сделките, броя и вида на потребители 
или други фактори, създаващи 
неоправдани рискове.

a) условията, при които ЦК може да 
откаже достъп, които трябва да бъдат 
прозрачни, обективни, 
пропорционални и 
недискриминационни условия, 
свързани с това дали достъпът до ЦК 
явно и значително би заплашил 
безпрепятственото и нормално 
функциониране на ЦК или 
функционирането на финансовите 
позари по начин, който създава 
системен риск.
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Or. en

Изменение 618
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, при които се предоставя 
достъп, включително поверителността 
на предоставената информация относно 
финансовите инструменти по време на 
фазата на разработка, 
недискриминационните и прозрачни 
такси за клиринг, изискванията за 
обезпечения и операционните 
изисквания към исканията за марж.

б) условията, при които се предоставя 
достъп, включително поверителността 
на предоставената информация относно 
прехвърлимите ценни книжа и 
инструменти на паричния пазар по 
време на фазата на разработка, 
недискриминационните и прозрачни 
такси за клиринг, изискванията за 
обезпечения и операционните 
изисквания към исканията за марж.

Or. en

Изменение 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до [xx] месеца 
след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 620
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 28a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a
Задължение за клиринг на акции и 

облигации, търгуване на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ

Операторите на регулирани пазари, 
МСТ или ОСТ гарантират, че 
клирингът на всички сделки с акции и 
облигации, които се сключват на 
регулиран пазар, МСТ и ОСТ, се 
извършва от ЦК, когато ЦК приема 
да извърши клиринга на този 
финансов инструмент.

Or. en


