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Изменение 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users.For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented.  Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.Thus Article 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Изменение 622
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 29

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 
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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 623
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 29

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 
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 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Противно на становището на Комисията свободният достъп преди всичко би засилил 
системния риск в сектора на борсовите деривати. Законодателното предложение 
засилва взаимната свързаност и насърчава фрагментирането на инфраструктури, 
важни за пазара от системна гледна точка. Фрагментирането може да окаже 
отрицателно въздействие върху надзора и управлението на риска. Разпоредбите 
относно достъпа до търгувани на борсата деривати ще разпокъса тези пазари, 
създавайки риск за устойчивостта на механизма за ценообразуване.

Изменение 625
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 626
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8а от Регламент [ ] (EMIR), дадено 
място за търговия предоставя потоците 
от данни при недискриминационни и 
прозрачни условия, включително по 
отношение на таксите за достъп, при 
искане от страна на ЦК, лицензиран или 

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8а от Регламент [ ] (EMIR), дадено 
място за търговия предоставя потоците 
от данни след сключване на сделките 
при недискриминационни и прозрачни 
условия, включително по отношение на 
таксите за достъп, при искане от страна 
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признат от Регламент [ ] (EMIR), който 
желае да осъществи клиринг на 
финансови сделки, сключени на това 
място за търговия. Това изискване не 
се прилага към всеки договор за 
дериват, който вече подлежи на 
задължения за достъп съгласно член 8а 
от Регламент [EMIR].

на ЦК, лицензиран или признат от 
Регламент [ ] (EMIR), който желае да 
осъществи клиринг на финансови 
сделки, единствено когато е 
застрашено безпроблемното и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари. Това изискване 
не се прилага към всеки договор за 
дериват, който вече подлежи на 
задължения за достъп съгласно член 8а 
от Регламент [EMIR].

Or. en

Изменение 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8а от Регламент [ ] (EMIR), дадено 
място за търговия предоставя потоците 
от данни при недискриминационни и 
прозрачни условия, включително по 
отношение на таксите за достъп, при 
искане от страна на ЦК, лицензиран или 
признат от Регламент [ ] (EMIR), който 
желае да осъществи клиринг на 
финансови сделки, сключени на това 
място за търговия. Това изискване не се 
прилага към всеки договор за дериват, 
който вече подлежи на задължения за 
достъп съгласно член 8а от Регламент 
[EMIR].

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8а от Регламент [ ] (EMIR), дадено 
място за търговия предоставя потоците 
от данни при недискриминационни, 
обективни и прозрачни условия, 
включително по отношение на таксите 
за достъп, при искане от страна на ЦК, 
лицензиран или признат от Регламент [ ] 
(EMIR), който желае да осъществи 
клиринг на финансови сделки, 
сключени на това място за търговия, 
освен ако този достъп не 
представлява ясна и значителна 
заплаха за безпроблемното и 
правилното функциониране на 
мястото за търговия или за 
функционирането на финансовите 
пазари по начин, който предизвиква 
системен риск. Това изискване не се 
прилага към всеки договор за дериват, 
който вече подлежи на задължения за 
достъп съгласно член 8а от Регламент 
[EMIR].
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Or. en

Изменение 628
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8а от Регламент [ ] (EMIR), дадено 
място за търговия предоставя потоците 
от данни при недискриминационни и 
прозрачни условия, включително по 
отношение на таксите за достъп, при 
искане от страна на ЦК, лицензиран или 
признат от Регламент [ ] (EMIR), който 
желае да осъществи клиринг на 
финансови сделки, сключени на това 
място за търговия. Това изискване не се 
прилага към всеки договор за дериват, 
който вече подлежи на задължения за 
достъп съгласно член 8а от Регламент 
[EMIR].

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8 от Регламент (ЕС) № .../...
[EMIR], дадено място за търговия 
предоставя потоците от данни при 
недискриминационни и прозрачни 
условия, включително по отношение на 
таксите за достъп, при искане от страна 
на ЦК, лицензиран или признат от 
Регламент [ ] (EMIR), който желае да 
осъществи клиринг на финансови 
сделки, сключени на това място за 
търговия. Това изискване не се прилага 
към всеки договор за дериват, който 
вече подлежи на задължения за достъп 
съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 
.../...[EMIR].

Or. en

Изменение 629
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. ЦК, които вече имат 
преобладаващ пазарен дял от 
клиринга в Европа или в трета 
държава, не могат да използват 
правото на достъп до местата за 
търговия, определено в член 29.1, за да 
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укрепват позициите си.

Or. en

Обосновка

Правата на достъп могат да бъдат нарушавани от основните пазарни участници с 
цел укрепване на тяхната позиция, което от своя страна би могло да доведе до 
премахване на конкуренцията. Включването на разпоредба, която да не допуска 
подобно отрицателно последствие, е особено необходимо за дериватните 
инструменти, поради голямата им привлекателност и ефекта на създаване на 
зависимост от един доставчик, до който може да доведе наличието на утвърдени 
клирингови къщи, на продуктите, обект на търговия на новосъздадени или по-малки 
места за търговия. Без такава разпоредба не може да съществува конкуренция в 
клиринга на деривати.

Изменение 630
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Достъпът до търговска 
информация, определен в член 29.1 по 
отношение на дериватните 
инструменти, различни от 
извънборсовите деривати, регулирани 
от Регламент [ ] (EMIR), се изисква 
единствено от места за търговия, 
които отчитат повече от 10 % от 
общата търговия с дериватни 
инструменти в Европа.

Or. en

Обосновка

Важно е по отношение на дериватните инструменти, търгувани на организирани 
места за търговия, участниците на пазара да имат избор на клирингови къщи и места 
за търговия. Въпреки това, за да се гарантира реалното съществуване на конкуренция 
и иновации, разпоредбите относно достъпа следва да се прилагат единствено по 
отношение на онези, които вече са установили стабилна търговска дейност. По-
специално от новите участници не следва да се изисква да предоставят търговска 
информация, докато не достигнат определен размер на пазара.



AM\901887BG.doc 9/134 PE489.478v01-00

BG

Изменение 631
Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За дериватни инструменти, 
различни от извънборсовите 
деривати, достъпът до търговската 
информация, определена в член 29.1, се 
прилага единствено за места за 
търговия, където се извършва повече 
от 10 % от общата търговия с 
дериватни инструменти в Европа.

Or. en

Изменение 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три месеца мястото за 
търговия отговаря на ЦК 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. Мястото за 
търговия може да откаже достъп само 
при условията, определени в параграф 6. 
Когато отказва достъп, мястото за 
търгуване представя всички причини, 
мотивиращи неговото решение, и 
информира за това в писмен вид своя 
компетентен орган.  Мястото за 
търговия активира достъпа в срок от три 
месеца, считано от положителния 
отговор на искането за достъп.

3. В срок от три месеца мястото за 
търговия отговаря на ЦК 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. Мястото за 
търговия може да откаже достъп само 
въз основа на обширен анализ на риска 
и при условията, определени в параграф 
6. Когато отказва достъп, мястото за 
търгуване представя всички причини, 
мотивиращи неговото решение, и 
информира за това в писмен вид своя 
компетентен орган.  Мястото за 
търговия активира достъпа в срок от три 
месеца, считано от положителния 
отговор на искането за достъп.
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Or. en

Изменение 633
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от три месеца мястото за 
търговия отговаря на ЦК 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. Мястото за 
търговия може да откаже достъп само 
при условията, определени в параграф 
6. Когато отказва достъп, мястото за 
търгуване представя всички причини, 
мотивиращи неговото решение, и 
информира за това в писмен вид своя 
компетентен орган. Мястото за търговия 
активира достъпа в срок от три месеца, 
считано от положителния отговор на 
искането за достъп.

3. В срок от три месеца мястото за 
търговия отговаря на ЦК 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. Мястото за 
търговия може да откаже достъп само 
при условията, определени в параграфи 
4 и 6. Когато отказва достъп, мястото за 
търгуване представя всички причини, 
мотивиращи неговото решение, и 
информира за това в писмен вид своя 
компетентен орган. Мястото за търговия 
активира достъпа в срок от три месеца, 
считано от положителния отговор на 
искането за достъп.

Or. en

Изменение 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случай че дадено място за 
търговия откаже достъп до ЦК 
съгласно параграф 3, то съобщава на 
своя компетентен орган, който 
извършва преглед на решението, за да 
гарантира, че то е в съответствие с 
параграфи 1 и 3. Ако компетентният 
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орган реши, че мястото за търговия 
не съответства на параграфи 1 и 3, 
той уведомява мястото за търговия, 
ЦК и компетентния орган на ЦК 
относно своето решение и издава 
заповед мястото за търговия да 
предостави достъп в срок от три 
месеца.

Or. en

Изменение 635
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 
когато такъв достъп би застрашил 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите. 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 мястото за 
търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение.

4. Компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 
когато такъв достъп би застрашил 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите. 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 мястото за 
търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение. За 
извънборсови деривати достъпът на 
ЦК до място за търговия се 
предоставя в съответствие с 
разпоредбите на Регламент [ ] 
(EMIR).

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че поради специфичните им характеристики извънборсовите 



PE489.478v01-00 12/134 AM\901887BG.doc

BG

деривати се разглеждат отделно в текста на EMIR. Друг финансов продукт, по-
специално дериватите, допуснати на регулирани пазари, следва да бъде включен в 
обхвата на разпоредбите относно правата на достъп на РПФИ.

Изменение 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 
когато такъв достъп би застрашил 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите. 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 мястото за 
търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение.

4. Компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 
когато такъв достъп би застрашил ясно 
и в значителна степен безпроблемното 
и правилното функциониране на 
мястото за търговия или 
функционирането на финансовите 
пазари по начин, който предизвиква 
системен риск или други условия, 
приети от Комисията съгласно 
параграф 6 по-долу. Такова решение 
следва да се базира на обширен анализ 
на риска, като се взема предвид, че 
нищо в EMIR не възпрепятства 
страните да договорят двустранно 
оперативната си съвместимост, 
независимо дали за акциите, 
дериватите или други инструменти.
Ако компетентен орган откаже достъп, 
той издава своето решение в срок от два 
месеца след получаване на искането, 
посочено в параграф 2, и представя 
надлежна обосновка за това на мястото 
за търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение.

Or. en

Изменение 637
Gunnar Hökmark
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 
когато такъв достъп би застрашил 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите. 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 мястото за 
търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение.

4. Компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 
когато такъв достъп би застрашил 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите или би 
довел до укрепване на позицията на 
ЦК, който вече притежава 
значителен пазарен дял от клиринга в 
Европа. 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 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение. Правото 
на достъп на ЦК до място за 
търговия по отношение на 
извънборсовите деривати се определя 
в съответствие с разпоредбите на 
Регламент [ ] (EMIR).

Or. en

Обосновка

Важно е по отношение на финансовите инструменти, търгувани на организирани 
места за търговия, по-специално дериватните инструменти, участниците на пазара 
да имат избор на клирингови къщи и места за търговия. Въпреки това, за да се 
гарантира реалното съществуване на конкуренция и иновации, разпоредбите относно 
достъпа следва да не се използват за увеличаване на значителен пазарен дял и за 
укрепване на позициите на основните пазарни участници.

Изменение 638
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 
когато такъв достъп би застрашил 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите. 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 мястото за 
търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение.

4. При финансови инструменти, 
различни от дериватите, 
компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 
когато такъв достъп би застрашил 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите. При 
дериватите ЦК получава достъп до 
място за търговия единствено когато 
за този достъп не е необходима 
оперативна съвместимост или не се 
застрашава безпрепятственото и 
правилното функциониране на 
пазарите, по-специално в резултат на 
фрагментиране на ликвидността, и 
когато мястото за търговия е 
осигурило подходящи механизми за 
предотвратяване на такова 
фрагментиране.
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 
мястото за търговия и на ЦК, 
включително доказателствата, върху 
които се основава неговото решение.

Or. en

Изменение 639
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 

4. При финансови инструменти, 
различни от извънборсовите 
деривати, компетентният орган на 
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когато такъв достъп би застрашил 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите. 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 мястото за 
търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение.

мястото за търговия може да откаже на 
ЦК достъп до мястото за търговия 
единствено когато такъв достъп би 
застрашил безпроблемното и 
правилното функциониране на пазарите. 
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 мястото за 
търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение. За 
извънборсови деривати достъпът на 
ЦК до място за търговия се 
предоставя в съответствие с 
разпоредбите на Регламент [ ] 
(EMIR).

Or. en

Изменение 640
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 
когато такъв достъп би застрашил 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите. 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 мястото за 
търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение.

4. По отношение на прехвърлимите 
ценни книжа и инструменти от 
паричния пазар, компетентният орган 
на мястото за търговия може да откаже 
достъп до мястото за търговия 
единствено когато такъв достъп би 
застрашил безпроблемното и 
правилното функциониране на пазарите. 
При други инструменти достъпът до 
мястото за търговия се определя от 
компетентния орган на това място 
въз основа на следните критерии:
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i) фрагментираност на ликвидността
ii) оперативен риск и сложност
iii) брой на текущите ЦК с достъп до 
мястото за търговия
iv) потенциално въздействие върху 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазара
Решението на компетентния орган 
на мястото за търговия се издава в 
срок от 2 месеца след получаване на 
искането от ЦК и на доклад от 
целевия пазар, който се предоставя в 
рамките на един месец от получаване 
на искането. Решението се съобщава 
на мястото за търговия, на ЦК и на 
ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Твърде многото ЦК с достъп до място за търговия ще увеличи системната 
оперативна сложност, а фрагментирането на ликвидността може да повиши 
цялостното равнище на риска. Освен това колкото повече ЦК е свързан 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 избора на най-подходящите връзки към всяка търговска платформа.

Изменение 641
Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 
когато такъв достъп би застрашил 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите. Ако 
компетентен орган откаже достъп на 
това основание, той издава своето 

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

решение в срок от два месеца след 
получаване на искането, посочено в 
параграф 2, и представя надлежна 
обосновка за това на мястото за 
търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение. При 
дериватни инструменти, различни 
от извънборсовите деривати 
достъпът на ЦК до мястото за 
търговия се предоставя само ако 
съответните компетентни органи са 
уверени, че условията за оперативна 
съвместимост не могат да 
застрашат стабилността и 
устойчивостта на процесите на 
клиринг. За извънборсови деривати 
достъпът на ЦК до място за 
търговия се предоставя в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент [ ] (EMIR).

Or. en

Изменение 642
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случай на несъгласие между 
компетентните органи ЕОЦКП 
урежда всички спорове между тях в 
съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда в съответствие процедурата за достъп с тази на EMIR, 
като дава на ЕОЦКП правомощия за обвързваща медиация за уреждане на спорове 
между компетентните органи. Предвид субективния характер на някои от 
критериите, това е особено важно.
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Изменение 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато ЦК и мястото за търговия 
са базирани в различни държави 
членки, компетентният орган на 
мястото за търговия се консултира с 
компетентния орган на ЦК преди да 
вземе решение да откаже достъп на 
ЦК съгласно параграфи 3а и 4 и му 
предоставя пълна обосновка на 
решението в писмен вид. Ако 
компетентният орган на ЦК не е 
съгласен с решение на компетентния 
орган на мястото за търговия 
съгласно параграфи 3а или 4, един от 
двата компетентни органа може да 
отнесе въпроса до ЕОЦКП, който 
може да действа в съответствие с 
предоставените му правомощия 
съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010.

Or. en

Изменение 644
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. ЦК, който е установен в трета 
държава, може да поиска достъп до 
място за търговия в Съюза, ако този ЦК 
е признат по член 23 на Регламент 
[EMIR] и при условие че в правната 
рамка на третата държава се предвижда 

5. ЦК, който е установен в трета 
държава, може да поиска достъп до 
място за търговия в Съюза, ако този ЦК 
е признат по член 25 на Регламент (ЕС) 
№ .../... [EMIR] и при условие че в 
правната рамка на третата държава се 
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ефективно и равностойно признаване на 
ЦК, лицензиран съгласно Регламент 
[EMIR], с цел получаване на достъп до 
местата за търговия, установени в тази 
трета държава.

предвижда ефективно и равностойно 
признаване на ЦК, лицензиран съгласно 
Регламент [EMIR], с цел получаване на 
достъп до местата за търговия, 
установени в тази трета държава.

Or. en

Изменение 645
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 29 – 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. В съответствие с член 41 Комисията 
приема посредством делегирани актове 
за инструменти, различни от 
извънборсовите деривати, мерки за 
уточняване на:

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че поради специфичните им характеристики извънборсовите 
деривати се разглеждат отделно в текста на EMIR. Друг финансов продукт, по-
специално дериватите, допуснати на регулирани пазари, следва да бъде включен в 
обхвата на разпоредбите относно правата на достъп на РПФИ. Необходимо е да се 
изясни понятието за господстваща позиция, за да се гарантира, че то се прилага по-
бързо и последователно в Европа.

Изменение 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с член 41 
Комисията приема посредством 

6. ЕОЦКП разработва проект на 
регулаторни технически стандарти
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делегирани актове мерки за уточняване 
на:

за уточняване на:

Or. en

Изменение 647
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) условията, при които място за 
търговия може да откаже достъп, 
единствено когато този достъп би 
застрашил безпроблемното и 
правилното функциониране на 
пазарите или би се отразил 
отрицателно върху системния риск.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда в съответствие процедурата за достъп с тази на EMIR, 
като дава на ЕОЦКП правомощия за обвързваща медиация за уреждане на спорове 
между компетентните органи. Предвид субективния характер на някои от 
критериите, това е особено важно.

Изменение 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) условията, при които място за 
търговия може да откаже достъп, които 
следва да бъдат прозрачни, 
обективни, пропорционални и 
недискриминационни и да включват
условията, свързани с обема на 
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сделките, броя и вида на потребители 
или други фактори, създаващи 
неоправдани рискове, включително 
такива, свързани с безпроблемното и 
правилното функциониране на 
пазарите.

Or. en

Изменение 649
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) условията, при които място за 
търговия може да откаже достъп, които 
включват условията, свързани с обема 
на сделките, броя и вида на потребители 
или други фактори, създаващи 
неоправдани рискове.

Or. en

Изменение 650
Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) условията, при които място за 
търговия може да откаже достъп по 
отношение на инструменти, 
различни от извънборсовите 
деривати, включително условията, 
свързани с обема на сделките, броя и 
вида на потребители или други фактори, 
създаващи неоправдани рискове.

Or. en
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Изменение 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – 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, както и 
недискриминационните и прозрачни 
такси за достъп.

б) условията, при които се предоставя 
достъп, включително потребителско 
търсене и критерии за безопасност, 
подходящи механизми за управление 
на фрагментирането на 
ликвидността, необходимостта от 
оперативна съвместимост,
поверителността на предоставената 
информация относно финансовите 
инструменти по време на фазата на 
разработка, както и 
недискриминационните и прозрачни 
такси за достъп.

Or. en

Обосновка

Ако е необходимо да се предвидят условия за оперативна съвместимост или ако 
съществува фрагментираност на ликвидността и механизми за управлението му, 
това следва да се посочи ясно в условията за достъп.

Изменение 652
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) понятието за преобладаващ 
пазарен дял от клиринга в Европа или 
в трета държава за целите на член 
29.1а (нов).
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Or. en

Обосновка

Обосновка: Трябва да бъде ясно, че поради специфичните им характеристики, 
извънборсовите деривати се разглеждат отделно в текста на EMIR. Друг финансов 
продукт, по-специално дериватите, допуснати на регулирани пазари, следва да бъде 
включен в обхвата на разпоредбите относно правата на достъп на РПФИ. 
Необходимо е да се изясни понятието за господстваща позиция, за да се гарантира, че 
то се прилага по-бързо и последователно в Европа.

Изменение 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП предава тези проекти на 
регулаторни стандарти на 
Комисията до [xx] месеца от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 654
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) условията, които биха 
представлявали заплаха за 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите, и които 
биха оправдали отказ за достъп от 
страна на компетентните органи в 
съответствие с член 29.4.

Or. en
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Обосновка

Понятията за заплаха за безпроблемното или правилното функциониране на 
пазарите, както и за основен пазарен дял от клиринга в Европа следва да бъдат 
изяснени.

Изменение 655
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) понятието за основен пазарен дял 
от клиринга в Европа за целите на 
член 29.4.

Or. en

Обосновка

Понятията за заплаха за безпроблемното или правилното функциониране на 
пазарите, както и за основен пазарен дял от клиринга в Европа, следва да бъдат 
изяснени.

Изменение 656
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел определяне на понятието за 
фрагментираност на ликвидността 
за деривати, които вече подлежат на 
задълженията за достъп съгласно 
член 8 от Регламент (ЕС) № .../... 
[EMIR]. Когато е целесъобразно, тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти отразяват регулаторните 
технически стандарти, приети от 
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Комисията в съответствие с член 8, 
параграф 5 от Регламент (ЕС) № .../... 
[EMIR]. 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 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 658
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Правният прецедент в ЕС взема предвид и създава справедлива рамка за 
разгръщането и лицензирането на правата на интелектуална собственост на 
органите, които са разработили референтни показатели. Разпоредбите не 
съответстват на този прецедент и ще действат като силен демотивиращ фактор за 
бъдещите иновации и инвестиции. Поради това те следва да бъдат заличени. Важно е 
най-малкото да се започне обсъждане на този конкретен въпрос.

Изменение 659
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Обосновка

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Изменение 660
Pablo Zalba Bidegain
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Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 661
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато стойността на финансов 
инструмент е изчислена въз основа на 
референтен индекс, лицата, които 
разполагат с правата на собственост 
върху референтния индекс, гарантират, 
че централните контрагенти и местата за 
търговия получават, с цел търгуване и 
клиринг, недискриминационен достъп 
до:

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 662
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато стойността на финансов 
инструмент е изчислена въз основа на 
референтен индекс, лицата, които 
разполагат с правата на собственост 
върху референтния индекс, гарантират, 

Когато стойността на финансов 
инструмент е изчислена въз основа на 
референтен индекс, лицата, които 
разполагат с правата на собственост 
върху референтния индекс, гарантират, 



PE489.478v01-00 28/134 AM\901887BG.doc

BG

че централните контрагенти и местата за 
търговия получават, с цел търгуване и
клиринг, недискриминационен достъп 
до:

че централните контрагенти и местата за 
търговия получават, с цел обслужване 
на клиенти във връзка с дейността на 
мястото за търговия или клиринг, 
недискриминационен достъп до:

Or. en

Обосновка

Много места за търговия се ръководят от инвестиционни посредници, които могат 
или желаят да търгуват с инструменти, за които се отнасят съответните 
референтни индекси за цели, които нямат нищо общо с функционирането на мястото 
за търговия. Би било справедливо задълженията на собствениците на референтните 
индекси (много от които не са клирингови къщи или оператори на места за търговия) 
за предоставяне на информация и лицензи да се ограничат единствено до 
използваните за целите на РПФИ.

Изменение 663
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато стойността на финансов 
инструмент е изчислена въз основа на 
референтен индекс, лицата, които 
разполагат с правата на собственост 
върху референтния индекс, гарантират, 
че централните контрагенти и местата за 
търговия получават, с цел търгуване и 
клиринг, недискриминационен достъп 
до:

Когато стойността на продукт или 
финансов инструмент е изчислена въз 
основа на референтен индекс, лицата, 
които разполагат с правата на 
собственост върху референтния индекс, 
гарантират, че централните контрагенти 
и местата за търговия получават, с цел 
търгуване и клиринг, 
недискриминационен достъп до:

Or. en

Обосновка

Добавя се пояснение.

Изменение 664
Sharon Bowles
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съответните цени и потоците от 
данни, както и до информация за 
състава, методологията и 
ценообразуването на този референтен 
индекс; и

а) съответните цени и потоците от 
данни, както и, доколкото е 
необходимо и не нарушава 
задълженията за поверителност към 
трети страни, до информация за 
състава, методологията и 
ценообразуването на този референтен 
индекс; и

Or. en

Обосновка

Част от информацията е предоставена от поверителни източници и не би било 
подходящо тя да бъде оповестявана.

Изменение 665
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до лицензите. б) до подходящи, неизключителни 
лицензи за използване на 
референтните индекси за търгуване 
и/или клиринг на съответните 
продукти или финансови 
инструменти.

Or. en

Обосновка

Предложението приема разширеното определение на референтен индекс и 
допълнително увеличава обхвата на посоченото от Комисията, за да определи 
условията, които следва да се прилагат към всички лицензи за референтни индекси.
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Изменение 666
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до лицензите. б) до лицензите за ползване на 
информацията, посочена в параграф 
1, буква а), подходяща за целите на 
обслужване на клиенти във връзка с 
дейността на мястото за търговия 
или клиринг.

Or. en

Изменение 667
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до лицензите. б) до подходящи, неизключителни 
лицензи за използване на 
референтните индекси за търгуване 
и/или клиринг на съответните 
продукти или финансови 
инструменти при определяне на 
подходящо съотношение за МСП и на 
всички частични изисквания.

Or. en

Обосновка

Лицензите следва да бъдат подходящи, а не установени, при условие че не са 
дискриминационни. МСП понякога имат по-малко условия или се нуждаят само от 
частична информация.
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Изменение 668
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до тази информация се 
предоставя при подходящи търговски 
условия в срок от три месеца след 
искане от страна на ЦК или на място за 
търговия, и във всички случаи на цена, 
не по-висока от най-ниската цена за 
достъп до референтния индекс или от 
цената за лицензирането на правата 
на интелектуална собственост са 
лицензирани в полза на друг ЦК, 
място за търговия или свързано лице 
с цел клиринг и търговия.

Достъп до тази информация се 
предоставя при подходящи търговски 
условия в срок от три месеца след 
искане от страна на ЦК или на място за 
търговия.

Or. en

Изменение 669
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до тази информация се 
предоставя при подходящи търговски 
условия в срок от три месеца след 
искане от страна на ЦК или на място за 
търговия, и във всички случаи на цена, 
не по-висока от най-ниската цена за 
достъп до референтния индекс или от 
цената за лицензирането на правата на 
интелектуална собственост са 
лицензирани в полза на друг ЦК, място 
за търговия или свързано лице с цел 
клиринг и търговия.

Достъп до тази информация и всички 
неизключителни лицензи се 
предоставя при справедливи, 
подходящи, недискриминационни и
търговски условия в срок от три месеца 
след искане от страна на ЦК или на 
място за търговия, при търговски 
условия, които не са по-тежки от
условията, при които се предоставя 
достъп до референтния индекс или от 
цената за лицензирането на правата на 
интелектуална собственост, свързани с 
тях, са лицензирани в полза на друг 
ЦК, място за търговия или свързано 
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лице с цел клиринг и търговия.

Or. en

Обосновка

Предложението разширява формулировката на Комисията, като посочва, че 
лицензите следва да се издават при определени търговски условия (т.е. няма да бъдат 
безплатни). Следващата фраза гласи „при търговски условия, които не са по-тежки 
от“. По този начин се оставя място за „отстъпки за големи количества“ и т.н.

Изменение 670
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до тази информация се 
предоставя при подходящи търговски 
условия в срок от три месеца след 
искане от страна на ЦК или на място за 
търговия, и във всички случаи на цена,
не по-висока от най-ниската цена за 
достъп до референтния индекс или от 
цената за лицензирането на правата 
на интелектуална собственост са 
лицензирани в полза на друг ЦК, 
място за търговия или свързано лице 
с цел клиринг и търговия.

Лиценз, който включва достъп до
информация, се предоставя при 
подходящи търговски условия в срок от 
три месеца след искане от страна на ЦК 
или на място за търговия, и във всички 
случаи при структура на 
ценообразуване, еднаква за всички 
финансови инструменти в една и 
съща валута, третирайки всички ЦК
и места за търговия в една и съща 
часова зона по еднакъв начин.

Искане за издаване на лиценз може да 
бъде отхвърлено от лицето, което 
разполага с правата на собственост 
върху референтния индекс до пет 
години след като ЦК, мястото за 
търговия или друго свързано лице за 
целите на клиринга или търговията, е 
започнало за пръв път дейността по 
търговията и клиринга с този 
референтен индекс.
ЦК, мястото за търговия или други 
свързани участници, могат да 
предлагат всеки финансов продукт за 
целите на търговията и клиринга, без 
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да получат лиценз от доставчика на 
индекса.

Or. en

Изменение 671
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до тази информация се 
предоставя при подходящи търговски 
условия в срок от три месеца след 
искане от страна на ЦК или на място за 
търговия, и във всички случаи на цена, 
не по-висока от най-ниската цена за 
достъп до референтния индекс или от 
цената за лицензирането на правата 
на интелектуална собственост са 
лицензирани в полза на друг ЦК, място 
за търговия или свързано лице с цел 
клиринг и търговия.

Достъп до тази информация, 
включително лицензи, се предоставя в 
срок от три месеца след искане от 
страна на ЦК или на място за търговия, 
и при същата структура на 
ценообразуване, предоставена на друг 
ЦК, място за търговия или свързано 
лице с цел клиринг и търговия.

Or. en

Изменение 672
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до тази информация се 
предоставя при подходящи търговски 
условия в срок от три месеца след 
искане от страна на ЦК или на място за 
търговия, и във всички случаи на цена,
не по-висока от най-ниската цена за 
достъп до референтния индекс или от 
цената за лицензирането на правата на 

Достъп до тази информация и всички 
неизключителни лицензи се 
предоставя при справедливи, 
подходящи, недискриминационни и
търговски условия в срок от три месеца 
след искане от страна на ЦК или на 
място за търговия, при търговски, 
пазарно определени условия, които не
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интелектуална собственост са 
лицензирани в полза на друг ЦК, място 
за търговия или свързано лице с цел 
клиринг и търговия.

са по-тежки от условията, при които 
се предоставя достъп до референтния 
индекс или от цената за лицензирането 
на правата на интелектуална 
собственост, свързани с тях, са 
лицензирани в полза на друг ЦК, място 
за търговия или свързано лице с цел 
клиринг и търговия.

Or. en

Обосновка

Лицензите следва да бъдат подходящи, а не установени, при условие че не са 
дискриминационни. МСП понякога имат по-малко условия или се нуждаят само от 
частична информация.

Изменение 673
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЦК, място за търговия или свързана 
структура не могат да сключват 
споразумение с доставчик на 
референтен индекс, в резултат от 
което:

2. ЦК, място за търговия или свързана 
структура в ЕС не могат да сключват 
или да продължат да бъдат страна 
по споразумение с доставчик на 
референтен индекс, който би могъл да 
има или има следните последствия:

Or. en

Обосновка

Член 30 следва да бъде по-ясен по отношение на обхвата на компетентност. В 
настоящата му формулировка може да се приеме, че това се отнася само за ЦК, 
места за търговия и други свързани участници от ЕС. Предложената формулировка 
на член 30, параграф 2 има за цел да изясни потенциално неясното съдържание поради 
двойното отрицание и да разясни въпроса относно компетентността и прилагането 
със задна дата.
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Изменение 674
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) други ЦК или места за търговия са 
възпрепятствани при получаването на 
достъп до такава информация или до 
правата, посочени в параграф 1, или

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Обосновка

Член 30 следва да бъде по-ясен по отношение на обхвата на компетентност. В 
настоящата му формулировка може да се приеме, че това се отнася само за ЦК, 
места за търговия и други свързани участници от ЕС. Предложената формулировка 
на член 30, параграф 2 има за цел да изясни потенциално неясното съдържание поради 
двойното отрицание и да разясни въпроса относно компетентността и прилагането 
със задна дата.

Изменение 675
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) някой друг ЦК или място за търговия 
да бъдат възпрепятствани при 
получаване на достъп до такава 
информация или права при по-
неблагоприятни условия от тези, 
предоставени на този ЦК или място на 
търговия.

б) някой друг ЦК или място за търговия 
да получат достъп до такава 
информация или права при по-
неблагоприятни условия от тези, 
предоставени на този ЦК или място на 
търговия.

Or. en
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Обосновка

Член 30 следва да бъде по-ясен по отношение на обхвата на компетентност. В 
настоящата му формулировка може да се приеме, че това се отнася само за ЦК, 
места за търговия и други свързани участници от ЕС. Предложената формулировка 
на член 30, параграф 2 има за цел да изясни потенциално неясното съдържание поради 
двойното отрицание и да разясни въпроса относно компетентността и прилагането 
със задна дата.

Изменение 676
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Може да се подаде заявление до 
Комисията за лиценз за ограничен 
срок, който да позволява забавяне на 
някои от неизключителните 
критерии за целите на изпитването 
на нов индекс.

Or. en

Обосновка

При определянето на индекс може да не е подходящо лицензът да бъде издаден 
веднага или преди индексът да бъде установен като референтен. Това следва да се 
прави индивидуално за всеки отделен случай.

Изменение 677
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) употребите, които влизат в 
обхвата на лицензите, посочени в 
параграф 1, буква б);
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Or. en

Изменение 678
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, при които се предоставя 
достъп, включително поверителността 
на предоставената информация.

б) условията, при които се предоставя 
достъп и лицензи, включително 
поверителността на предоставената 
информация и необходимите 
справедливи, подходящи, 
недискриминационни търговски 
условия.

Or. en

Обосновка

Член 30, параграф 3 по-специално следва да изисква делегираните актове на 
Комисията да определят принципите на условията, които да се прилагат при 
издаването на лицензите и при достъпа до информация, за да се гарантира, че той 
обхваща необходимите аспекти.

Изменение 679
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) процедурата, която се следва при 
отказ от страна на ЦК или на 
мястото за търговия да издадат 
лиценза в тримесечния срок;

Or. en
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Обосновка

Ако ЦК не преговаря, е необходимо да има процедура.

Изменение 680
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) общите условия на лиценза за 
ограничен срок за целите на 
изпитването на нов индекс;

Or. en

Обосновка

При определянето на индекс, издаването на лиценз може да е предварително, но е 
необходимо да се определи как ще функционира освобождаването

Изменение 681
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 30a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30а
В съответствие с член 9, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010 
ЕОЦКП наблюдава инвестиционните 
продукти, включително 
структурираните депозити и 
финансовите инструменти, които се 
пускат на пазара, разпространяват 
или продават в Съюза. Следователно 
ЕОЦКП проверява продуктите, които 
се пускат на пазара, разпространяват 
или продават в Съюза последователно 
до *. В случай че проверката покаже, 



AM\901887BG.doc 39/134 PE489.478v01-00

BG

че даден продукт не отговаря на 
критериите, определени в член 31а от 
настоящия регламент, този продукт 
не се пуска на пазара, не се 
разпространява или продава в Съюза.
Всеки нов продукт, който не е пуснат 
на пазара, не е разпространяван или 
продаван в Съюза 12 месеца преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент, се проверява от ЕОЦКП и 
може да се пуска на пазара, 
разпространява или продава в ЕС 
единствено ако отговаря на 
критериите, определени в член 31а от 
настоящия регламент.
Финансовите продукти, които са 
били пуснати на пазара, 
разпространявани или продавани в 
Съюза преди влизането в сила на този 
регламент, но за период не по-дълъг 
от 12 месеца, могат да бъдат 
пуснати на пазара, разпространявани 
или продавани както преди това, 
докато ЕОЦКП не провери дали 
отговарят на критериите за 
регистрация.
Проверката на финансовите 
продукти, с които е извършвана 
търговия преди влизането в сила на 
този регламент, завършва до *.
_____________
*ОВ, моля, въведете дата: 24 месеца 
след влизането в сила на тази 
директива.

Or. en

Обосновка

Особено важно е да се настоява финансовите пазари да поддържат основната си 
функция, а именно — да служат на реалната икономика, без да поемат ненужно 
високи рискове. За да се гарантира това, финансовите продукти са предмет на 
издаване на разрешение.



PE489.478v01-00 40/134 AM\901887BG.doc

BG

Изменение 682
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощия на ЕОЦКП за временна
намеса

Правомощия на ЕОЦКП за намеса

Or. en

Изменение 683
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощия на ЕОЦКП за временна
намеса

Правомощия за намеса на ЕОЦКП 

Or. en

Изменение 684
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 9, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № 1095/2010, ако счете 
въз основа на сериозни основания, че 
условията, посочени в параграфи 2 и 3, 
са изпълнени, ЕОЦКП може да забрани 
временно или да ограничи в Съюза:

В съответствие с член 9, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № 1095/2010, при 
извънредни обстоятелства, ако 
националният регулаторен орган не е 
реагирал и ако счете въз основа на 
сериозни основания, че условията, 
посочени в параграфи 2 и 3, са 
изпълнени, ЕОЦКП може да забрани 
временно или да ограничи в Съюза:
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Or. en

Изменение 685
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пускането на пазара, 
разпространението и продажбата на 
някои финансови инструменти или на 
финансови инструменти с определени 
характеристики; или

а) пускането на пазара, 
разпространението и продажбата на 
всички финансови инструменти, 
изброени в раздел В на приложение 1 
на новата ДПФИ; или

Or. en

Обосновка

Текстът се отнася за „някои финансови инструменти и видове финансова дейност 
или практика“ и поради това е необходима допълнителна правна яснота. Значението 
на думата „някои“ следва да бъде стеснено, като финансовите инструменти бъдат 
ясно свързани с инвестициите, посочени в раздел В на приложение I от ДПФИ.

Изменение 686
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определен вид финансова 
дейност или практика.

б) определен вид финансова 
дейност или практика. Забраните и 
ограниченията в този член не се 
отнасят до сделките с дериватни 
инструменти на нефинансови 
предприятия, които по обективно 
измерим начин допринасят за 
намаляване на рисковете, пряко 
свързани със стопанската 
дейност или с управлението на 
ликвидността и финансовото 
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управление.

Or. de

Обосновка

Проектът за регламент разширява значително пълномощията на ЕОЦКП и на 
националните надзорни органи, чиято практика има значимо и непланирано 
въздействие върху стратегията за управление на риска на нефинансовите 
предприятия. Предложението за изменение следователно изключва хеджиращите 
деривати на нефинансовите предприятия от надзорните мерки. Това изключване 
взема под внимание това, че съответните сделки с дериватни инструменти не 
представляват риск за стабилността на финансовата система.

Изменение 687
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забрана или ограничение може да се 
прилагат при конкретни обстоятелства 
или да подлежи на изключения, 
определени от ЕОЦКП.

Забрана или ограничение може да се 
прилагат при извънредни обстоятелства, 
определени от ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП взема решение съгласно параграф 1 единствено когато финансов 
инструмент, дейност или практика пораждат значителни опасения, свързани със 
защитата на инвеститорите, или представляват сериозна заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на финансовите пазари или стабилността на цялата 
финансова система или на част от нея, или когато ЕОЦКП е извършил официален 
анализ на пазарния срив.

Изменение 688
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорите за деривати на 
нефинансови контрагенти, които 
могат обективно да бъдат определени 
като намаляващи рисковете, пряко 
свързани с търговската дейност или с 
дейности за финансиране на хазната 
съгласно [член 10] от Регламент [...] 
(EMIR), се освобождават от 
забраната или ограничението.

Or. en

Изменение 689
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощията съгласно параграф 
1 не са в сила за деривати на 
нефинансов контрагент, които 
намаляват обективно измеримите 
рискове, пряко свързани със 
стопанската дейност или с 
корпоративното финансиране на 
този контрагент или на 
нефинансовите контрагенти от 
неговата група предприятия.

Or. de

Обосновка

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. 
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. 
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
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finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Изменение 690
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В съответствие с член 9, параграф 
2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, 
ЕОЦКП подкрепя компетентните 
органи при наблюдението на 
инвестиционните продукти, 
включително структурирани 
депозити и финансови инструменти, 
които са пуснати на пазара, 
разпространяват се или се продават в 
Съюза, преди те да бъдат пуснати на 
пазара, да бъдат разпространявани 
или продавани в Съюза в 
сътрудничество с компетентните 
органи.

Or. en

Изменение 691
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕОЦКП взема решение по параграф 1 
само ако е изпълнено всяко едно от 
следните условия:

2. ЕОЦКП взема решение по параграф 1,
ако е изпълнено всяко едно от следните 
условия:

Or. en
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Изменение 692
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) целта на предложената намеса е да 
бъде отстранена заплаха за защитата на 
инвеститорите или за нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или за стабилността 
на цялата финансова система в Съюза 
или на част от нея;

а) целта на предложената намеса е да 
бъде отстранена сериозна заплаха за 
защитата на инвеститорите или за 
нормалното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
за стабилността на цялата финансова 
система в Съюза или на част от нея;

Or. en

Изменение 693
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) целта на предложената намеса е да 
бъде отстранена заплаха за защитата на 
инвеститорите или за нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или за стабилността 
на цялата финансова система в Съюза 
или на част от нея;

а) целта на предложената намеса е да 
бъде отстранена заплаха за защитата на 
инвеститорите или за нормалното 
функциониране, икономическата 
полза и почтеността на финансовите 
пазари или за стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или на част 
от нея;

Or. en

Изменение 694
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) компетентен орган или 
компетентни органи не са приели 
действия за преодоляване на 
заплахата или предприетите 
действия не са адекватни за 
преодоляването ѝ.

заличава се

Or. en

Обосновка

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Изменение 695
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се предприема действие по 
настоящия член ЕОЦКП взема под 
внимание степента, в която
действието:

Когато се предприема действие по 
настоящия член ЕОЦКП гарантира, 
доколкото е възможно, че действието:

Or. en

Изменение 696
Thomas Mann



AM\901887BG.doc 47/134 PE489.478v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато компетентен орган или 
компетентни органи са взели мярка 
по член 32, ЕОЦКП може да вземе 
всяка от мерките по параграф 1, без 
да издава становището по член 33.

заличава се

Or. en

Обосновка

Следствие на предишното изменение.

Изменение 697
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31а
Одобрени продукти за 

непрофесионални клиенти
ЕОЦКП може да определи критерии 
за някои продукти, одобрени за 
подходящи за непрофесионални 
клиенти, за да осигури достатъчно 
лесноразбираеми финансови продукти 
на ниски цени за непрофесионални 
клиенти.

Or. en

Изменение 698
Jürgen Klute
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Предложение за регламент
Член 31a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31а
Всички финансови продукти се 
проверяват, регистрират и одобряват 
от ЕОЦКП, за да бъдат предлагани на 
пазара, разпространявани или 
търгувани в ЕС. Продуктите, които 
са съществували преди влизането в 
сила на настоящия регламент, се 
приемат в заварено положение, както 
е определено в член 31, параграф -1 от 
него.
ЕОЦКП разработва проект на 
регулаторни технически стандарти 
за уточняване на критерии, по които 
даден финансов продукт да бъде 
проверен преди да бъде регистриран. 
Критериите за проверка включват, но 
не се свеждат само до:
– малък риск за икономиката и 
обществото като цяло;
– прозрачност на финансовия продукт 
за обществеността, участниците на 
пазара и съответните органи;
– обслужване на нуждите на 
реалната икономика;
– възможно предизвикване или 
увеличаване на нестабилност на 
цените на който и да било пазар;
– възможно нарушаване на 
ценообразуването;
– възможно увеличаване на 
прекомерните спекулации;
За да регистрира финансов продукт в 
ЕС, емитентът заплаща такса на 
ЕОЦКП. Таксата е свързана със 
сложността на съответния продукт.
Таксите се определят от ЕОЦКП и 
покриват най-малко две трети от 
разходите за първоначална проверка 
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за регистриране на съответния 
финансов продукт.

Or. en

Изменение 699
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Параграф 13б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31б
Недискриминационен достъп до 

финансови продукти за независими 
посредници

Емитентите предоставят 
финансовите продукти при еднакви 
условия на всички посредници.

Or. en

Изменение 700
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Параграф 13б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31б
Финансовите продукти и фондове, 
които са свързани с развитието на 
цените на стоките и продуктите, 
включващи такива елементи, са 
забранени за пускане на пазара, 
разпространение или продажба в 
Съюза.

Or. en
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Обосновка

Доказателствата сочат, че активно и пасивно управлявани продукти, свързани с 
развитието на цените на стоките, като индексните фондове, са една от основните 
причини за голямата нестабилност на цените на стоките през последните години. За 
да се гарантират доставките на храни и суровини на разумни цени, тези продукти 
следва да бъдат забранени.

Изменение 701
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентен орган може да забрани 
или да ограничи в своята държава 
членка или от нейната територия:

1. Компетентен орган може да забрани 
или да ограничи в своята държава 
членка или от нейната територия при 
извънредни обстоятелства:

Or. en

Обосновка

Компетентният орган взема решение съгласно параграф 1 единствено когато 
финансов инструмент, дейност или практика пораждат значителни опасения, 
свързани със защитата на инвеститорите, или представляват сериозна заплаха за 
правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансова система или на част от нея, или когато въпросният орган е 
извършил официален анализ на пазарния срив;

Изменение 702
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пускането на пазара, 
разпространението и продажбата на 
някои финансови инструменти или на 

а) пускането на пазара, 
разпространението и продажбата на 
който и да е от финансовите
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финансови инструменти с определени 
характеристики; или

инструменти, изброени в раздел В на 
приложение 1 на новата [ДПФИ]; или

Or. en

Обосновка

Текстът се отнася за „някои финансови инструменти и видове финансова дейност 
или практика“ и поради това е необходима допълнителна правна яснота. Значението 
на думата „някои“ следва да бъде стеснено като финансовите инструменти бъдат 
ясно свързани с инвестициите, посочени в раздел В на приложение I от ДПФИ.

Изменение 703
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сделките с деривати на нефинансови 
контрагенти, които могат 
обективно да бъдат определени като 
директно намаляващи рисковете, 
пряко свързани с търговската или 
финансовата дейности , съгласно 
[член 10] от Регламент [...] (EMIR), се 
освобождават от забраната или 
ограничението.

Or. en

Изменение 704
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощията съгласно параграф 
1 не са в сила за деривати на 
нефинансов контрагент, които 
намаляват обективно измеримите
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рискове, пряко свързани със 
стопанската дейност или с  
финансирането на стопанската 
дейност на този контрагент или 
на нефинансовите контрагенти 
от неговата група предприятия.

Or. de

Обосновка

Чрез изключването от задължението за клиринг в полза на нефинансови предприятия 
на тези предприятия ще се даде възможност за ефективно и устойчиво управление на 
риска с помощта на структурирани, неподлежащи на стандартизация сделки на 
извънборсовите пазари, например за намаляване на рисковете, свързани с цените на 
стоките. За тази цел тези предприятия трябва да бъдат в състояние на извънборсови 
пазари да продължат да намират деривати, отговарящи на техните специални 
нужди, и да сключват договори за тях.

Изменение 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансов инструмент, дейност или 
практика пораждат значителни 
опасения, свързани със защитата на 
инвеститорите, или представляват 
сериозна заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея;

а) инвестиционен продукт, финансов 
инструмент, дейност или практика 
пораждат значителни опасения, 
свързани със защитата на 
инвеститорите, или представляват 
сериозна заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея, или дериватен продукт 
има отрицателно въздействие върху 
механизма за ценообразуване на 
основния  пазар;

Or. en

Обосновка

„Инвестирането“ във финансови продукти или инструменти, които копират 
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индексите, се е увеличило значително през последните 10 години, особено на пазара на 
деривати. Тези продукти имат доказано отрицателно въздействие върху механизма за 
ценообразуване на основния пазар.

Изменение 706
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансов инструмент, дейност или 
практика пораждат значителни 
опасения, свързани със защитата на 
инвеститорите, или представляват 
сериозна заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата 
финансовата система или на част от 
нея;

а) финансов инструмент, дейност или 
практика пораждат значителни 
опасения, свързани със защитата на 
инвеститорите, или представляват 
сериозна заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари в съответната 
държава членка;

Or. en

Обосновка

Компетентните органи се намесват само ако тези опасения са свързани със 
защитата на националните инвеститори или представляват риск за правилното 
функциониране на пазарите на територията на отделна държава членка. 
Финансовите дейности или практики, които представляват заплаха за финансовата 
стабилност или застрашават защитата на инвеститорите или пазарната цялост в 
общоевропейски мащаб, изискват координирани действия от страна на ЕОЦКП 
съгласно член 31.

Изменение 707
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансов инструмент, дейност или 
практика пораждат значителни

а) финансов инструмент, дейност или 
практика пораждат пропуски, свързани 
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опасения, свързани със защитата на 
инвеститорите, или представляват 
сериозна заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея;

със защитата на непрофесионалните 
инвеститори и тези пропуски могат 
да бъдат решени само чрез забрана 
или ограничение, или представляват 
сериозна заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея;

Or. en

Изменение 708
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) вътрешните цели за продажби, 
политиките за продажба или 
паричните или непаричните стимули 
за продажба на определени продукти 
не съответстват на структурата на 
клиентелата на инвестиционните 
посредници или предоставят стимули 
на посредници за продажба на 
неподходящи продукти на 
инвеститорите;

Or. en

Изменение 709
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) надлежно се е консултирал с
компетентните органи в останалите 

г) надлежно се е консултирал със 
съответните участници на пазара и
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държави членки, които могат да бъдат 
засегнати в значителна степен от 
действието; и

компетентните органи в останалите 
държави членки, които могат да бъдат 
засегнати в значителна степен от 
действието; и

Or. en

Изменение 710
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действието не произвежда 
дискриминационен ефект върху 
услугите или дейностите, 
предоставяни от територията на 
друга държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 711
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действието не произвежда 
дискриминационен ефект върху 
услугите или дейностите, 
предоставяни от територията на 
друга държава членка.

д) действието не произвежда 
дискриминационен ефект върху 
услугите или дейностите, 
предоставяни от територията на 
друга държава членка. Забраните и 
ограниченията в този член не се 
отнасят до сделките с дериватни 
инструменти на нефинансови 
предприятия, които по 
обективно измерим начин 
допринасят за намаляване на 
рисковете, пряко свързани със 
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стопанската дейност или с 
управлението на ликвидността и 
финансовото управление съгласно 
чл. [10] от Регламента [...] 
(EMIR).

Or. de

Обосновка

Проектът за регламент разширява значително пълномощията на ЕОЦКП и на 
националните надзорни органи, чиято практика има значимо и непланирано 
въздействие върху стратегията за управление на риска на нефинансовите 
предприятия. Предложението за изменение следователно изключва хеджиращите 
деривати на нефинансовите предприятия от надзорните мерки. Това изключване 
взема под внимание факта, че съответните сделки с дериватни инструменти не 
представляват риск за стабилността на финансовата система.

Изменение 712
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Преди да се наложи забрана или 
ограничение съгласно параграф 1, 
компетентният орган уведомява за 
намерението си да забрани или 
ограничи даден инвестиционен 
продукт или финансов инструмент.

Or. en

Изменение 713
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган не предприема 
действия по настоящия член, освен ако 
не по-малко от един месец преди да е 
предприел действието, той е уведомил в 
писмен вид всички останали 
компетентни органи и ЕОЦКП за 
подробностите на:

3. Компетентният орган не предприема 
действия по настоящия член, освен ако 
не по-малко от един месец преди да е 
предприел действието, той е уведомил в 
писмен вид ЕОЦКП за подробностите 
на:

Or. en

Изменение 714
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган не предприема 
действия по настоящия член, освен ако 
не по-малко от един месец преди да е 
предприел действието, той е уведомил в 
писмен вид всички останали 
компетентни органи и ЕОЦКП за
подробностите на:

3. Компетентният орган не предприема 
действия по настоящия член, освен ако 
не по-малко от един месец преди да е 
предприел действието, той се е 
консултирал със съответните 
участници на пазара, с всички 
останали компетентни органи и 
ЕОЦКП, и е публикувал в писмен вид
подробностите на:

Or. en

Изменение 715
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доказателствата, въз основа на 
които е взел своето решение и които 

заличава се
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свидетелстват, че всички условия по 
параграф 1 са изпълнени.

Or. en

Изменение 716
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) действието е пропорционално и 
взема предвид възможните 
последствия върху инвеститор, 
който може да притежава, използва 
или да извлича полза от финансов 
инструмент или дейност;

Or. en

Обосновка

Решението трябва да бъде в интерес на инвеститора.

Изменение 717
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случаите, когато необходимият 
срок за консултация, предвиден в 
параграф 2, буква в), и забавянето от 
един месец, предвидено в параграф 3, 
биха могли да нанесат необратими 
щети на потребителите, 
компетентният орган може да 
предприеме действия в съответствие 
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с този член на временна основа, без да 
надвишава три месеца. В този случай 
компетентният орган информира 
всички други органи и ЕОЦКП в 
момента, в който предприема 
действието.

Or. en

Обосновка

По предложение на Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 718
Olle Schmidt
от името на групата ALDE 

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с член 41 
Комисията приема посредством 
делегирани актове мерки за 
уточняване на критериите и факторите, 
които трябва да бъдат взети предвид от 
компетентния орган, за да определи кога 
възникват посочените в параграф 2, 
буква а) заплахи по отношение на 
защитата на инвеститорите или за 
нормалното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
за стабилността на цялата финансова 
система на Съюза или на част от нея.

6. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
за да определи критериите и факторите, 
които трябва да бъдат взети предвид от 
компетентния орган, за да определи кога 
възникват посочените в параграф 2, 
буква а) заплахи по отношение на 
защитата на инвеститорите или за 
нормалното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
за стабилността на цялата финансова 
система на Съюза или на част от нея.

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

Обосновка

Тъй като този въпрос е свързан с надзора, по-подходящо е ЕОЦКП да разработи 
проекти на регулаторни стандарти.

Изменение 719
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 32a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
Информация за продуктите

Когато пускат на пазара 
инвестиционни продукти или 
структурирани продукти, насочени 
към непрофесионалните 
инвеститори, инвестиционните 
посредници гарантират 
съответствие с подходящите мерки 
за управление на продукта съгласно 
изискванията на националния 
компетентен орган, за да се 
предотврати пускането на пазара на 
неподходящи продукти. Като 
минимално изискване управлението 
на продукти следва да включва 
подходящо управление на риска и 
редовни оценки на действието  на 
продукта.

Or. en

Изменение 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 32a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
Забрана на някои финансови 

инструменти
Националните компетентни органи 
забраняват пускането на пазара, 
разпространението и продажбата на 
всички финансови инструменти, 
които предлагат копия на стоковия 
индекс. Тази мярка влиза в сила шест 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Пазарите на стокови деривати са все по-тясно свързани с финансовите спекулации, а 
цените на стоките се определят все повече от фактори, различни от търсенето и 
предлагането. Забраната на продукти като копия на стоковия индекс, които 
позволяват на инвеститорите да спекулират на стоковите пазари, без да 
притежават съответните инструменти, би била първата стъпка в правилната 
посока.

Изменение 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на действия, 
предприети от компетентните органи 
съгласно член 32.  По-специално 
ЕОЦКП гарантира, че действията, 
предприети от компетентния орган, са 
основателни и пропорционални и че, 
когато е уместно, компетентните органи 
възприемат последователен подход.

1. ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на действия, 
предприети от компетентните органи 
съгласно членове 32 и 32а. По-
специално ЕОЦКП гарантира, че 
действията, предприети от 
компетентния орган, са основателни и 
пропорционални и че, когато е уместно, 
компетентните органи възприемат 
последователен подход.
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Or. en

Изменение 722
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на действия, 
предприети от компетентните органи 
съгласно член 32. По-специално
ЕОЦКП гарантира, че действията,
предприети от компетентния орган, 
са основателни и пропорционални и
че, когато е уместно, компетентните 
органи възприемат последователен 
подход.

1. ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на действия, 
предприети от компетентните органи 
съгласно член 32. ЕОЦКП гарантира, че 
когато е уместно, компетентните органи 
възприемат последователен подход.

Or. en

Изменение 723
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на действия, 
предприети от компетентните органи 
съгласно член 32. По-специално 
ЕОЦКП гарантира, че действията, 
предприети от компетентния орган, са 
основателни и пропорционални и че, 
когато е уместно, компетентните 
органи възприемат последователен 
подход.

1. ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на действия, 
предприети от компетентните органи 
съгласно член 32. По-специално 
ЕОЦКП гарантира, че действията, 
предприети от компетентния орган, са 
основателни и пропорционални и са 
ограничени до обстоятелствата, при 
които възникват опасения по 
отношение на защитата на 
инвеститорите или заплаха за 
правилното функциониране и 
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почтеността на финансовите пазари, 
най-вече на територията на 
конкретна държава членка.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи се намесват само ако тези опасения са свързани със 
защитата на националните инвеститори или представляват риск за правилното 
функциониране на пазарите на територията на отделна държава членка. 
Финансовите дейности или практики, които представляват заплаха за финансовата 
стабилност или застрашават защитата на инвеститорите или почтеността на 
пазара  в общоевропейски мащаб, изискват координирани действия от страна на 
ЕОЦКП съгласно член 31.

Изменение 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След като получи уведомление по 
член 32 относно действия, които следва 
да бъдат наложени по силата на този 
член, ЕОЦКП приема становище, в 
което посочва дали смята забраната или 
ограничението за основателни и 
пропорционални. Ако ЕОЦКП счита, че 
приемането на мярка от други 
компетентни органи е необходимо, за да 
бъде отстранен рискът, той го заявява 
в становището. Становището се 
публикува на уебсайта на ЕОЦКП.

2. След като получи уведомление по 
членове 32 и 32а относно действия, 
които следва да бъдат наложени по 
силата на този член, ЕОЦКП приема 
становище, в което посочва дали смята 
забраната или ограничението за 
основателни и пропорционални. Ако 
ЕОЦКП счита, че приемането на мярка 
от други компетентни органи е 
необходимо, той го заявява в 
становището. Становището се 
публикува на уебсайта на ЕОЦКП.

Or. en

Изменение 725
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След като получи уведомление по 
член 32 относно действия, които следва 
да бъдат наложени по силата на този 
член, ЕОЦКП приема становище, в 
което посочва дали смята забраната или 
ограничението за основателни и 
пропорционални. Ако ЕОЦКП счита, че 
приемането на мярка от други 
компетентни органи е необходимо, за 
да бъде отстранен рискът, той го заявява 
в становището. Становището се 
публикува на уебсайта на ЕОЦКП.

2. След като получи уведомление по 
член 32 относно действия, които следва 
да бъдат наложени по силата на този 
член, в рамките на един месец ЕОЦКП 
приема становище, в което посочва дали 
смята забраната или ограничението за 
основателни и пропорционални и дали 
опасенията, свързани със защитата 
на инвеститорите или със заплаха за 
правилното функциониране и 
почтеността на финансовия пазар, се 
ограничават до територията на 
съответната държава членка. Ако 
ЕОЦКП счита, че са необходими 
координирани действия от страна на 
ЕОЦКП съгласно член 31, за да бъде 
отстранен рискът, той го заявява в 
становището. В този случай 
компетентният орган, който издава 
уведомлението, се въздържа от мерки 
съгласно член 32. Становището се 
публикува на уебсайта на ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи се намесват само ако тези опасения са свързани със 
защитата на националните инвеститори или представляват риск за правилното 
функциониране на пазарите на територията на отделна държава членка. 
Финансовите дейности или практики, които представляват заплаха за финансовата 
стабилност или застрашават защитата на инвеститорите или пазарната цялост в 
общоевропейски мащаб, изискват координирани действия от страна на ЕОЦКП 
съгласно член 31.

Изменение 726
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

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

Позиции Управление на позициите и позиции

Or. en

Изменение 727
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на мерките, 
взети от компетентните органи в 
съответствие с член 71, параграф 2, 
буква и) и член 72, параграф 1, букви
е)—ж) от Директива [новата ДПФИ]. 
По-специално ЕОЦКП гарантира, че 
компетентните органи възприемат 
последователен подход по отношение на 
момента, в който тези правомощия се 
упражняват, естеството и приложното 
поле на наложените мерки, както и по 
отношение на продължителността и 
техните последващи дейности.

1. ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на мерките, 
взети от компетентните органи в 
съответствие с член 71, параграф 2, 
буква и) и член 72, букви е) и ж) от 
Директива [новата ДПФИ]. По-
специално ЕОЦКП гарантира, че 
компетентните органи възприемат 
последователен подход по отношение на 
момента, в който тези правомощия се 
упражняват, естеството и приложното 
поле на наложените мерки, както и по 
отношение на продължителността и 
техните последващи дейности.

Or. en

Обосновка

В член 72 от ДПФИ има само един параграф.

Изменение 728
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След като получи уведомление за 
мярка по член 83, параграф 5 от 
Директива [новата ДПФИ], ЕОЦКП 
регистрира мярката и нейната 
обосновка. Що се отнася до мерките, 
взети в приложение на член 72, 
параграф 1, буква е) и буква ж) от 
Директива [новата ДПФИ], той 
поддържа и публикува на своя уебсайт 
база данни с резюмета на влезлите в 
сила мерки, включително подробна 
информация за лицето или съответната 
категория лица, приложимите 
финансови инструменти, всички 
количествени мерки или прагове като 
например максималния брой договори, 
които лицата могат да сключват, без да 
достигат лимита, всички изключения в 
тази област, както и основанията за тези 
мерки.

2. Когато компетентен орган или 
компетентни органи са взели мярка по 
член 32, ЕОЦКП може да вземе всяка от 
мерките по параграф 1, без да издава 
становището по член 33. Що се отнася 
до мерките, взети в приложение на член 
72, буква е) и ж) от Директива [новата 
ДПФИ], той поддържа и публикува на 
своя уебсайт база данни с резюмета на 
влезлите в сила мерки, включително 
подробна информация за лицето или 
съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
всички количествени мерки или прагове 
като например максималните 
отворени позиции, които лицата могат 
да притежават, без да достигат 
лимита, всички изключения в тази 
област, както и основанията за тези 
мерки.

Or. en

Обосновка

Прагът не следва да се отнася за броя на договорите, които едно лице може да 
сключва. Ако се определя праг за стоковите деривати, той следва да се отнася за 
отворените позиции.

Изменение 729
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След като получи уведомление за 
мярка по член 83, параграф 5 от 
Директива [новата ДПФИ], ЕОЦКП 
регистрира мярката и нейната 
обосновка. Що се отнася до мерките, 

2. След като получи уведомление за 
мярка по член 83, параграф 5 от 
Директива [новата ДПФИ], ЕОЦКП 
регистрира мярката и нейната 
обосновка. Що се отнася до мерките, 
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взети в приложение на член 72, 
параграф 1, буква е) и буква ж) от 
Директива [новата ДПФИ], той 
поддържа и публикува на своя уебсайт 
база данни с резюмета на влезлите в 
сила мерки, включително подробна 
информация за лицето или съответната 
категория лица, приложимите 
финансови инструменти, всички 
количествени мерки или прагове като 
например максималния брой договори, 
които лицата могат да сключват, без да 
достигат лимита, всички изключения в 
тази област, както и основанията за тези 
мерки.

взети в приложение на член 72, 
параграф 1, буква е) и буква ж) от 
Директива [новата ДПФИ], той 
поддържа и публикува на своя уебсайт 
база данни с резюмета на влезлите в 
сила мерки, включително подробна 
информация за лицето или съответната 
категория лица, приложимите 
финансови инструменти, всички 
количествени и качествени мерки или 
прагове като например максималния 
брой договори и пазарните, и 
условните стойности на брутните и 
отворените позиции, които лицата 
могат да сключват, без да достигат 
лимита, всички изключения в тази 
област, както и основанията за тези 
мерки.

Or. en

Изменение 730
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 9, параграф 5 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010 и когато 
всички условия по параграф 2 са 
изпълнени, ЕОЦКП предприема една 
или повече от следните мерки:

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 731
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 9, параграф 5 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010 и когато 
всички условия по параграф 2 са 
изпълнени, ЕОЦКП предприема една 
или повече от следните мерки:

1. В съответствие с член 9, параграф 5 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010 и когато 
някои от условията по параграф 2 са 
изпълнени, ЕОЦКП предприема една 
или повече от следните мерки:

Or. en

Изменение 732
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изисква от лицата информация, 
включително цялата документация по 
отношение на размера и целта на 
позицията или експозицията, заета 
посредством дериват];

а) изисква от лицата, от категории 
лица или инвестиционни посредници,
информация, включително цялата 
документация по отношение на размера 
и целта на позицията или експозицията, 
заета посредством дериват;

Or. en

Изменение 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след анализ на получената 
информация изисква от съответното 
лице да предприеме стъпки за 
намаляване на размера на позицията или 
експозицията;

б) след анализ на получената 
информация изисква от съответното 
лице да предприеме стъпки за 
намаляване на размера или за 
премахване на позицията или 
експозицията;

Or. en
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Изменение 734
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след анализ на получената 
информация изисква от съответното 
лице да предприеме стъпки за 
намаляване на размера на позицията или 
експозицията;

б) след анализ на получената 
информация изисква от съответното 
лице, категория лица или 
инвестиционни посредници, да 
предприемат стъпки за намаляване на 
размера на позицията или експозицията;

Or. en

Изменение 735
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след анализ на получената 
информация изисква от съответното 
лице да предприеме стъпки за 
намаляване на размера на позицията или 
експозицията;

б) след анализ на получената 
информация изисква от съответното 
лице или категория инвеститори да 
предприемат стъпки за намаляване на 
размера на позицията или експозицията;

Or. en

Изменение 736
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) огранича способността на дадено 
лице да сключва сделки със стоков 
дериват.

в) огранича способността на дадено 
лице, категория лица или 
инвестиционни посредници, да 
сключват сделки със стоков дериват.

Or. en

Обосновка

Когато компетентните органи не могат да предотвратят нарушаването на 
функцията за определяне на цените на пазарите на стокови деривати или не го 
направят, ЕОЦКП трябва да се намеси, включително чрез прилагане на ограничения 
върху броя на договорите, които може да сключва или по които може да бъде страна 
лице от определена категория лица.

Изменение 737
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) огранича способността на дадено 
лице да сключва сделки със стоков 
дериват.

в) огранича способността на дадено 
лице да сключва сделки със стоков 
дериват или забранява нови категории 
договори.

Or. en

Изменение 738
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Сделките с деривати на 
нефинансови контрагенти, които 
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могат обективно да бъдат определени 
като намаляващи рисковете, пряко 
свързани с търговската или 
финансовата дейност , съгласно [член 
10] от Регламент [...] (EMIR), се 
освобождават от забраната или 
ограничението.

Or. en

Изменение 739
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) Забраните и ограниченията в 
този член не се отнасят до 
сделките с дериватни 
инструменти на нефинансови 
предприятия, които по обективно 
измерим начин допринасят за 
намаляване на рисковете, пряко 
свързани със стопанската 
дейност или с управлението на 
ликвидността и финансовото 
управление съгласно член [10] от 
Регламента [...] (EMIR).

Or. de

Обосновка

Проектът за регламент разширява значително пълномощията на ЕОЦКП и на 
националните надзорни органи, чиято практика има значимо и непланирано 
въздействие върху стратегията за управление на риска на нефинансовите 
предприятия. Предложението за изменение следователно изключва хеджиращите 
деривати на нефинансовите предприятия от надзорните мерки. Това изключване 
взема под внимание това, че съответните сделки с дериватни инструменти не 
представляват риск за стабилността на финансовата система.
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Изменение 740
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) прилага ограничения върху броя на 
договорите за стокови деривати, 
които дадено лице, категория лица 
или инвестиционни посредници могат 
да сключват за определен период от 
време.

Or. en

Изменение 741
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощията съгласно параграф 
1 букви б) и в) не са в сила за 
деривати на нефинансов 
контрагент, които намаляват 
обективно измеримите рискове, 
пряко свързани със стопанската 
дейност или с корпоративното 
финансиране на този контрагент 
или на нефинансовите 
контрагенти от неговата група 
предприятия.

Or. de

Обосновка

Чрез изключването от задължението за клиринг в полза на нефинансови предприятия 
на тези предприятия ще се даде възможност за ефективно и устойчиво управление на 
риска с помощта на структурирани, неподлежащи на стандартизация сделки на  
извънборсовите пазари, например за намаляване на рисковете, свързани с цените на 
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стоките. За тази цел тези предприятия трябва да бъдат в състояние на 
извънборсовите пазари да продължат да намират деривати, отговарящи на техните 
специални нужди, и да сключват договори за тях.

Изменение 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП взема решение по параграф 1
само ако е изпълнено всяко едно от 
следните условия:

ЕОЦКП взема решение по параграф 1,
ако е изпълнено всяко едно от следните 
условия:

Or. en

Изменение 743
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП взема решение по параграф 1
само ако е изпълнено всяко едно от 
следните условия:

ЕОЦКП взема решение по параграф 1,
ако е изпълнено всяко едно от следните 
условия:

Or. en

Изменение 744
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП взема решение по параграф 1 Без да се накърняват мерките, 
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само ако е изпълнено всяко едно от 
следните условия:

предвидени в член 59 от Директивата 
ДПФИ, ЕОЦКП взема решение по 
параграф 1 само ако е изпълнено едно 
или повече от следните условия:

Or. en

Изменение 745
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерките, посочени в параграф 1, 
букви а)—в), са взети с цел 
преодоляване на заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари, включително по 
отношение на режима на доставка на 
физически стоки или за стабилността на 
финансовата система в Съюза или част 
от нея;

а) мерките, посочени в параграф 1, 
букви а)—в) предотвратяват 
пазарната злоупотреба, ограничават 
или премахват прекомерните 
спекулации и са взети с цел 
преодоляване на заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари и за правилното 
ценообразуване, включително по 
отношение на режима на доставка на 
физически стоки и определянето на 
цените за основния стоков пазар, или 
за стабилността на финансовата система 
или част от нея;

Or. en

Обосновка

Когато компетентните органи не са в състояние да предотвратят нарушаването на 
функцията за определяне на цените на пазарите на стокови деривати, или не успеят 
да го направят, ЕОЦКП трябва да се намеси, включително чрез прилагане на 
ограничения върху броя на договорите, които може да сключва или по които може да 
бъде страна лице от определена категория лица.

Изменение 746
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерките, посочени в параграф 1, 
букви а)—в), са взети с цел 
преодоляване на заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари, включително по 
отношение на режима на доставка на 
физически стоки или за стабилността на 
финансовата система в Съюза или част 
от нея;

а) мерките, посочени в параграф 1, 
букви а)—в), са взети с цел 
преодоляване на заплаха за ефикасното 
и правилното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари, 
включително по отношение на режима 
на доставка на физически стоки, водеща 
до прекомерни спекулации и пазарна 
манипулация, увеличена 
нестабилност или нарушаване на 
определянето на цените, или за 
стабилността на финансовата система в 
Съюза или част от нея, или нарушава 
функциите за управление на риска на 
стоковите пазари;

Or. en

Изменение 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доколко мярката допринася за 
преодоляването на заплахата за 
правилното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
за режима на доставката на физически 
стоки или за стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или част от 
нея или доколко ще подобри 
способността на компетентните органи 
да следят заплахата;

а) доколко мярката допринася за 
преодоляването на заплахата за 
правилното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
за режима на доставката на физически 
стоки или за стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или част от 
нея или доколко ще подобри 
способността на компетентните органи 
да следят заплахата и по-специално 
степента, в която мярката:
i) подпомага ликвидността като 
необходим елемент за улесняването 
на сделките, които обективно 
намаляват рисковете, пряко засягащи 
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търговските дейности, свързани със 
стоката;
ii) предотвратява пазарната 
злоупотреба;
iii) подпомага правилното 
ценообразуване и условията за 
сетълмент;
iv) гарантира определянето на цените 
на физическия пазар;
v) предотвратява натрупването на 
нарушаващи пазара позиции;

Or. en

Изменение 748
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доколко мярката допринася за 
преодоляването на заплахата за 
правилното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
за режима на доставката на физически 
стоки или за стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или част от 
нея или доколко ще подобри 
способността на компетентните органи 
да следят заплахата;

а) доколко мярката допринася за 
предотвратяването на пазарната 
злоупотреба, за намаляването или 
премахването на прекомерните 
спекулации, за преодоляването на 
заплахата за правилното 
ценообразуване, за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или за режима на 
доставката на физически стоки и 
определянето на цените на 
съответния стоков пазар, или за 
стабилността на цялата финансова 
система в Съюза или част от нея или 
доколко ще подобри способността на 
компетентните органи да следят 
заплахата;

Or. en
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Изменение 749
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доколко мярката допринася за 
преодоляването на заплахата за 
правилното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
за режима на доставката на физически 
стоки или за стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или част от 
нея или доколко ще подобри 
способността на компетентните органи 
да следят заплахата;

а) допринася за преодоляването на 
заплахата за ефикасното и правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или за режима на 
доставката на физически стоки или за 
стабилността на цялата финансова 
система в Съюза или част от нея или   
подобрява способността на 
компетентните органи да следят 
заплахата;

Or. en

Изменение 750
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доколко мярката няма да окаже 
отрицателно влияние върху 
ефективността на финансовите пазари 
— включително чрез намаляване на 
ликвидността на тези пазари или 
чрез създаване на несигурност за 
участниците на пазара, — което да е 
непропорционално високо спрямо 
ползите от въвеждането на мярката.

в) доколко мярката няма да окаже 
отрицателно влияние върху 
ефективността на финансовите и на 
основните стокови пазари, 
включително като нарушава тяхната 
функция за определяне на цените, 
което да е непропорционално високо 
спрямо ползите от въвеждането на 
мярката.

Or. en

Обосновка

Когато компетентните органи не могат да предотвратят нарушаването на 
функцията за определяне на цените на пазарите на стокови деривати или не го 
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направят, ЕОЦКП трябва да се намеси, включително чрез прилагане на ограничения 
върху броя на договорите, които може да сключва или по които може да бъде страна 
лице от определена категория лица.

Изменение 751
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доколко мярката няма да окаже 
отрицателно влияние върху 
ефективността на финансовите пазари 
— включително чрез намаляване на 
ликвидността на тези пазари или чрез 
създаване на несигурност за 
участниците на пазара, — което да е 
непропорционално високо спрямо 
ползите от въвеждането на мярката.

в) доколко мярката няма да окаже 
отрицателно влияние върху 
ефективността на финансовите пазари 
— включително чрез намаляване на 
ликвидността, изисквана за 
добросъвестните сделки с цел 
хеджиране на тези пазари или чрез 
създаване на несигурност за 
участниците на пазара, — което да е 
непропорционално високо спрямо 
ползите от въвеждането на мярката.

Or. en

Изменение 752
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да реши да въведе или да 
продължи срока на мярка по параграф 1, 
ЕОЦКП уведомява съответните 
компетентни органи за мярката, която 
планира. При искане по параграф 1, 
буква а) или б) в уведомлението се 
съдържа самоличността на лицето или 
лицата, към които е било отправено, и 

4. Преди да реши да въведе или да 
продължи срока на мярка по параграф 1, 
ЕОЦКП уведомява съответните 
компетентни органи за мярката, която 
планира. При искане по параграф 1, 
буква а) или б) в уведомлението се 
съдържа самоличността на лицето или 
лицата, към които е било отправено, и 
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подробностите и основанията за 
искането. В случай на мярка по 
параграф 1, буква в) в уведомлението се 
съдържа подробна информация за 
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени мерки като 
например максималния брой договори, 
които лицата могат да сключват, както 
и основанията за тези мерки.

подробностите и основанията за 
искането. В случай на мярка по 
параграф 1, буква в) в уведомлението се 
съдържа подробна информация за 
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени мерки като 
например максималните отворени 
позиции, които лицата могат да
поддържат, както и основанията за 
тези мерки.

Or. en

Обосновка

Прагът не следва да се отнася за броя на договорите, които едно лице може да 
сключва. Ако се определя праг за стоковите деривати, той следва да се отнася за 
отворените позиции.

Изменение 753
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕОЦКП публикува на своя уебсайт 
известие за всяко решение за въвеждане 
или удължаване на срока на мярка по 
параграф 1, буква в). В известието се 
съдържа подробна информация за 
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени мерки като 
например максималния брой договори, 
които лицата могат да сключват, както 
и основанията за тези мерки.

6. ЕОЦКП публикува на своя уебсайт 
известие за всяко решение за въвеждане 
или удължаване на срока на мярка по 
параграф 1, буква в). В известието се 
съдържа подробна информация за 
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени мерки като 
например максималните  отворени 
позиции, които лицата могат да 
поддържат, както и основанията за 
тези мерки.

Or. en
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Обосновка

Прагът не следва да се отнася за броя на договорите, които едно лице може да 
сключва. Ако се определя праг за стоковите деривати, той следва да се отнася за 
отворените позиции.

Изменение 754
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕОЦКП публикува на своя уебсайт 
известие за всяко решение за въвеждане 
или удължаване на срока на мярка по 
параграф 1, буква в). В известието се 
съдържа подробна информация за 
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени мерки като 
например максималния брой договори, 
които лицата могат да сключват, както и 
основанията за тези мерки.

6. ЕОЦКП публикува на своя уебсайт 
известие за всяко решение за въвеждане 
или удължаване на срока на мярка по 
параграф 1, буква в). В известието се 
съдържа подробна информация за 
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени и 
качествени мерки като например 
максималния брой договори и 
стойността на брутните или 
отворените позиции, които лицата 
могат да сключват, както и основанията 
за тези мерки.

Or. en

Изменение 755
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да реши да въведе или да 
продължи срока на мярка по параграф 1, 
ЕОЦКП уведомява съответните 

4. Преди да реши да въведе или да 
продължи срока на мярка по параграф 1, 
ЕОЦКП уведомява съответните 
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компетентни органи за мярката, която 
планира. При искане по параграф 1, 
буква а) или б) в уведомлението се 
съдържа самоличността на лицето или 
лицата, към които е било отправено, и 
подробностите и основанията за 
искането. В случай на мярка по 
параграф 1, буква в) в уведомлението се 
съдържа подробна информация за 
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени мерки като 
например максималния брой договори, 
които лицата могат да сключват, както и 
основанията за тези мерки.

компетентни органи за мярката, която 
планира. При искане по параграф 1, 
буква а) или б) в уведомлението се 
съдържа самоличността на лицето или 
лицата, към които е било отправено, и 
подробностите и основанията за 
искането. В случай на мярка по 
параграф 1, буква в) в уведомлението се 
съдържа подробна информация за 
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени и 
качествени мерки като например 
максималния брой договори и 
стойността на брутните или 
отворените позиции, които лицата 
могат да сключват, както и основанията 
за тези мерки.

Or. en

Изменение 756
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. ЕОЦКП преразглежда взетите по 
параграф 1, буква б) мерки през 
подходящи интервали от време, но най-
малко веднъж на всеки три месеца. Ако 
срокът на дадена мярка не бъде 
продължен след изтичането на 
тримесечния срок, действието на 
мярката автоматично се прекратява.
За подновяването на мерките се 
прилагат параграфи 2—8.

8. ЕОЦКП преразглежда взетите по 
параграф 1, буква б) мерки през 
подходящи интервали от време, но най-
малко веднъж на всеки три месеца. За 
подновяването на мерките се прилагат 
параграфи 2—8.

Or. en

Изменение 757
Pascal Canfin
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. В съответствие с член 41 
Комисията приема посредством 
делегирани актове мерки за уточняване 
на критериите и факторите, които 
трябва да бъдат взети предвид от 
ЕОЦКП, за да определи кога възниква
посочената в параграф 2, буква а)
заплаха по отношение на защитата 
на инвеститорите или за 
нормалното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари, 
включително по отношение на 
режима на доставка на физически 
суровини или за стабилността на 
цялата финансова система в Съюза 
или на част от нея.

10. ЕОЦКП предава проекти на 
регулаторни технически стандарти
за уточняване на мерките, критериите и 
факторите, които взема предвид, за да 
определи кога могат да възникнат 
обстоятелствата, посочени в 
параграф 2, буква а).

Or. en

Изменение 758
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 759
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. С цел ефективно изпълнение на 
неговите задължения във връзка със 
стоковите пазари и координирането 
на дейностите по надзора между 
определените национални 
компетентни органи с отговорност 
на тези пазари, ЕОЦКП създава 
специално подразделение, отговарящо 
за стоките.

Or. en

Изменение 760
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10б. ЕОЦКП разработва, в тясно 
сътрудничество с ЕССР и други 
съответни секторни надзорни органи 
на Съюза и на трети държави, 
проект на регулаторни технически 
стандарти, определящи набор от 
подходящи показатели и прагове, 
необходими за наблюдението на 
характеристиките на съответните 
стокови пазари, както и 
подробностите относно частичната 
и обобщената информация, 
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предоставяна от пазарните 
участници, регулираните пазари, 
търговците на МСТ, ОСТ и 
извънборсови деривати и регистрите 
на трансакции, упълномощени 
съгласно Регламент [EMIR], на 
съответните компетентни органи, 
ЕОЦКП и ЕССР.
Тези показатели се използват по-
специално от компетентните органи 
и подразделението на ЕОЦКП, 
отговарящо за стоките, за 
извършване на редовен и подробен 
задълбочен преглед на моделите на 
производство, потребление, 
посредничество, транспорт, 
приблизителните и официалните 
равнища на стоково-материалните 
запаси, включително предплатени 
договори, свободен капацитет, 
дългосрочни тенденции в търсенето и 
предлагането на съответните 
стокови пазари, както и 
непостоянството на пазара и 
моделите на корелация с други активи 
и категории активи.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проекти на тези регулаторни 
технически стандарти до [31 
декември 2012 г.].
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в параграф 2 регулаторни 
технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 761
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Дял 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на услуги от 
инвестиционен посредник от трета 
държава без откриване на клон

Предоставяне на услуги от 
инвестиционен посредник от трета 
държава

Or. en

Изменение 762
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Дял 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на услуги от 
инвестиционен посредник от трета 
държава без откриване на клон

Предоставяне на услуги или 
извършване на дейности от 
инвестиционен посредник от трета 
държава без откриване на клон

Or. en

Изменение 763
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 36 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи разпоредби Предоставяне на услуги без 
регистрация

Or. en

Изменение 764
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф -1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. Инвестиционен посредник от 
трета държава може да предоставя 
или извършва всякакви 
инвестиционни услуги и/или 
дейности, както и спомагателни 
услуги на лица, признати като 
допустими контрагенти за целите на 
член 30 от новата ДПФИ, които са 
регистрирани в държава членка по 
друг начин, освен чрез клон в същата 
държава членка, без да се изисква 
издаване на разрешение в нея съгласно 
директивата или регистрация по 
член 36 от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Тежестта следва да пада върху регулираните инвестиционни посредници (и органи на 
управлението) в ЕС за определяне на равнището на защита, от което се нуждаят и 
на качеството на контрагентите, с които извършват сделки. Освен това голямото 
количество контрагенти извън ЕС, които могат да изискват регистрация просто 
защото извършват сделки с допустими европейски контрагенти от този вид, ще 
затрудни значително задачата на националните надзорни органи.

Изменение 765
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф -1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. Когато инвестиционен посредник, 
получил разрешение съгласно 
Директива [новата ДПФИ], кредитна 
институция, получила разрешение 
съгласно Директива 2006/48/ЕО за 
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предоставяне на инвестиционни 
услуги или дейности, дружество за 
управление, получило разрешение 
съгласно Директива 2009/65/ЕО, или 
лицата, управляващи  алтернативни 
инвестиционни фондове, получили 
разрешение съгласно Директива 
2011/61/ЕО, делегират функции, 
включително инвестиционни услуги, 
на инвестиционен посредник от 
трета държава в съответствие с 
приложимите разпоредби на тези 
директиви, посредникът от третата 
държава може да предоставя 
инвестиционните услуги на лицето, 
делегиращо функциите си, по начин 
различен от клон в държавата 
членка, в която е разположено 
лицето, без да се изисква разрешение в 
същата държава членка съгласно 
Директива [новата ДПФИ] или 
регистрация съгласно член 36 от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Регулираните инвестиционни посредници могат да делегират широк набор от услуги, 
включително инвестиционно управление и съхранение и администрация на 
инвестиционни посредници от трети държави.

Изменение 766
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя услугите, 
посочени в член 30 от Директива 
[новата ДПФИ] на допустими 
контрагенти, установени в Съюза, без 

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя или 
извършва инвестиционни услуги и/или 
дейности с техните спомагателни 
услуги на професионални клиенти, 
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да открива клон само ако е 
регистриран в регистър на 
инвестиционните посредници от трети
държава, воден от ЕОЦКП в 
съответствие с член 37.

посочени в раздел I на приложение II 
от Директива [новата ДПФИ], 
установени в държава членка не чрез
клон в същата държава членка, без да 
се изисква издаване на разрешение в 
същата държава членка съгласно 
директивата, ако е регистриран в 
регистър на инвестиционните 
посредници от трета държава, воден от 
ЕОЦКП в съответствие с член 37.

Or. en

Обосновка

В много случаи би било нереализуемо да се изисква приложимото законодателство на 
всички договори с инвеститори от ЕС да бъде законодателството на ЕС. Дори 
ограничаването на тази разпоредба до определена компетентност може да създаде 
затруднения в някои случаи, например при споразумения за поемане на риск, където 
може да бъде трудно да се договори клаузата относно сферата на компетентност.

Изменение 767
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя услугите, 
посочени в член 30 от Директива 
[новата ДПФИ] на допустими 
контрагенти, установени в Съюза, без да 
открива клон само ако е регистриран в 
регистър на инвестиционните 
посредници от трети държава, воден от 
ЕОЦКП в съответствие с член 37.

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя услугите, 
посочени в член 30 от Директива 
[новата ДПФИ] на допустими 
контрагенти и професионални 
клиенти, установени в Съюза, без да 
открива клон само ако е регистриран в 
регистър на инвестиционните 
посредници от трета държава, воден от 
ЕОЦКП в съответствие с член 37.

Or. en

Изменение 768
Markus Ferber
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя услугите, 
посочени в член 30 от Директива 
[новата ДПФИ] на допустими 
контрагенти, установени в Съюза, без 
да открива клон само ако е регистриран 
в регистър на инвестиционните 
посредници от трети държава, воден от 
ЕОЦКП в съответствие с член 37.

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя 
инвестиционните услуги, посочени за 
допустими контрагенти и 
професионални клиенти по смисъла 
на раздел I от приложение II от 
Директива .../.../ЕС [новата ДПФИ], 
установени в Съюза, без да открива 
клон само ако е регистриран в регистър 
на инвестиционните посредници от 
трета държава, воден от ЕОЦКП в 
съответствие с член 37.

Or. en

Изменение 769
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя услугите, 
посочени в член 30 от Директива 
[новата ДПФИ] на допустими 
контрагенти, установени в Съюза, без да 
открива клон само ако е регистриран в 
регистър на инвестиционните 
посредници от трети държава, воден от 
ЕОЦКП в съответствие с член 37.

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя услугите, 
посочени в приложение I, раздел А от 
Директива [новата ДПФИ], с 
изключение на услугите, посочени в 
параграфи 8—10, на допустими 
контрагенти единствено когато те са 
установени в Съюза с клон и само ако е 
регистриран в регистър на 
инвестиционните посредници от трета
държава, воден от ЕОЦКП в 
съответствие с решение за 
равностойност съгласно член 37.

Or. en
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Изменение 770
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя услугите, 
посочени в член 30 от Директива 
[новата ДПФИ] на допустими 
контрагенти, установени в Съюза, без да 
открива клон само ако е регистриран в 
регистър на инвестиционните 
посредници от трети държава, воден от 
ЕОЦКП в съответствие с член 37.

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя 
инвестиционни консултации, 
посочени в приложение I, раздел А от 
Директива [новата ДПФИ] на 
допустими контрагенти и 
професионални клиенти, установени в 
Съюза, без да открива клон само ако е 
регистриран в регистър на 
инвестиционните посредници от трети 
държава, воден от ЕОЦКП в 
съответствие с член 37.

Or. en

Изменение 771
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Клонът се открива в държавата 
членка, където посредникът от 
третата държава извършва най-
значима часто т  дейността си, и 
подлежи на надзор от страна на 
компетентния орган в държавата, 
където е открит.
Между ЕОЦКП и компетентния 
орган в третата държава следва да 
бъдат сключени споразумения за 
сътрудничество. Между 
компетентния орган на държавата 
членка, където е открит клонът, и 
компетентния орган на третата 
държава следва да бъдат сключени 
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споразумения за сътрудничество.

Or. en

Изменение 772
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕОЦКП може да регистрира 
инвестиционен посредник от трета 
държава, който е подал молба за 
предоставяне на инвестиционни услуги 
и дейности в Съюза в съответствие с 
параграф 1, само когато са изпълнени 
следните условия:

2. ЕОЦКП може да регистрира 
инвестиционен посредник от трета 
държава, който е подал молба за 
предоставяне или извършване на 
инвестиционни услуги и дейности в 
Съюза в съответствие с параграф 1, само 
когато са изпълнени следните условия:

Or. en

Изменение 773
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Комисията е приела решение 
съгласно параграф 37, параграф 1;

а) Комисията е приела решение 
съгласно член 37, параграф 1, с което 
признава, че уредбата за 
пруденциалния надзор и за 
стопанското поведение в третата 
държава имат равностойно 
въздействие;

Or. en
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Изменение 774
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиционният посредник е 
лицензиран в държавата, в която е 
установен, да предоставя 
инвестиционните услуги или да развива 
дейностите, които желае да предоставя в 
Съюза, и подлежи на ефективен надзор 
и правоприлагане, с които се гарантира 
пълното съответствие с изискванията, 
приложими в тази трета държава;

б) инвестиционният посредник е 
лицензиран в държавата, в която е 
установено неговото седалище, да 
предоставя инвестиционните услуги или 
да развива дейностите, които желае да 
предоставя в Съюза, и подлежи на 
ефективен надзор и правоприлагане, с 
които се гарантира пълното 
съответствие с изискванията, 
приложими в тази трета държава;

Or. en

Изменение 775
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредникът от трета държава, посочен 
в параграф 1, представя заявлението си 
пред ЕОЦКП, след като Комисията 
приеме решението, съгласно което 
законодателната и надзорната уредба на 
третата държава, където посредникът е 
лицензиран, е равностойна на 
изискванията по член 37, параграф 1.

Посредникът от трета държава, който 
желае да предоставя или извършва 
инвестиционни услуги или дейности 
съгласно параграф 1, представя 
заявлението си пред ЕОЦКП, след като 
Комисията приеме решението, съгласно 
което законодателната и надзорната 
уредба на третата държава, където 
посредникът е лицензиран по 
отношение на въпросите, свързани с 
пруденциалния надзор и стопанското 
поведение, е равностойна на 
изискванията по член 37, параграф 1.

Or. en
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Изменение 776
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционните посредници от 
трета държава, предоставящи услуги 
в съответствие с този член, 
информират своите клиенти, 
установени в Съюза, преди да са им 
предоставили инвестиционни услуги, 
че те нямат право да предоставят 
услуги на клиенти, различни от 
допустими контрагенти, и че не 
подлежат на надзор в Съюза. Те 
посочват името и адреса на 
компетентния орган, отговорен за 
контрола в третата държава.

заличава се

Or. en

Изменение 777
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционните посредници от трета 
държава, предоставящи услуги в 
съответствие с този член, информират 
своите клиенти, установени в Съюза, 
преди да са им предоставили 
инвестиционни услуги, че те нямат 
право да предоставят услуги на клиенти, 
различни от допустими контрагенти, 
и че не подлежат на надзор в Съюза. Те 
посочват името и адреса на 
компетентния орган, отговорен за 

Инвестиционните посредници от трета 
държава, предоставящи или 
извършващи услуги или дейности в 
съответствие с този член, информират 
своите клиенти, установени в Съюза, 
преди да са им предоставили 
инвестиционни услуги или дейности, 
че освен ако не е позволено от 
приложимото национално 
законодателство, прието съгласно 
член 36, буква б) от Директива 
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контрола в третата държава. [новата ДПФИ], те нямат право да 
предоставят инвестиционни услуги 
или дейности, за които се прилага 
Директива [новата ДПФИ], в Съюза 
на клиенти, различни от 
професионалните клиенти, посочени 
в параграф 1, и че не подлежат на 
надзор в Съюза. Те посочват името и 
адреса на компетентния орган, 
отговорен за контрола в третата 
държава.

Or. en

Изменение 778
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, посочена в първата 
алинея, се предоставя в писмена 
форма и по разбираем начин.

заличава се

Or. en

Изменение 779
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лица, установени в Съюза, имат право 
да получават инвестиционни услуги от 
инвестиционен посредник от трета 
държава, който не е регистриран в 
съответствие с параграф 1, само по своя 
изключителна инициатива.

Лица, установени в Съюза, имат право 
да получават инвестиционни услуги от 
инвестиционен посредник от трета 
държава, който не е регистриран в 
съответствие с параграф 1, само по своя 
инициатива.

Or. en
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Обосновка

Поради причини, свързани с правната сигурност, следва да се поясни, че лицата, 
установени в Съюза, могат да изискват услуги от инвестиционни посредници от 
трети държави без допълнителни ограничения. Предаването на информация и 
научноизследователски материали следва да остане възможно.

Изменение 780
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лица, установени в Съюза, имат право 
да получават инвестиционни услуги от 
инвестиционен посредник от трета 
държава, който не е регистриран в 
съответствие с параграф 1, само по своя 
изключителна инициатива.

Лица, установени в Съюза, имат право 
да получават инвестиционни услуги от 
инвестиционен посредник от трета 
държава, който не е регистриран в 
съответствие с параграф 1, само по своя 
изключителна инициатива.
Инициатива на отделно лице не дава 
право на инвестиционния посредник 
от трета държава да предлага на 
пазара нови категории продукти на 
това лице.

Or. en

Обосновка

Пасивното предлагане на пазара следва да бъде позволено, но то не следва да отваря 
вратите към активното пускане на пазара на всичко, включително продукти, които 
могат да представляват много различни категории инвестиции.

Изменение 781
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лица, установени в Съюза, имат право 
да получават инвестиционни услуги от 

Лица, установени в Съюза, имат право 
да получават инвестиционни услуги от 
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инвестиционен посредник от трета 
държава, който не е регистриран в 
съответствие с параграф 1, само по 
своя изключителна инициатива.

инвестиционен посредник от трета 
държава само по своя и изключителна 
инициатива. В такъв случай услугите 
не се считат за предоставяни на 
територията на Съюза. 
Посредниците от трета държава 
информират лица, изискващи такива 
услуги, че нямат право да ги 
предоставят в Съюза и че тези услуги 
не са предмет на надзор в ЕС. 
Информацията се предоставя по 
разбираем начин.
Инвестиционният посредник от 
трета държава няма право да 
предлага на лица в Съюза или да 
популяризира или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности 
със спомагателни услуги в Съюза.
Инвестиционният посредник от 
трета държава има право единствено 
да изисква, популяризира или 
рекламира инвестиционни услуги или 
дейности със спомагателни дейности 
в Съюза на лица, които са определени 
като допустими контрагенти в 
Съюза, при условие че този посредник 
от трета държава е регистриран в 
съответствие с членове 36 и 37.

Or. en

Изменение 782
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Инвестиционните посредници и 
участниците на пазарите от трета 
държава, които предоставят услуги 
на допустими контрагенти в 
съответствие с настоящия член, 
попадат в обхвата на изискванията 
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на членове 19, 20, 21, 22 и 23 от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Изменение 783
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всички спорове между 
инвестиционния посредник от трета 
държава и инвеститори от ЕС се 
уреждат в съответствие с правото на
някоя държава членка и са от нейната 
компетенция.

5. Инвестиционният посредник от 
трета държава, предоставящ или 
извършващ услуги или дейности в 
съответствие с този член, предлага на 
клиенти, установени в Съюза, преди 
предлагането или извършването на 
каквито и да било инвестиционни 
услуги или дейности, да отнесат 
всички спорове, свързани с тези услуги 
или дейности, до компетентността 
на съд или арбитражен трибунал в
някоя държава членка.

Or. en

Обосновка

В много случаи би било нереализуемо да се изисква приложимото законодателство на 
всички договори с инвеститори от ЕС да бъде законодателството на ЕС. Дори 
ограничаването на тази разпоредба до определена компетентност може да създаде 
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затруднения в някои случаи, например при споразумения за поемане на риск, където 
може да бъде трудно да се договори клаузата за сферата на компетентност.

Изменение 784
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират 
правомощия да приема регулаторни
технически стандарти за уточняване на 
информацията, която подалият 
заявлението инвестиционен посредник 
от трета държава предоставя на ЕОЦКП 
в своето заявление за регистрация в 
съответствие с параграф 3 и за 
уточняване на формата на 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена в съответствие с 
параграф 4.

ЕОЦКП разработва проект за 
прилагане на технически стандарти за 
уточняване на: информацията, която 
подалият заявлението инвестиционен 
посредник от трета държава предоставя 
на ЕОЦКП в своето заявление за 
регистрация в съответствие с параграф 3 
и:

а) формата на информацията, която 
трябва да бъде предоставена в 
съответствие с параграф 4, и
б) цялата необходима информация, 
която следва да се представи съгласно 
член 37. 

Or. en

Изменение 785
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти 
се приемат съгласно членове 10—14 от 

ЕОЦКП предоставя на Комисията 
тези технически стандарти за 
изпълнение до [...] г. На Комисията се 



AM\901887BG.doc 99/134 PE489.478v01-00

BG

Регламент (ЕС) № 1095/2010. делегират правомощия за приемане на 
техническите стандарти, посочени в 
първата алинея, съгласно членове 10—
14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 786
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП предоставя на Комисията 
проект на тези регулаторни 
технически стандарти до [] г.

заличава се

Or. en

Изменение 787
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно процедурата по член 42 
Комисията може да приеме решение, 
касаещо трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват 
правнообвързващите изисквания, които 
имат равностойно действие в сравнение 
с изискванията, определени в Директива 
№ [ДПФИ], в настоящия регламент и в 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и в актовете 
за изпълнението им, както и ако третата 

Съгласно процедурата по член 42 
Комисията може да приеме решение, 
касаещо трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват 
правнообвързващите изисквания по 
отношение на въпроси, свързани с 
пруденциалния надзор и стопанското 
поведение, които имат равностойно 
действие в сравнение с изискванията за 
пруденциалния надзор и стопанското 
поведение, определени в Директива № 



PE489.478v01-00 100/134 AM\901887BG.doc

BG

държава предвижда равностойно 
взаимно признаване на уредбата за 
пруденциален надзор, приложима за 
лицензираните съгласно тази директива 
инвестиционни посредници.

[ДПФИ], в настоящия регламент и в 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и в актовете 
за изпълнението им, както и ако третата 
държава предвижда ефективно 
равностойно признаване на уредбата за 
пруденциален надзор, приложима за 
лицензираните съгласно тази директива 
инвестиционни посредници.

Or. en

Обосновка

Изискването за „равностойно взаимно признаване“ на уредбата за пруденциалния 
надзор би могло да се използва срещу инвестиционните посредници от ЕС. 
Формулировката следва да бъде приведена в съответствие с тази в EMIR. В 
съответните разпоредби на EMIR няма ясно позоваване на „взаимност“, вж. член 23, 
параграф 3 („ефективно ...равностойно признаване“), член 3, параграф 2 и член 23, 
параграф 2. Вж. също член 28, параграф 5 от РПФИ („ефективно равностойно 
признаване“) и коментарите по член 24, параграф 1, буква г). Формулировката на член 
37, параграф 1 следва да бъде приведена в съответствие.

Изменение 788
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно процедурата по член 42 
Комисията може да приеме решение, 
касаещо трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват 
правнообвързващите изисквания, които 
имат равностойно действие в сравнение 
с изискванията, определени в Директива 
№ [ДПФИ], в настоящия регламент и в 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и в актовете 
за изпълнението им, както и ако 
третата държава предвижда 

Съгласно процедурата по член 42 
Комисията може да приеме решение, 
касаещо трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват 
правнообвързващите изисквания, които 
имат равностойно действие в сравнение 
с изискванията, определени в Директива 
№ [ДПФИ], в настоящия регламент и в 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и в актовете 
за изпълнението им.
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равностойно взаимно признаване на 
уредбата за пруденциален надзор, 
приложима за лицензираните 
съгласно тази директива 
инвестиционни посредници.

Or. en

Обосновка

Взаимността не е оправдана и противоречи на правилата на СТО. В момент, когато 
се нуждаем от външни инвестиции в ЕС, е логично да издигнем търговски бариери.

Изменение 789
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно процедурата по член 42 
Комисията може да приеме решение, 
касаещо трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват 
правнообвързващите изисквания, които 
имат равностойно действие в сравнение 
с изискванията, определени в Директива 
№ [ДПФИ], в настоящия регламент и в 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и в актовете 
за изпълнението им, както и ако третата 
държава предвижда равностойно 
взаимно признаване на уредбата за 
пруденциален надзор, приложима за 
лицензираните съгласно тази директива 
инвестиционни посредници.

Съгласно процедурата по член 42 до 31 
декември 2014 г. Комисията приема
решение, касаещо трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват 
правнообвързващите изисквания, които
имат равностойно действие в сравнение 
с изискванията, определени в Директива 
№ [ДПФИ], в настоящия регламент и в 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и в актовете 
за изпълнението им, както и ако третата 
държава предвижда равностойно 
взаимно признаване на уредбата за 
пруденциален надзор, приложима за 
лицензираните съгласно тази директива 
инвестиционни посредници.

Or. en
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Изменение 790
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно процедурата по член 42 
Комисията може да приеме решение, 
касаещо трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват 
правнообвързващите изисквания, които 
имат равностойно действие в сравнение 
с изискванията, определени в Директива 
№ [ДПФИ], в настоящия регламент и в 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и в актовете 
за изпълнението им, както и ако
третата държава предвижда
равностойно взаимно признаване на 
уредбата за пруденциален надзор, 
приложима за лицензираните 
съгласно тази директива 
инвестиционни посредници.

Съгласно процедурата по член 42 
Комисията може да приеме решение, 
касаещо трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват 
правнообвързващите изисквания, които 
имат равностойно действие в сравнение 
с изискванията, определени в Директива 
№ [ДПФИ], в настоящия регламент и в 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и в актовете 
за изпълнението им, както и ако се 
прилагат основни правила, които 
гарантират равностойно наблюдение 
и стабилност.

Or. en

Изменение 791
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно процедурата по член 42
Комисията може да приеме решение, 
касаещо трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба 
на съответната трета държава 
гарантират, че лицензираните в тази 
държава посредници спазват 

Съгласно процедурата по член 42, 
параграф 2 Комисията приема решение 
относно равностойността на 
третата държава, касаещо трета 
държава, когато са спазени следните 
условия:
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правнообвързващите изисквания, 
които имат равностойно действие в 
сравнение с изискванията, определени 
в Директива № [ДПФИ], в настоящия 
регламент и в Директива 2006/49/ЕО 
[Директивата за капиталовата 
адекватност] и в актовете за 
изпълнението им, както и ако 
третата държава предвижда 
равностойно взаимно признаване на 
уредбата за пруденциален надзор, 
приложима за лицензираните 
съгласно тази директива 
инвестиционни посредници.

а) законодателната и надзорната 
уредба на съответната трета 
държава гарантират, че 
инвестиционните посредници са 
лицензирани в тази държава и 
спазват правнообвързващите 
изисквания, които имат равностойно 
действие в сравнение с изискванията, 
определени в Директива № [ДПФИ], в 
настоящия регламент и в Директива 
2006/49/ЕО, и в актовете за 
изпълнението им, както и
б) третата държава предвижда 
равностойно взаимно признаване на 
уредбата за пруденциален надзор, 
приложима за лицензираните 
съгласно този регламент 
инвестиционни посредници, 
включително взаимен достъп за 
инвестиционни посредници от ЕС до 
предоставяне на подобни услуги на 
допустими контрагенти в тази 
трета държава.
Комисията се консултира с ЕОЦКП, 
преди да издаде в рамките на 3 месеца 
правнообвързващо становище 
относно равностойността на 
уредбата за пруденциалния надзор на 
третата държава.

Or. en
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Изменение 792
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уредбата за пруденциален надзор на 
трета държава може да бъде смятана
за равностойна, ако отговаря на всички 
долупосочени условия:

Уредбата за пруденциален надзор и за 
стопанско поведение на трета държава 
се счита за уредба с равностойна сила, 
ако отговаря на всички долупосочени 
условия:

Or. en

Изменение 793
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уредбата за пруденциален надзор на 
трета държава може да бъде смятана за 
равностойна, ако отговаря на всички 
долупосочени условия:

Уредбата за пруденциален надзор на 
трета държава може да бъде смятана за 
уредба с равностойна сила, ако отговаря 
на всички долупосочени условия:

Or. en

Обосновка

По този начин формулировката се привежда в съответствие с EMIR.

Изменение 794
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Уредбата за пруденциален надзор на 
трета държава може да бъде смятана за 
равностойна, ако отговаря на всички 
долупосочени условия:

Уредбата за пруденциален надзор на 
трета държава може да бъде смятана за 
уредба с равностойна сила, ако отговаря 
на всички долупосочени условия:

Or. en

Изменение 795
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Решенията на Комисията
съгласно този параграф могат да 
бъдат ограничени до категория или 
категории инвестиционни 
посредници. В този случай 
инвестиционният посредник от 
трета държава може да бъде 
регистриран съгласно член 36, ако 
попада в категорията, влизаща в 
обхвата на решението на Комисията.

Or. en

Изменение 796
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) третата държава прилага 
равностойни условия за достъп за 
инвестиционни посредници, 
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установени в ЕС, и в третата 
държава е въведен режим за взаимно 
признаване.

Or. en

Изменение 797
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 37a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37а
Услуги или дейности, предоставяни 
посредством клон извън третата 

държава, в която се намира 
седалището

1. Ако инвестиционният посредник 
от трета държава предоставя или 
извършва въпросните инвестиционни 
услуги или дейности посредством 
клон, открит в трета държава, 
различна от държавата, в която се 
намира неговото седалище, членове 36 
и 37 се прилагат по начин, който 
предполага, че позоваването на 
третата държава, в която се намира 
седалището на посредника, включва 
позоваване на третата държава, в 
която се намира клонът, доколкото 
това има отношение към 
разпределението на надзорните 
отговорности между двете трети 
държави.
2. Ако инвестиционният посредник 
от трета държава предоставя или 
извършва въпросните инвестиционни 
услуги или дейности посредством 
клон, установен в държава членка, 
упълномощена съгласно член 46, буква 
а) [новата ДПФИ], член 36, параграф 
4 се изменя, за да може посредникът 
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да се позовава на надзора на клона от 
страна на компетентния орган на 
държавата членка, в която е открит.

Or. en

Обосновка

Понастоящем не е ясно как се прилагат разпоредбите от предложението на 
Комисията, когато инвестиционният посредник от трета държава реално 
предоставя или извършва услуги или дейности в ЕС чрез клон в друга трета държава. 
Това изменение дава разяснение и правна сигурност.

Изменение 798
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП регистрира инвестиционни 
посредници извън ЕС, лицензирани да 
предоставят инвестиционни услуги или 
да извършват дейности в Съюза в 
съответствие с член 36. До регистъра се 
осигурява публичен достъп на уебсайта 
на ЕОЦКП и в него се съдържа 
информация за услугите или 
дейностите, за които инвестиционните 
посредници извън ЕС са получили 
разрешение да предоставят, както и 
справка за компетентния орган, 
отговорен да ги надзирава в третата 
държава.

ЕОЦКП регистрира инвестиционни 
посредници от трети държави, 
лицензирани да предоставят или 
извършват инвестиционни услуги или 
да извършват дейности в Съюза в 
съответствие с член 36. До регистъра се 
осигурява публичен достъп на уебсайта 
на ЕОЦКП и в него се съдържа 
информация за услугите или 
дейностите, за които инвестиционните 
посредници от трети държави са 
получили разрешение да предоставят
или извършват, както и справка за 
компетентния орган, отговорен да ги 
надзирава в третата държава.

Or. en

Обосновка

Изменението привежда текста в съответствие с определението на инвестиционен 
посредник от трета държава в член 2.
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Изменение 799
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП регистрира инвестиционни 
посредници извън ЕС, лицензирани да 
предоставят инвестиционни услуги или 
да извършват дейности в Съюза в 
съответствие с член 36. До регистъра се 
осигурява публичен достъп на уебсайта 
на ЕОЦКП и в него се съдържа 
информация за услугите или 
дейностите, за които инвестиционните 
посредници извън ЕС са получили 
разрешение да предоставят, както и 
справка за компетентния орган, 
отговорен да ги надзирава в третата 
държава.

ЕОЦКП регистрира инвестиционни 
посредници извън ЕС, лицензирани да 
предоставят инвестиционни услуги или 
да извършват дейности в Съюза в 
съответствие с членове 36 и 37. До 
регистъра се осигурява публичен достъп 
на уебсайта на ЕОЦКП и в него се 
съдържа информация за услугите или 
дейностите, за които инвестиционните 
посредници извън ЕС са получили 
разрешение да предоставят, както и 
справка за компетентния орган, 
отговорен да ги надзирава в ЕС.

Or. en

Изменение 800
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако условията по параграф 2 са 
изпълнени, ЕОЦКП отменя 
регистрацията на инвестиционен 
посредник извън ЕС в регистъра, 
създаден в съответствие с член 38, 
когато:

1. ЕОЦКП отменя регистрацията на 
инвестиционен посредник извън ЕС в 
регистъра, създаден в съответствие с 
член 38, когато: 

Or. en

Изменение 801
Olle Schmidt
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от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ЕОЦКП има основателни причини, 
подкрепени с доказателствен материал, 
да счита, че при предоставянето на 
инвестиционни услуги и извършването 
на дейности в Съюза инвестиционният 
посредник извън Европейския съюз
действа по начин, който недвусмислено 
накърнява интересите на инвеститорите 
или правилното функциониране на 
пазарите или

а) ЕОЦКП има основателни причини, 
подкрепени с доказателствен материал, 
да счита, че при предоставянето на 
инвестиционни услуги и извършването 
на дейности в Съюза инвестиционният 
посредник от трета държава действа 
по начин, който недвусмислено 
накърнява интересите на инвеститорите 
или правилното функциониране на 
пазарите или

Or. en

Обосновка

Важно е специалистите, участващи на пазара на едро в ЕС като допустимите 
контрагенти и професионалните инвеститори, да имат достъп до услуги в трети 
държави при условията, определени в членове 35а и 36.

Изменение 802
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ЕОЦКП има основателни причини,
подкрепени с доказателствен материал, 
да счита, че при предоставянето на 
инвестиционни услуги и извършването 
на дейности в Съюза инвестиционният 
посредник извън Европейския съюз 
действа по начин, който недвусмислено
накърнява интересите на инвеститорите 
или правилното функциониране на 
пазарите или

а) ЕОЦКП има основателни причини, 
подкрепени с доказателствен материал, 
да счита, че при предоставянето на 
инвестиционни услуги и извършването 
на дейности в Съюза инвестиционният 
посредник извън Европейския съюз 
действа по начин, който накърнява 
интересите на инвеститорите или 
правилното функциониране на пазарите 
или

Or. en
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Изменение 803
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ЕОЦКП има основателни причини, 
подкрепени с доказателствен материал, 
да счита, че при предоставянето на 
инвестиционни услуги и извършването 
на дейности в Съюза инвестиционният 
посредник извън Европейския съюз
сериозно е нарушил приложимите за 
него разпоредби в третата държава, въз 
основа на които Комисията е приела 
решение в съответствие с член 37, 
параграф 1.

б) ЕОЦКП има основателни причини, 
подкрепени с доказателствен материал, 
да счита, че при предоставянето на 
инвестиционни услуги и извършването 
на дейности в Съюза инвестиционният 
посредник от третата държава
сериозно е нарушил приложимите за 
него разпоредби в третата държава, в 
която се намира неговото седалище 
или чрез която предоставя услуги или 
извършва дейности въз основа на 
които Комисията е приела решение в 
съответствие с член 37, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Важно е специалистите, участващи на пазара на едро в ЕС като допустимите 
контрагенти и професионалните инвеститори, да имат достъп до услуги в трети 
държави при условията, определени в членове 35а и 36.

Изменение 804
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ЕОЦКП има основателни причини, 
подкрепени с доказателствен материал, 
да счита, че при предоставянето на 
инвестиционни услуги и извършването 
на дейности в Съюза инвестиционният 

б) ЕОЦКП има основателни причини, 
подкрепени с доказателствен материал, 
да счита, че при предоставянето на 
инвестиционни услуги и извършването 
на дейности в Съюза инвестиционният 
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посредник извън Европейския съюз 
сериозно е нарушил приложимите за 
него разпоредби в третата държава, въз 
основа на които Комисията е приела 
решение в съответствие с член 37, 
параграф 1.

посредник извън Европейския съюз е 
нарушил приложимите за него 
разпоредби в третата държава, въз 
основа на които Комисията е приела 
решение в съответствие с член 37, 
параграф 1.

Компетентният орган на всяка 
държава членка, където
инвестиционният посредник от 
трета държава предоставя услуга, 
може да поиска от ЕОЦКП да 
отмени регистрацията.

Or. en

Изменение 805
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ЕОЦКП е отнесъл въпроса до 
компетентния орган на третата държава 
и този компетентен орган не е взел 
подходящите мерки, необходими за 
защитата на инвеститорите и за 
правилното функциониране на пазарите 
в Съюза, или не е доказал, че 
въпросният инвестиционен посредник 
от третата държава отговаря на 
изискванията, приложими към него в 
третата държава; и

а) ЕОЦКП е отнесъл въпроса до 
компетентния орган на третата държава 
и този компетентен орган на тази 
трета държава не е взел подходящите 
мерки, необходими за защитата на 
инвеститорите и за правилното 
функциониране на пазарите в Съюза, 
или не е доказал, че инвестиционният
посредник от третата държава отговаря 
на изискванията, приложими към него в 
третата държава; и

Or. en

Изменение 806
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕОЦКП информира незабавно 
Комисията за всяка мярка, приета в 
съответствие с параграф 1, и публикува 
решението си на своя уебсайт.

3. ЕОЦКП информира незабавно 
Комисията за всяка мярка, приета в 
съответствие с параграф 1, и публикува 
решението си относно 
инвестиционния посредник от трета 
държава на своя уебсайт. Решението 
се публикува за срок от 5 години.

Or. en

Изменение 807
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията преценява дали условията, 
съгласно които е било прието решение 
по член 37, параграф 1, продължат да 
са налице по отношение на въпросната 
трета държава.

4. Комисията преценява отново дали 
условията, съгласно които е било прието 
решение за равностойност по член 37, 
параграф 1, по отношение на въпросната 
трета държава все още се изпълняват.

Or. en

Изменение 808
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 39a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39а
Допълнителни изисквания

Ако инвестиционен посредник от 
трета държава предоставя или 
извършва услуги или дейности, които 
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влизат в обхвата на член 35а, 
параграф 1 или на член 36, параграф 1 
за допустим контрагент или 
професионален клиент в държава 
членка, тази държава членка не 
налага допълнителни изисквания на 
инвестиционния посредник от трета 
държава по отношение на въпроси, 
които влизат в обхвата на Директива 
[новата ДПФИ] или на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Важно е специалистите, участващи на пазара на едро в ЕС като допустимите 
контрагенти и професионалните инвеститори, да имат достъп до услуги в трети 
държави при условията, определени в членове 35а и 36. По този начин става ясно, че 
това е хармонизиран в ЕС режим за предоставяне на трансгранични услуги. Сравнете 
член 36, параграф 1, втора алинея от ДПФИ2.

Изменение 809
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 1а
Разпоредби относно предоставяне на 

услуги с откриване на клон
Член 39а

Откриване на клон
1. Държавите членки изискват от 
инвестиционни посредници от трета 
държава, които възнамеряват да 
предлагат инвестиционни услуги или 
дейности заедно със спомагателни 
услуги на тяхна територия 
посредством клон, да получат 
разрешение от компетентните 
органи на тези държави членки в 
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съответствие със следните условия:
а) Комисията е приела решение 
съгласно параграф 3;
б) предоставянето на услугите, за 
които инвестиционният посредник 
от трета държава иска разрешение, 
са предмет на издаване на разрешение 
и надзор в третата държава, където 
е установен инвестиционният 
посредник и посредникът, подаващ 
заявление за разрешение, има 
необходимите лицензи. Третата 
държава, където е установен 
инвестиционният посредник, не е 
посочена като отказваща съдействие 
държава или територия в списъка на 
Специалната финансова работна 
група относно изпирането на пари и 
финансирането на тероризъм;
в) между компетентните органи в 
съответната държава членка и 
компетентните надзорни органи на 
третата държава, където е 
установен инвестиционният 
посредник, са сключени споразумения 
за сътрудничество, които включват 
разпоредби за регулиране на обмена на 
информация за целите на запазването 
на почтеността на пазара и защита 
на инвеститорите;
г) клонът разполага без ограничения с 
достатъчно първоначален капитал;
д) назначени са едно или повече лица, 
отговарящи за управлението на 
клона, и те спазват изискванията, 
определени в член 9, параграф 1;
е) третата държава, където е 
установен инвестиционният 
посредник от трета държава, е 
подписала споразумение с държавата 
членка, където следва да се открие 
клонът, което споразумение е 
напълно съобразено със стандартите, 
посочени в член 26 от модела на 
данъчна конвенция на ОИСР относно 
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дохода и капитала, и гарантира 
ефективен обмен на информация по 
данъчни въпроси, включително по 
многостранни данъчни споразумения, 
ако такива съществуват;
ж) инвестиционният посредник е 
част от схема за обезщетение на 
инвеститорите, която е получила 
разрешение или е призната съгласно 
Директива 97/9/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 март 
1997 г. относно схемите за 
обезщетение на инвеститорите в 
момента на издаване на 
разрешението.
2. Държавите членки изискват от 
инвестиционния посредник от трета 
държава, който възнамерява да 
предлага инвестиционни услуги или 
дейности със спомагателни услуги на 
непрофесионални клиенти на 
територията на тези държави 
членки, да отвори клон в Съюза.
3. Съгласно процедурата по член 95 
Комисията може да приеме решение, 
което се отнася за трета държава, 
ако законодателната и надзорната 
уредба на съответната трета 
държава гарантират, че 
лицензираните в тази държава 
посредници спазват 
правнообвързващите изисквания, 
които имат равностойно действие в 
сравнение с изискванията, определени 
в настоящия регламент, в Директива 
№ .../... [нов ДПФИ] и в Директива 
2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и  
мерките по прилагането им, както и 
ако третата държава предвижда
равностойно взаимно признаване на 
уредбата за пруденциален надзор, 
приложима за лицензираните 
съгласно тази директива 
инвестиционни посредници.
Уредбата за пруденциален надзор на 
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трета държава може да бъде 
считана за равностойна, ако отговаря 
на всички долупосочени условия:
а) посредниците, предоставящи 
инвестиционни услуги и извършващи 
инвестиционни дейности в третата 
държава, подлежат на лицензиране, а 
върху тях постоянно се упражнява 
ефективен надзор и правоприлагане;
б) посредниците, предоставящи 
инвестиционни услуги и извършващи 
инвестиционни дейности в третата 
държава, са задължени да поддържат 
достатъчен капитал, а за 
притежателите на акции или дялове 
и за членовете на управителния орган 
се прилагат целесъобразни 
изисквания;
в) за посредниците, предоставящи 
инвестиционни услуги и извършващи 
инвестиционни дейности, има 
целесъобразни организационни 
изисквания в областта на вътрешния 
контрол;
д) уредбата осигурява прозрачност и 
почтеност на пазара чрез 
предотвратяване на пазарните 
злоупотреби под формата на 
търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара.
4. Посредникът от трета държава, 
посочен в параграф 1, представя 
заявлението си пред компетентния 
орган на държавата членка, където 
възнамерява да открие клон, след 
като Комисията приеме решението, 
съгласно което законодателната и 
надзорната уредба на третата 
държава, където посредникът е 
лицензиран, е равностойна на 
изискванията съгласно параграф 3.

Член 39б
Задължение за предоставяне на 
информация
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Инвестиционен посредник от трета 
държава, който възнамерява да 
получи разрешение за предоставяне на 
инвестиционни услуги или дейности 
със спомагателни услуги на 
територията на държава членка, 
представя на компетентния орган на 
тази държава членка следната 
информация:
а) името на органа, отговарящ за 
надзора му в съответната трета 
държава. Когато има повече от един 
орган, отговарящ за надзора, се 
представят подробности за 
съответните области на 
компетентност;
б) всички съответни подробности 
относно инвестиционния посредник 
(име, правна форма, адрес на 
регистрация и адрес за 
кореспонденция, членове на 
управителния орган, съответните 
акционери) и програма на операциите, 
в която се разясняват 
инвестиционните услуги и/или 
дейности, както и спомагателните 
услуги, които ще бъдат предлагани и
организационната структура на 
клона, включително описание на 
аутсорсинг към трети страни на 
основни оперативни функции;
в) имената на лицата, отговарящи за 
управлението на клона и 
съответните документи, за да се 
докаже съответствие с изискванията 
на член 9, параграф 1 от Директива № 
.../... [новата ДПФИ];
г) информация относно 
първоначалния капитал, с който 
клонът разполага без ограничения;

Член 39в
Издаване на разрешение
1. Компетентният орган на 
държавата членка, в която 
инвестиционният посредник от 
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третата държава възнамерява да 
открие клон, издава разрешение 
единствено ако са спазени следните 
условия:
а) компетентният орган е 
удовлетворен от изпълнението на 
условията съгласно член 41 от 
Директива № .../... [новата ДПФИ];
б) компетентният орган се е уверил, 
че клонът на инвестиционния 
посредник от трета държава ще 
може да спази разпоредбите по 
параграф 3.
Инвестиционният посредник от 
трета държава бива уведомен в 
рамките на шест месеца от 
подаването на пълното заявление 
дали получава разрешение.
2. Клонът на инвестиционния 
посредник от трета държава, 
получил разрешение в съответствие с 
параграф 1, спазва задълженията, 
посочени в член 16, член 17, член 23, 
член 24, член 25, член 27, член 28, 
параграф 1 и член 30 от настоящия 
регламент и членове 13—23 от 
Директива № .../... [новата ДПФИ] и 
мерките, приети в съответствие с 
тях, и подлежи на надзор от страна 
на компетентния орган на 
държавата членка, където е издадено 
разрешението.
Държавите членки не налагат 
допълнителни изисквания във връзка с 
организацията и функционирането на 
клона по отношение на въпросите, 
влизащи в обхвата на тази 
директива.

Член 39г
Предоставяне на услуги в други 
държави членки
1. Инвестиционен посредник от 
трета държава, получил разрешение в 
съответствие с член 43 от 
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Директива № .../...(ЕС) [новата 
ДПФИ], има право да предоставя 
услугите и да извършва дейностите, 
влизащи в обхвата на разрешението, в 
други държави членки на ЕС, без да е 
необходимо да открива нови клонове. 
За тази цел той предава следната 
информация на компетентния орган 
на държавата членка, където е 
открит клонът:
а) държавата членка, в която 
възнамерява да извършва дейност;
б) програма на операциите, в която се 
разясняват по-специално 
инвестиционните услуги и/или 
дейности, както и спомагателните 
услуги, които той възнамерява да 
извършва в тази държава членка;
Компетентният орган на държавата 
членка, където е открит клонът, в 
срок от един месец от получаването 
на информацията, я предава на 
компетентния орган на приемащата 
държава членка, определена за звено 
за контакт в съответствие с член 83, 
параграф 1 от Директива № .../... (ЕС) 
[новата ДПФИ]. След това 
инвестиционният посредник от 
третата държава може да започне 
да предоставя съответната услуга 
или услуги в приемащата държава 
членка.
В случай на промяна в някоя от 
характеристиките, съобщени в 
съответствие с първата алинея, 
инвестиционният посредник от 
трета държава изпраща писмено 
уведомление за тази промяна на 
компетентния орган на държавата 
членка, където е открит клонът, 
един месец преди извършването на 
тази промяна. Компетентният орган 
на държавата членка, където е 
открит клонът, уведомява 
компетентния орган на приемащата 
държава членка за тези промени.
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Инвестиционният посредник 
продължава да бъде предмет на 
надзор в държавата членка, където е 
открит клонът, в съответствие с 
член 43 от Директива № .../... (ЕС) 
[новата ДПФИ].
2. ЕОЦКП разработва проект на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на:
а) минималното съдържание на 
споразуменията за сътрудничество, 
посочени в член 41, параграф 1, буква 
в) от Директива № .../... (ЕС) [новата 
ДПФИ], за да гарантира, че 
компетентните органи на 
държавата членка, издаваща 
разрешението на инвестиционния 
посредник от трета държава, имат 
капацитета да изпълняват всички 
надзорни правомощия съгласно тази 
директива;
б) подробното съдържание на 
програмата на операциите съгласно 
определеното в член 42, буква б) от 
Директива № .../... (ЕС) [новата 
ДПФИ];
в) съдържанието на документите, 
свързани с управлението на клона, 
съгласно определеното в член 42, буква 
в) от Директива № .../... (ЕС) [новата 
ДПФИ];
г) подробното съдържание на 
информацията относно 
първоначалния капитал, с който 
клонът разполага без ограничения, 
съгласно определеното в член 42, буква 
г) от Директива № .../... (ЕС) [новата
ДПФИ];
ЕОЦКП представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до [ХХХ].
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
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съответствие с процедурата, 
определена в членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
3. ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение, 
за да определи стандартни форми, 
модели и процедури за предоставяне 
на информация и уведомяване, 
предвидени в тези параграфи.
ЕОЦКП представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до ...[31 
декември 2016 г.].
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
4. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 40 във 
връзка с мерки за определяне на 
условията за оценяване на 
достатъчността на първоначалния 
капитал, който е на разположение на 
клона без ограничения, като се вземат 
предвид инвестиционните услуги или 
дейности, предоставяни от клона и 
типа клиенти, на които те се 
предоставят.

Раздел 1б
Регистрация и отмяна на разрешения

Член 39д
Регистрация
Държавите членки регистрират 
инвестиционните посредници, на 
които са издадени разрешения в 
съответствие с член 41. Регистърът 
е публично достъпен и съдържа 
информация относно услугите или 
дейностите, за чието предоставяне 
инвестиционните посредници от 
трета държава имат разрешение. 



PE489.478v01-00 122/134 AM\901887BG.doc

BG

Той се актуализира редовно. ЕОЦКП 
се уведомява за всяко издадено 
разрешение.
ЕОЦКП изготвя списък на всички 
инвестиционни посредници от трета 
държава, които имат издадено 
разрешение за предлагане на услуги и 
дейности в Съюза. Списъкът съдържа 
информация относно услугите или 
дейностите, за чието предлагане 
посредниците извън ЕС имат 
разрешения, и се актуализира редовно. 
ЕОЦКП публикува този списък на 
своя уебсайт и го актуализира.

Член 39е
Отмяна на разрешения
Компетентният орган, издал 
разрешението съгласно член 43, може 
да отмени разрешението на 
инвестиционен посредник от трета 
държава, когато този посредник:
а) не използва разрешението в 
рамките на 12 месеца, изрично се е 
отказал от разрешението или не е 
предлагал инвестиционни услуги или 
извършвал инвестиционна дейност в
предходните шест месеца, освен ако 
въпросната държава членка не е 
предвидила в подобни случаи 
разрешението да става невалидно;
б) е получил разрешението след 
представяне на неверни данни или 
чрез други незаконни средства;
в) вече не отговаря на условията, при 
които е получил разрешението;
г) сериозно и системно е нарушавал 
разпоредбите на настоящата 
директива, които уреждат 
оперативните условия за 
инвестиционните посредници, които 
са приложими за инвестиционни 
посредници от трета държава;
д) попада в някой от случаите, в 
които националното право 
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предвижда отмяна по отношение на 
въпроси, които попадат извън 
обхвата на директивата.
ЕОЦКП се уведомява за всяко 
отменено разрешение.
Отмяната се публикува в списъка, 
посочен в член 45, за период от 5 
години.

Or. en

Обосновка

Тази глава следва да бъде включена в регламента, а не в директивата.

Изменение 810
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 41 на Комисията 
се предоставят правомощия да приема 
делегирани актове във връзка с член 2, 
параграф 3, член 4, параграф 3, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 4, член 
10, параграф 2, член 11, параграф 2,
член 12, параграф 2, член 13, параграф 
7, член 14, параграф 5, член 14, 
параграф 6, член 16, параграф 3, член 
18, параграф 2, член 18, параграф 3, 
член 19, параграф 3, член 20, параграф 
3, член 28, параграф 6, член 29, 
параграф 6, член 30, параграф 3, член 
31, параграф 8, член 32, параграф 6,
член 35, параграф 10 и член 45, 
параграф 2.

В съответствие с член 41 на Комисията 
се предоставят правомощия да приема 
делегирани актове във връзка с член 12, 
параграф 2, член 14, параграф 6, член 
18, параграф 3, член 28, параграф 6, 
член 29, параграф 6, член 30, параграф 
3, член 31, параграф 8, член 35, 
параграф 10 и член 45, параграф 2.

Or. en
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Обосновка

Привежда се в съответствие с предишните изменения.

Изменение 811
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да са минали [2 години след 
прилагането на РПФИ, както е посочено 
в член 41, параграф 2] и след 
консултация с ЕОЦКП Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
практическите последици на 
задълженията за прозрачност, 
установени съгласно членове 3—6 и 
членове 9—12, по-специално относно 
прилагането и целесъобразността да 
бъдат запазени дерогациите от 
задълженията за прозрачност преди 
сключването на сделките, установени 
съгласно член 3, параграф 2 и член 4, 
параграфи 2 и 3.

1. Преди да са минали [2 години след 
прилагането на РПФИ, както е посочено 
в член 41, параграф 2] и след 
консултация с ЕОЦКП Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
практическите последици на 
задълженията за прозрачност, 
установени съгласно членове 3—12, по-
специално относно прилагането и 
целесъобразността да бъдат запазени 
дерогациите от задълженията за 
прозрачност преди сключването на 
сделките, установени съгласно член 3, 
параграф 2 и член 4, параграфи 2 и 3, 
както и член 8.

Or. en

Обосновка

Въздействието на задълженията за прозрачност върху пазарите, различни от 
пазарите на акции, следва да бъде внимателно проучено, тъй като това понятие е 
изцяло ново.

Изменение 812
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да са минали [2 години 
след прилагането на РПФИ, както е 
посочено в член 41, параграф 2] и 
след консултация с ЕОЦКП 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на 
Съвета относно функционирането 
на член 13, 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 13, параграф 1. 
Комисията може да направи 
подходящи предложения, 
включително такива, в които се 
предвижда сделките, вместо да 
бъдат отчитани пред 
компетентните органи, да бъдат 
отчитани в система, определена от 
ЕОЦКП, което да позволява на 
съответните компетентни органи 
да имат достъп до цялата отчетена 
информация съгласно настоящия 
член.

2. Преди да са минали [2 години 
след прилагането на РПФИ, както е 
посочено в член 41, параграф 2] и 
след консултация с ЕОЦКП 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на 
Съвета относно функционирането 
на член 13, 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 13, параграф 1. 
Комисията може да направи 
подходящи предложения, 
включително такива, в които се 
предвижда сделките, вместо да 
бъдат отчитани пред 
компетентните органи, да бъдат 
отчитани в система, определена от
ЕОЦКП, което да позволява на 
съответните компетентни органи да 
имат достъп до цялата отчетена 
информация съгласно настоящия 
член в реално време и което може 
да изпълнява функцията на звено 
за консолидирани отчети 
съгласно посоченото в 
Директивата относно пазарите 
на финансови инструменти за 
изменение на Директива 
2004/39/ЕО (2011/0298(COD)) и на 
централизирана система за 
сътрудничество в съответствие 
с целите на Регламента относно 
търговията с вътрешна 
информация и манипулирането 
на пазара (C7-0360/11), чрез която 
да могат да бъдат наблюдавани 
злоупотребите на различните 
пазари в различните държави.
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Or. fi

Изменение 813
Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Преди да са минали [2 години след 
прилагането на РПФИ, съгласно 
посоченото в член 41, параграф 2], 
Комисията, след като се консултира 
с ЕОЦКП, представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно постижимостта на 
разработването на европейска 
система на най-добри оферти и 
предложения за консолидирани квоти 
и дали това би било подходящо 
търговско решение за намаляване на 
несъответствията в предоставяната 
информация между участниците на 
пазара, както и подходящ 
инструмент за по-добро наблюдение 
от страна на регулаторните органи 
на дейностите, свързани с 
котировката на местата за 
търговия.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че въвеждането на такава система би било скъпо при 
настоящото търговско положение на Европа, ЕОЦКП следва да прецени дали то не е 
нещо, към което следва да се стремим за постигане на по-голяма цялост и напредък 
на финансовите пазари в ЕС.

Изменение 814
Markus Ferber
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Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към член 67, параграф 2 от Регламент 
[EMIR] се добавя следната алинея:  
„Регистрите на сделки предават данни 
на компетентните органи в съответствие 
с изискванията по член 23 от Регламент 
[РПФИ].“

Към член 81, параграф 3 от Регламент 
[EMIR] се добавя следната алинея: 
„Регистрите на сделки предават данни 
на компетентните органи в съответствие 
с изискванията по член 23 от Регламент 
[РПФИ].“

Or. en

Изменение 815
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към член 1 от Регламент [EMIR] се 
добавя следната алинея:
„5a. Задължението за клиринг 
съгласно член 4 и задължението за 
отчитане съгласно член 9 не се 
прилагат по отношение на договори 
за деривати, по които член на ЕСЦБ е 
контрагент.“
(За по-голяма яснота, предложеното 
изменение на член 1 от Регламента 
[EMIR] се основава на компромис, 
одобрен на първо четене от 
Европейския парламент на пленарно 
заседание от 29 март 2012 г. 
(„компромис“), а не на предложението 
на Комисията от 15.9.2010 г., 
COM(2010)484 окончателен 
(„предложение на Комисията“).

Or. en



PE489.478v01-00 128/134 AM\901887BG.doc

BG

Обосновка

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Изменение 816
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към член 71.3 от Регламент [ ] 
(EMIR) се добавя следната алинея: 
„Членове [3] и [8] не се прилагат за 
вътрешногрупови сделки до 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент. За тази цел условията, 
определени в параграф 2, буква а), 
подточка i) и параграф 2, буква а), 
подточка iv), се премахват от 
определението на вътрешногрупови 
сделки в член [2a] на настоящия 
регламент по време на 5-годишния 
период.“

Or. en
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Изменение 817
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Параграф 44а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44а
Изменение на Регламент (ЕС) 

№ 236/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета относно 

късите продажби и някои 
аспекти на суапите за кредитно 

неизпълнение
Член 10 от Регламента на 
Европейския парламент и на 
Съвета относно късите 
продажби и някои аспекти на 
суапите за кредитно 
неизпълнение се изменя както
следва: „Членове 5, 6, 7, 8, 12 и 13, 
както и членове 18 до 29 се 
прилагат за всички физически и 
юридически лица, независимо 
дали притежават постоянно 
местожителство или са 
установени в рамките на Съюза 
или в трета държава.“

Or. fr

Обосновка

С цел да се избегне какъвто и да било риск от заобикаляне на европейската разпоредба 
и за да може прилагането на тази разпоредба да стане ефективно, би било 
желателно [РПФИ] да се използва като средство за изменение на член 10, така че 
„правилото за локализацията“ (locate rule) и спешните мерки да се прилагат за 
физическите и юридическите лица, които притежават постоянно местожителство 
или са установени в рамките на Съюза или в трета държава.

Изменение 818
Wolf Klinz
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Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съществуващите предприятия от 
трети държави могат да продължават да 
предоставят услуги и да извършват 
дейности в държавите членки в 
съответствие с националните режими до 
[4 години след влизането в сила на 
настоящия регламент].

1. Съществуващите предприятия от 
трети държави могат да продължават да 
предоставят услуги и да извършват 
дейности за непрофесионални клиенти
в държавите членки в съответствие с 
националните режими до 31 декември 
2016 г.

Or. en

Изменение 819
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Дял V от настоящия регламент не 
се прилага за вътрешногрупови сделки 
до 3 години след влизането в сила на 
настоящия регламент. За тази цел 
условията, определени в параграф 2, 
буква а), подточка i) и параграф 2, 
буква а), подточка iv), се премахват 
от определението на 
вътрешногрупови сделки в член [2a] на 
Регламент [ ] (EMIR) през този 5-
годишен период.

Or. en

Изменение 820
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Дял V от настоящия регламент не 
се прилага за вътрешногрупови сделки 
до 5 години след влизането в сила на 
регламента. За тази цел условията, 
определени в параграф 2, буква а), 
подточка i) и параграф 2, буква а), 
подточка iv), се премахват от 
определението на вътрешногрупови 
сделки в член [2a] на Регламент 
(EMIR) през този 5-годишен период.

Or. en

Обосновка

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

Изменение 821
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да приеме 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 41 мерки, 
уточняващи удължаване на периода 
на прилагане на параграф 2, вземайки 
предвид еквивалентните решения, 
приети от Комисията в 
съответствие с член 37, и очакваното 

заличава се
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развитие в регулаторната и 
надзорната рамка по отношение на 
трети държави.

Or. en

Изменение 822
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага от [24 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент], с изключение на 
член 2, параграф 3, член 4, параграф 3, 
член 6, параграф 2, член 8, параграф 4, 
член 10, параграф 2, член 11, параграф 
2, член 12, параграф 2, член 13, 
параграф 7, член 14, параграф 5, член 
14, параграф 6, член 16, параграф 3, 
член 18, параграф 2, член 18, параграф 
3, член 19, параграф 3, член 20, 
параграф 3, член 23, параграф 8, член 
24, параграф 5, член 26, член 28, 
параграф 6, член 29, параграф 6, член 
30, параграф 3 и членове 31, 32, 33, 34 и 
35, които се прилагат незабавно след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Настоящият регламент се прилага от [24 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент], с изключение на 
член 2, параграф 3, член 4, параграф 3, 
член 6, параграф 2, член 8, параграф 4, 
член 10, параграф 2, член 11, параграф 
2, член 12, параграф 2, член 13, 
параграф 7, член 14, параграф 5, член 
14, параграф 6, член 16, параграф 3, 
член 18, параграф 2, член 18, параграф 
3, член 19, параграф 3, член 20, 
параграф 3, член 23, параграф 8, член 
24, параграф 5, член 25, член 26, член 
28, параграф 6, член 29, параграф 6, 
член 30, параграф 3 и членове 31, 32, 33, 
34 и 35, които се прилагат незабавно 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 823
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага от [24 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент], с изключение на 
член 2, параграф 3, член 4, параграф 3, 
член 6, параграф 2, член 8, параграф 4, 
член 10, параграф 2, член 11, параграф 
2, член 12, параграф 2, член 13, 
параграф 7, член 14, параграф 5, член 
14, параграф 6, член 16, параграф 3, 
член 18, параграф 2, член 18, параграф 
3, член 19, параграф 3, член 20, 
параграф 3, член 23, параграф 8, член 
24, параграф 5, член 26, член 28, 
параграф 6, член 29, параграф 6, член 
30, параграф 3 и членове 31, 32, 33, 34 и 
35, които се прилагат незабавно след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Настоящият регламент се прилага от [12 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент], с изключение на 
член 2, параграф 3, член 4, параграф 3, 
член 6, параграф 2, член 8, параграф 4, 
член 10, параграф 2, член 11, параграф 
2, член 12, параграф 2, член 13, 
параграф 7, член 14, параграф 5, член 
14, параграф 6, член 16, параграф 3, 
член 18, параграф 2, член 18, параграф 
3, член 19, параграф 3, член 20, 
параграф 3, член 23, параграф 8, член 
24, параграф 5, член 26, член 28, 
параграф 6, член 29, параграф 6, член 
30, параграф 3 и членове 31, 32, 33, 34 и 
35, които се прилагат незабавно след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 824
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящият регламент влиза 
в сила по отношение на лица, 
които съгласно член 2, параграф 
1, буква к) от Директива 
2004/39/ЕО преди това са били 
изключени, от [две години след 
датата на влизане в сила на 
Регламента].

Or. de

Обосновка

РПФИ ще намира за в бъдеще приложение по отношение на нови участници, които до 
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този момент са били изключени от приложното поле. Последните трябва най-напред 
да изпълнят комплексните изисквания и освен това да проведат преструктуриране. 
Това е различно при финансовите предприятия, които трябва да изпълнят само 
допълнителните изисквания. Следователно за тези предприятия е необходим по-дълъг 
срок за прилагане.


