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Изменение 368
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в раздел, озаглавен „За какво служи 
той?“, указание за препоръчителния 
минимален срок на притежаване и 
очаквания ликвиден профил на 
продукта, включително 
възможността и условията за 
евентуална реализация преди падежа, 
като се взема предвид профилът на 
риска и възвръщаемостта на 
инвестиционния продукт и пазарното 
развитие, към което той е насочен;

заличава се

Or. en

Изменение 369
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в раздел, озаглавен „За какво служи 
той?“, указание за препоръчителния 
минимален срок на притежаване и 
очаквания ликвиден профил на 
продукта, включително възможността 
и условията за евентуална реализация 
преди падежа, като се взема предвид 
профилът на риска и 
възвръщаемостта на инвестиционния 
продукт и пазарното развитие, към 
което той е насочен;

г) в раздел, озаглавен „При какви 
условия мога да изтегля 
инвестицията?“, указание за 
препоръчителния или задължителния
минимален срок на притежаване, като в 
офертните документи е посочен
минимален препоръчителен период на 
притежаване на инвестиционния 
продукт, възможността и условията за 
евентуална реализация преди падежа;

Or. en
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Изменение 370
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в раздел, озаглавен „За какво служи 
той?“, указание за препоръчителния 
минимален срок на притежаване и 
очаквания ликвиден профил на 
продукта, включително възможността и 
условията за евентуална реализация 
преди падежа, като се взема предвид 
профилът на риска и възвръщаемостта 
на инвестиционния продукт и пазарното 
развитие, към което той е насочен;

г) в раздел, озаглавен „Цели и 
инвестиционна политика“, указание 
за препоръчителния минимален срок на 
притежаване и очаквания ликвиден 
профил на продукта, включително 
възможността и условията за евентуална 
реализация преди падежа, като се взема 
предвид профилът на риска и 
възвръщаемостта на инвестиционния 
продукт и пазарното развитие, към 
което той е насочен;

Or. en

Изменение 371
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в раздел, озаглавен „За какво служи 
той?“, указание за препоръчителния 
минимален срок на притежаване и 
очаквания ликвиден профил на 
продукта, включително възможността и 
условията за евентуална реализация 
преди падежа, като се взема предвид 
профилът на риска и възвръщаемостта 
на инвестиционния продукт и пазарното 
развитие, към което той е насочен;

г) в раздел, озаглавен 
„Препоръчителен срок на 
притежаване и продажба на 
инвестицията“, указание за 
препоръчителния минимален срок на 
притежаване и очаквания ликвиден 
профил на продукта, включително 
възможността и условията за евентуална 
реализация преди падежа, като се взема 
предвид профилът на риска и 
възвръщаемостта на инвестиционния 
продукт и пазарното развитие, към 
което той е насочен;
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Or. en

Изменение 372
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в раздел, озаглавен „За какво служи 
той?“, указание за препоръчителния 
минимален срок на притежаване и 
очаквания ликвиден профил на 
продукта, включително възможността и 
условията за евентуална реализация 
преди падежа, като се взема предвид 
профилът на риска и възвръщаемостта 
на инвестиционния продукт и 
пазарното развитие, към което той е 
насочен;

г) в раздел, озаглавен „За какво служи 
той?“, указание за препоръчителния 
минимален срок на притежаване и 
очаквания ликвиден профил на 
продукта, включително възможността и 
условията за евентуална реализация 
преди падежа, като се взема предвид 
профилът на риска и възвръщаемостта 
на пакета инвестиционни продукти 
на дребно и пазарното развитие, към 
което той е насочен;

Or. en

Изменение 373
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“, 
профил на риска и възвращаемостта 
на инвестиционния продукт, 
включително обобщаващ показател 
на този профил и предупреждения за 
специфични рискове, които може да 
не са отразени изцяло в този 
показател;

заличава се

Or. en
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Изменение 374
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“, 
профил на риска и възвращаемостта 
на инвестиционния продукт, 
включително обобщаващ показател 
на този профил и предупреждения за 
специфични рискове, които може да 
не са отразени изцяло в този 
показател;

заличава се

Or. en

Изменение 375
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“, 
профил на риска и възвръщаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са 
отразени изцяло в този показател;

д) в раздел, озаглавен „Профил на 
риска и възвръщаемостта“,

i) профил на риска и възвръщаемостта 
на инвестиционния продукт, 
включително обобщаващ показател на 
този профил, който също така 
отразява въздействието на разходите 
и е изразен под формата на примерни 
сценарии за бъдещите резултати, 
като е придружен от обяснение на 
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разбираем език за основните рискове 
на продукта;
ii) сравнение на вероятните бъдещи 
резултати на инвестиционния 
продукт, включвайки свързаните с 
него рискове, с безрисков продукт 
като база за съпоставка;
iii) профил на риска, свързан с 
околната среда;
iv) гаранции или защита на капитала, 
субекта, който ги предоставя, както 
и границите им;
v) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации 
или гаранции или друга мярка за 
защита на инвеститори, като 
например депозитар;

Or. en

Изменение 376
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“, 
профил на риска и възвръщаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са 
отразени изцяло в този показател;

д) в раздел, озаглавен „Профил на 
риска и възвращаемостта“, профил на 
риска и възвръщаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил, 
неговите граници и подробно 
разяснение на рисковете, които са от 
съществено значение за ПИПД и 
които не са подходящо обхванати от 
обобщаващ показател на профила на 
риска и възвръщаемостта;

Or. en
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Изменение 377
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“,
профил на риска и възвръщаемостта на 
инвестиционния продукт, включително
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са отразени 
изцяло в този показател;

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа в 
замяна?“, като се взема предвид 
профилът на риска и 
възвръщаемостта на инвестиционния 
продукт и пазарното развитие, към 
което той е насочен; профил на риска 
и възвръщаемостта на инвестиционния 
продукт, включително рисков показател 
на този профил и предупреждения за 
специфични рискове, които може да не 
са отразени изцяло в този показател;

Or. en

Обосновка

С настоящото допълнение се включва последното изречение от член 8, параграф 2, 
буква г).

Изменение 378
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“,
профил на риска и възвращаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са отразени 
изцяло в този показател;

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“, 
профил на риска и възвращаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са отразени 
изцяло в този показател; подробно 
разяснение на рисковете, които са от 
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съществено значение за 
инвестиционния продукт, за да се 
постави профилът в съответния 
контекст;

Or. en

Изменение 379
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“, 
профил на риска и възвръщаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са отразени 
изцяло в този показател;

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“, 
профил на риска и възвръщаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са отразени 
изцяло в този показател; описанието на 
рисковете следва да бъде ясно и лесно 
за разбиране;

Or. de

Изменение 380
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“,
профил на риска и възвращаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил 
и предупреждения за специфични
рискове, които може да не са 
отразени изцяло в този показател;

д) в раздел, озаглавен „Профил на 
риска и възвръщаемостта“, профил на 
риска и възвращаемостта на 
инвестиционния продукт, включително
подробно разяснение на съответните 
рискове в съответствие с посочените
рискове, ако има такива, в офертните 
документи;
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Or. en

Изменение 381
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“, 
профил на риска и възвращаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са отразени 
изцяло в този показател;

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“, 
указание относно възможността да 
се претърпи загуба на капитал,
профил на риска и възвръщаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са отразени 
изцяло в този показател;

Or. en

Изменение 382
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“,
профил на риска и възвращаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са 
отразени изцяло в този показател;

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“,
профил на риска и възвращаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждение, че доходността от 
продукта може да бъде негативно 
повлияна от изброените рискове,
последвано от описание на:

Or. en
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Изменение 383
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) рискове от контрагента, 
операционни и ликвидни рискове, 
които засягат продукта;

Or. en

Изменение 384
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) чувствителност на резултатите 
на продуктите по отношение на 
ефективни кризисни сценарии;

Or. en

Изменение 385
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д) – подточка iii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) ливъридж елемент на продукта, 
доколкото този елемент може да 
мултиплицира рисковете;

Or. en
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Изменение 386
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д) – подточка iv) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) всички други специфични рискове, 
които може да не са отразени изцяло 
в обобщаващия показател;

Or. en

Изменение 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) кратко указание относно 
възможността да се претърпи загуба 
на капитал, включващо:
i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им;

Or. en

Обосновка

За да се осигури на инвеститорите цялостна карти на рисковете, е целесъобразно 
тази информация относно защитния механизъм и/или техники да бъде включена в 
общото описание на профила на риска и възвръщаемостта, както е предвидено в 
член 8, параграф 2, буква д).

Изменение 388
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) в раздел, озаглавен „Премия“, 
изискването за минимална вноска или 
инвестиция, както и условията и 
схемата за изплащане на премии 
(еднократно или периодично 
плащане);

Or. en

Изменение 389
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки 
разходи, които инвеститорът поема, 
както и обобщаващи показатели за 
тези разходи;

заличава се

Or. en

Изменение 390
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи;

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“:
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разходите, свързани с инвестирането в 
този продукт, включващи преките и 
непреки разходи и разходите за 
влизане, текущите разходи и 
разходите за излизане от 
инвестицията, които инвеститорът 
поема, както и обобщаващи показатели 
за тези разходи;

всички годишни такси и други 
плащания по продукта за определен 
период;
в случая на структурирани 
инвестиционни продукти, непреките 
разходи включват вложения в 
продукта теоретичен марж при 
настъпване на падеж;
разходите и удръжките се посочват 
по начин, който показва свързания им
кумулативен ефект върху 
инвестицията в референтни 
инвестиционни периоди;
предоставя се информация за начина 
за достъп до независимия онлайн 
фондов калкулатор, управляван от 
ЕОЦКП;

Or. en

Обосновка

Причината за включване на теоретичния марж при настъпване на падеж е, че в 
структурираните инвестиционни продукти много често е вложен марж, вграден по 
време на създаването на продукта. Тъй като този марж не е платен предварително 
от инвеститорите на дребно, а се финансира чрез понижена доходност, 
инвеститорите не са запознати с него.

Изменение 391
Sirpa Pietikäinen

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

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези 
разходи;

е) в раздел, озаглавен „Разходи и 
такси“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващ показател за тези разходи 
в парично изражение, и изявление, че 
инвеститорът на дребно следва да 
поиска от лицето, което продава 
инвестиционния продукт, 
допълнителна информация относно 
разходите, включително всякакви 
допълнителни разходи, начислявани 
от лицето, което продава, които не 
са показани в основния 
информационен документ, и 
декларация, че данъчното 
законодателство в държавата по 
произход на инвеститора може да 
окаже въздействие върху 
доходността на инвестицията;

Or. en

Изменение 392
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи;

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи, 
съдържащи всички годишни такси и 
други плащания, удържани от 
продукта за определен период; освен 
това в основния информационен 
документ, ако е целесъобразно, се 
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посочват и обясняват всички такси, 
удържани от инвеститора при 
специални условия, въз основа на 
които е изчислена таксата, както и 
кога се прилага съответната такса; 
основният информационен документ 
се отнася и до съществуването на 
различни такси (като разходи по 
сделки, борсови данъци), които не 
могат да се включат в изчисляването 
на разходите;

Or. en

Обосновка

Инвеститорът следва да получи пълен преглед на разходите, свързани с дадена 
инвестиция. Разходите, които възникват само при специфични условия, трябва да 
бъдат пояснени. Освен това променливите разходи зависят от държавата на 
продажба, от дистрибутора и от мястото на  изпълнение и следователно не може да 
бъдат оповестявани предварително от създателя на продукта. Предупреждение за 
начисляването на тези разходи следва да се включи в основния информационен 
документ за инвеститора.

Изменение 393
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи;

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи 
и указание, че доходът от 
инвестиционния продукт може да 
бъде намален от данъци;

Or. de
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Изменение 394
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи;

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи
и как тези разходи влияят върху 
възвръщаемостта;

Or. de

Изменение 395
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи;

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, максималните разходи 
следва да посочват всички разходи, 
свързани с инвестирането в този 
продукт, включващи преките и непреки 
разходи, които инвеститорът поема, 
както и обобщаващи показатели за тези 
разходи; в случай че инвестиционният 
продукт има горна граница на 
възможна доходност, това следва да 
бъде ясно оповестено; тази горна 
граница намалява нетната 
възвръщаемост към инвеститора, 
като предоставя на създателя 
цялата печалба над границата; това 
са непреки разходи и се оповестява 
заедно с други разходи;
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Or. en

Обосновка

В структурираните инвестиционни продукти много често е вложен марж, вграден по 
време на създаването на продукта. Тъй като този марж не е платен предварително 
от инвеститорите на дребно, а се финансира чрез понижена доходност, 
инвеститорите не са запознати с него. Например такъв марж най-често се 
финансира чрез намаляване от 30 % на 20 % на повишаването на капиталовия индекс 
на потенциалната доходност на продукта. Тези маржове следва да се оповестяват по 
прозрачен начин заедно с другите разходи, за да бъдат инвестиционните продукти по-
съпоставими. Изменение въз основа на принос от Finance Watch и BEUC.

Изменение 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи;

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в ПИПД, включващи 
преките и непреки разходи, които 
инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи, 
а за целите на съпоставимостта —
общите разходи в парично и 
процентно изражение, за да се 
покаже влиянието на общите разходи 
върху инвестицията;

Or. en

Обосновка

За потребителите често е трудно да оценят влиянието на разходите, когато 
последните са представени в проценти. Един пример, показващ влиянието на общите 
разходи върху инвестицията в парично изражение, ще повиши възможността за 
съпоставяне, прозрачността и информираността на потребителите. От 
изключително значение е общите разходи да бъдат дадени в парично изражение, за да 
се види влиянието, което оказват върху инвестицията.
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Изменение 397
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези
разходи;

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи всички преки и непреки 
разходи, които инвеститорът поема, 
както и разходите по сделки, изразени 
процентно от нетната стойност на 
активите. включват се обобщаващи 
показатели за всички гореспоменати
разходи;

Or. en

Обосновка

Разходите по сделки (разходите за търгуване на дялове/активи) не са включени в ОИД 
на ПКИПЦК, въпреки факта, че те могат да добавят значителни разходи към даден 
инвестиционен фонд. Тъй като тези разходи не могат просто да се добавят до 
текущите такси, те могат да бъдат изразени като процент от нетната стойност 
на активите. С включването на тези разходи, инвеститорите на дребно ще получат 
по-цялостна картина за начина, по който ще плащат, за да запазят парите си в даден 
фонд. Това ще им позволи да съпоставят по-добре наличните фондове.

Изменение 398
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи;

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи, 
в съответствие с предоставените в 
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офертните документи, ако има 
такива;

Or. en

Изменение 399
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква е) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) в случая на структурирани 
инвестиционни продукти, непреките 
разходи включват вложения в 
продукта теоретичен марж при 
настъпване на падеж.

Or. en

Обосновка

В структурираните инвестиционни продукти често е вложен марж, вграден в етапа 
на създаването. Тъй като този марж не е платен предварително от инвеститорите 
на дребно, а се финансира чрез понижена доходност, инвеститорите не са запознати 
с него. Тези маржове следва да се оповестяват по прозрачен начин заедно с другите 
разходи, за да бъдат инвестиционните продукти по-съпоставими.

Изменение 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) в раздел, озаглавен Какво се случва, 
ако/когато умра?, информация за 
това какво се случва с парите, 
държани от продукта/фондовете, и 
допълнително обезщетение при 
смърт;
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Or. en

Изменение 401
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на 
инвестиционния продукт, ако това е 
от значение предвид същността на 
продукта и периода на натрупване на 
данни;

заличава се

Or. en

Изменение 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на 
инвестиционния продукт, ако това е 
от значение предвид същността на 
продукта и периода на натрупване на 
данни;

ж) в раздел, озаглавен „Какво мога да 
получа?“, информация за вероятните 
резултати на ПИПД, като се 
предоставят сценарии за резултати 
или прогнози за възможни бъдещи 
резултати и как таксите ще 
повлияят върху тях; най-малко един 
от посочените резултати или 
сценарии може да описва 
отрицателна доходност, където е 
приложимо;

Or. en
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Изменение 403
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на инвестиционния 
продукт, ако това е от значение предвид 
същността на продукта и периода на 
натрупване на данни;

ж) в раздел, озаглавен „Минали 
резултати“, миналите резултати на 
инвестиционния продукт, ако това е от 
значение предвид на същността на 
продукта и периода на натрупване на 
данни, като се включва ясно 
предупреждение, че миналите 
резултати не са гаранция за 
бъдещите резултати на 
инвестицията;

Or. en

Изменение 404
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на инвестиционния 
продукт, ако това е от значение предвид 
същността на продукта и периода на 
натрупване на данни;

ж) в раздел, озаглавен „Минали 
резултати“, описание на миналите 
резултати на инвестиционния продукт, 
ако това е от значение предвид
същността на инвестиционния 
продукт и периода на натрупване на 
данни, като в такъв случай се добавя 
съответното предупреждение, че 
„доходността в миналото не е 
гаранция за бъдещите резултати“;

Or. en

Изменение 405
Sylvie Goulard
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на инвестиционния 
продукт, ако това е от значение предвид 
същността на продукта и периода на 
натрупване на данни;

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на инвестиционния 
продукт, ако това е от значение предвид
същността на продукта и периода на 
натрупване на данни, като се включва 
предупреждение, че миналите 
резултати не са гаранция за 
бъдещите резултати на 
инвестицията и че рисковете, 
посочени в другите раздели на ОИД, 
могат да имат съществено 
отрицателно въздействие върху 
инвестицията;

Or. en

Обосновка

Предложените допълнителни елементи на информация ще гарантират, че ОИД не 
кара инвеститорите да разчитат излишно на модела на миналите резултатите, и 
така ще се осигури цялостно и обективно посочване на рисковете, свързани с 
инвестиционни продукти.

Изменение 406
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на 
инвестиционния продукт, ако това е от 
значение предвид същността на 
продукта и периода на натрупване на 
данни;

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
постиженията на инвестиционния 
продукт, ако това е от значение предвид 
същността на продукта и периода на 
натрупване на данни; въз основа на 
възможно най-голяма степен на 
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прозрачност в рамките на 
съществуването на инвестиционния 
продукт; създателят публикува 
описателен годишен доклад, който 
включва вярно и обективно обобщение 
на постигнатото от 
инвестиционните активи, на 
стратегиите за инвестиционно 
управление и на съответния риск при 
управлението на инвестицията, 
включително оползотворяване на 
границите, определени в основния 
информационен документ на 
инвестиционния продукт; когато 
инвестиционната стратегия се 
отнася до показател, сравнителният 
отчет за резултатите ще бъде 
публикуван в годишния доклад;

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да осигури прозрачност за резултатността на инвестиционните 
продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Затова постигнатите 
резултати от определен продукт и ако е приложимо — от портфейла, следва да 
бъдат сравнени друг продукт със съпоставими рискове. Освен това следва да се 
оповестят всички такси, които оказват влияние върху доходността. Това изменение е 
основано на приноса на проф. Roman Inderst (Frankfurt School of Finance).

Изменение 407
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на 
инвестиционния продукт, ако това е 
от значение предвид същността на 
продукта и периода на натрупване на 
данни;

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на пакета 
инвестиционни продукти на дребно, 
ако това е от значение предвид 
същността на продукта и периода на 
натрупване на данни;
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Or. en

Изменение 408
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на инвестиционния 
продукт, ако това е от значение 
предвид същността на продукта и 
периода на натрупване на данни;

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на инвестиционния 
продукт;

Or. de

Изменение 409
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) разпоредба, че създателят 
предоставя прозрачна информация на 
клиента чрез годишен документ 
относно резултатността на 
инвестиционния продукт; този 
документ съдържа последващо 
оповестяване на доходността на 
инвестиционния продукт през 
изминалата година; освен това тази 
последваща доходност се сравнява с 
друг инвестиционен продукт със 
сходен рисков профил; оповестяват се 
и всички такси, които оказват 
влияние върху доходността на 
инвестиционния продукт; 
оповестяват се и всички разходи, 
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които оказват влияние върху 
доходността на инвестиционния 
продукт; Комисията е оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 23 за уточняване
на определенията за профилите на 
риска на инвестиционните продукти, 
както и стандарти за оповестяване 
на разходите, посочени в настоящия 
параграф.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да осигури прозрачност за резултатността на инвестиционните 
продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Затова постигнатите 
резултати от определен продукт и ако е приложимо — от портфейла, следва да 
бъдат сравнени друг продукт със съпоставими рискове. Освен това следва да се 
оповестят всички такси, които оказват влияние върху доходността. Това изменение е 
основано на приноса на проф. Roman Inderst (Frankfurt School of Finance).

Изменение 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) в раздел, озаглавен „Мога ли да 
изтегля парите си?“, информация за 
евентуалните последици от 
осребряване на ПИПД преди края на 
периода или препоръчителния срок на 
притежаване;

Or. en

Изменение 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква жб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) в раздел, озаглавен „Как ще знам 
какво се случва с моя продукт?“, 
информация за начина, по който 
клиентът е редовно информиран;

Or. en

Изменение 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква жв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) в раздел, озаглавен „Как мога да 
подам жалба?“, информация за това 
как клиентът може да подаде жалба 
относно продукта и неговото 
управление;

Or. en

Изменение 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква жг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жг) в раздел, озаглавен „Какво се 
случва, ако изпаднете в 
неплатежоспособност?“, 
информация за това дали продуктът 
е обхванат от схема за компенсации 
или гаранции;

Or. en
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Изменение 414
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) за пенсионни продукти, в раздел, 
озаглавен „Какво мога да получа, 
когато се пенсионирам?“, прогнози за 
възможни бъдещи резултати.

заличава се

Or. en

Изменение 415
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) за пенсионни продукти, в раздел, 
озаглавен „Какво мога да получа, когато 
се пенсионирам?“, прогнози за 
възможни бъдещи резултати.

з) за пенсионни продукти, в раздел, 
озаглавен „Какво мога да получа, когато 
се пенсионирам?“, прогнози за 
възможни бъдещи резултати, ясно 
разделени в различни сценарии за 
развитие, включително най-лошия 
сценарий;

Or. de

Изменение 416
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) за пенсионни продукти, в раздел, 
озаглавен „Какво мога да получа, когато 

з) за пенсионни продукти, в раздел, 
озаглавен „Какво мога да получа, когато 
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се пенсионирам?“, прогнози за 
възможни бъдещи резултати.

се пенсионирам?“, прогнози за 
възможни бъдещи резултати; тази 
информация трябва да отговаря на 
правната рамка за основни 
информационни документи;

Or. en

Изменение 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) за пенсионни продукти, в раздел, 
озаглавен „Какво мога да получа, когато 
се пенсионирам?“, прогнози за 
възможни бъдещи резултати.

з) за пенсионни продукти, в раздел, 
озаглавен „Какво мога да получа, когато 
се пенсионирам?“, прогнози за 
възможни бъдещи резултати,
включително разбираемо пояснение, 
че реалната доходност може да се 
различава значително от тези 
прогнози;

Or. en

Изменение 418
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) в раздел, озаглавен „Как мога да 
подам жалба?“, информация за това 
как клиентът може да подаде жалба 
относно продукта;

Or. en
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Изменение 419
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) в раздел, озаглавен „Други 
документи, които следва да прочета 
преди да инвестирам“, се предоставя 
кратко описание на другите видове 
информационни документи с 
подробности за продукта, като се 
обяснява, че всички тези документи 
(включително ОИД) следва да бъдат 
разгледани, преди да се вземе решение 
за инвестиране;

Or. en

Изменение 420
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) в раздел, озаглавен „Какви други 
документи трябва да прочета, преди 
да инвестирам“, кратко описание на 
документацията (включително 
проспект, където е уместно) и 
обяснение, че всички тези документи 
(включително ОИД) следва да бъдат 
взети предвид, преди да се вземе 
решение за инвестиране;

Or. en

Обосновка

ОИД не трябва да се разглежда като самостоятелен елемент, на чиято основа едно 
лице може да вземе решение да инвестира. Трябва да стане ясно, че прочитането на 
другите документи е изключително важно преди да се вземе това решение.
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Изменение 421
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква зa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) в раздел, озаглавен „Какво 
възнаграждение получава моят 
посредник за предоставените 
услуги?“, преглед на вида и размера на 
изплатените или дължимите 
възнаграждения за посредника;

Or. de

Изменение 422
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) в раздел, озаглавен „Към какъв тип 
инвеститори е насочена 
инвестицията?“, описание на 
типовете инвеститори, за които е 
предназначен инвестиционният 
продукт по отношение на склонност 
към поемане на риск, инвестиционни 
хоризонти и финансови познания; 
този раздел е попълва въз основа на 
процеса на одобрение на продукта, 
който създателят на продукта е 
провел при структурирането на 
инвестиционния продукт;

Or. en

Обосновка

Надлежният комплексен анализ на пригодността на продукта за клиенти на дребно, 
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извършван от създателя, следва да предоставя материал за раздел от ОИД, озаглавен 
„За кого е предназначена тази инвестиция?“.

Изменение 423
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква зб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) в раздел, озаглавен „Какви други 
документи следва да прочета, преди 
да инвестирам“, кратко описание на 
документацията (включително 
проспект, където е уместно) и 
обяснение, че всички тези документи 
(включително ОИД) следва да бъдат 
взети предвид, преди да се вземе 
решение за инвестиране.

Or. en

Обосновка

Тъй като по принцип ОИД не може да бъде изчерпателен, заедно с него следва да 
бъдат прочетени и други документи, като например обобщаващ проспект.

Изменение 424
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква зб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) в раздел, озаглавен 
„Застрахователни обезщетения“, 
указание дали инвестиционният 
продукт предлага застрахователни 
обезщетения, и ако е така, данни 
относно същите.

Or. en
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Обосновка

Характеристиките на даден застрахователен продукт следва да бъдат подробно 
представени на потребителите. Характеристиките на застрахователните ПИПД са 
от основно значение за разграничаването им от останалите ПИПД. Ето защо е 
необходим отделен и следователно по-открояващ се раздел в основния информационен 
документ, за да се подчертаят характеристиките относно застрахователните 
ползи.

Изменение 425
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато от лицето, което 
препоръчва или продава продукта на 
инвеститора, се предоставя 
допълнителна, лична информация, 
като например оповестяване на 
инвестиционни такси, тази 
информация се включва в отделен 
документ, за което отговаря лицето, 
което препоръчва или продава 
продукта.

Or. en

Изменение 426
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Инвеститорите на дребно 
получават специален 
застрахователен документ, 
представящ основните 
характеристики на 
застрахователния договор, съгласно 
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изискванията на член 185 от 
Директива 2009/138/ЕО. Този 
документ спазва всички разпоредби на 
настоящия регламент с изключение 
на член 8, параграф 2. Когато 
договорът дава възможност за избор 
между няколко разчетни единици, 
той следва да включва и обобщаваща 
таблица, класифицираща тези 
единици в три категории според 
степента им на риск.
Като се взема предвид 
Директива 2009/138/ЕО и в 
съответствие с член 8 от настоящия 
регламент, ЕОЗППО е оправомощен 
да определя:
— основните характеристики на 
застрахователния договор,
— точната форма на специалния 
застрахователен документ,
— съдържанието на специалния 
застрахователен документ, 
включително предлаганите на 
инвеститора на дребно възможности 
за разпределение на активите,
— правилата за класифициране на 
разчетните единици в 3 категории.
Създателят на инвестиционния 
продукт предоставя ОИД за всяка 
съответна инвестиция под формата 
на застрахователни договори, 
допустими по настоящия регламент. 
Основните инвестиции включват 
разчетните единици и/или 
деноминираните във валута фондове, 
ако е целесъобразно, както и 
категорията за степен на риск, 
приложена към всяка от тях.

Or. en

Изменение 427
Sirpa Pietikäinen



AM\926906BG.doc 35/192 PE504.398v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създателят на инвестиционния 
продукт може да включва друга 
информация само ако това е нужно, 
за да може инвеститорът на дребно 
да вземе информирано инвестиционно 
решение по отношение на специфичен 
инвестиционен продукт.

заличава се

Or. en

Изменение 428
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създателят на инвестиционния 
продукт може да включва друга 
информация само ако това е нужно, 
за да може инвеститорът на дребно 
да вземе информирано инвестиционно 
решение по отношение на специфичен 
инвестиционен продукт.

заличава се

Or. de

Изменение 429
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създателят на инвестиционния 
продукт може да включва друга 

заличава се
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информация само ако това е нужно, 
за да може инвеститорът на дребно 
да вземе информирано инвестиционно 
решение по отношение на специфичен 
инвестиционен продукт.

Or. en

Изменение 430
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създателят на инвестиционния 
продукт може да включва друга 
информация само ако това е нужно, 
за да може инвеститорът на дребно 
да вземе информирано инвестиционно 
решение по отношение на специфичен 
инвестиционен продукт.

заличава се

Or. en

Изменение 431
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създателят на инвестиционния 
продукт може да включва друга
информация само ако това е нужно, за 
да може инвеститорът на дребно да 
вземе информирано инвестиционно 
решение по отношение на специфичен
инвестиционен продукт.

3. Създателят на инвестиционния 
продукт включва само необходимата
информация, за да може инвеститорът 
на дребно да вземе информирано 
инвестиционно решение по отношение 
на специфичния инвестиционен 
продукт.

Or. en
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Изменение 432
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създателят на инвестиционния 
продукт може да включва друга 
информация само ако това е нужно, за 
да може инвеститорът на дребно да 
вземе информирано инвестиционно 
решение по отношение на специфичен 
инвестиционен продукт.

3. Създателят на пакета от 
инвестиционни продукти на дребно
може да включва друга информация 
само ако това е нужно, за да може 
инвеститорът на дребно да вземе 
информирано инвестиционно решение 
по отношение на специфичен пакет от 
инвестиционни продукти на дребно.

Or. en

Изменение 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създателят на инвестиционния 
продукт може да включва друга 
информация само ако това е нужно, за 
да може инвеститорът на дребно да 
вземе информирано инвестиционно 
решение по отношение на специфичен 
инвестиционен продукт.

3. Създателят на ПИПД може да 
включва друга обективна информация 
само ако това е нужно, за да може 
инвеститорът на дребно да вземе 
информирано инвестиционно решение 
по отношение на специфичен ПИПД.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата относно делегираните актове в член 8, параграф 5 може да създаде 
проблеми по отношение на съвместимостта с конституционните закони в някои 
държави членки. Това опасение е във връзка с член 8, параграф 3, според който може 
да бъде включена „друга информация“. Тъй като съществува възможност за 
включване на „друга информация“, това е свързано с риска информацията, която 
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може да доведе до инвестиционни решения, да бъде уреждана в делегирани актове.

Изменение 434
Pervenche Berès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Където е приложимо, лицето, 
което продава инвестиционен 
продукт, посочва:
i) данъчния режим на 
инвестиционния продукт в 
държавата членка, където лицето 
предоставя активно консултации във 
връзка с инвестиционния продукт или 
го разпространява;
ii) разходите, свързани с
инвестиционния продукт, когато 
лицето е посредник;
iii) комисионните, отстъпките или 
други ползи, свързани със сделката, 
платени от производителя или от 
трета страна, както е предвидено в 
Директива 2004/39/ЕО, Директива 
2002/92/ЕО и Директива 2011/61/ЕС.
Тази информация се предоставя в 
самостоятелен, предварителен 
договорен документ, не по-дълъг от 
една страница, който се включва 
като приложение към основния 
информационен документ в момента 
на продажбата.

Or. en

Изменение 435
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Където е приложимо, 
посредникът посочва:
i) всички разходи, свързани с
инвестиционния продукт, когато 
лицето е посредник;
ii) комисионните, отстъпките или 
други ползи, свързани със сделката, 
платени от производителя или от 
трета страна, както е предвидено в 
Директива 2004/39/ЕО и Директива 
2002/39/ЕО.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е въз основа на становище на Европейското бюро на съюзите 
на потребителите (BEUC).

Изменение 436
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. ЕОЦКП разработва независим 
онлайн фондов калкулатор, който ще 
бъде включен в неговата уебстраница. 
Фондовият калкулатор позволява на 
инвеститорите да изчислят 
възвръщаемостта на предлагания 
инвестиционен продукт на дребно, 
като въведат информация за 
очакваната продължителност на 
инвестицията, размерът на 
инвестицията и предполагаемата 
основна доходност на инвестицията в 
процентно изражение, за да се 
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определи крайната стойност на 
инвестицията след приспадане на 
разходите.
Фондовият калкулатор включва в 
изчисленията си разходите и 
таксите на различните създатели на 
инвестиционни продукти за всеки 
продаван на потребителите фонд, 
заедно с всички по-нататъшни 
разходи и такси, налагани от 
посредници или други участници в 
инвестиционната верига, които не са 
били включени от създателите на 
продукта. 
Създателите на инвестиционни 
продукти или лицата, които 
препоръчват или продават 
инвестиционни продукти, са длъжни 
да предоставят съответните данни 
на ЕОЦКП на всеки три месеца с 
максимално забавяне от 60 дни.
На ЕОЦКП се осигуряват ресурси, с 
които да извършва тази дейност. Той  
работи в тясна връзка с другите 
Европейски надзорни органи, когато е 
необходимо.

Or. en

Обосновка

В Съединените щати Регулаторният орган на финансовия сектор (FINRA) използва 
онлайн фондов калкулатор, наречен „фондов анализатор“, който предлага 
информация и анализ на над 18 000 взаимни фондове, фондове, търгувани на 
организиран пазар (ETF), и облигации, търгувани на организиран пазар (ETN). Този 
инструмент изчислява стойността на фондовете и въздействието на таксите и 
разходите върху инвестициите, а също така и позволява на отделните лица да 
направят справка за приложими такси и налични отстъпки по съответните фондове. 
ЕОЦКП би могъл да разработи подобен инструмент.

Изменение 437
Astrid Lulling

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

4. Информацията, посочена в 
параграф 2 се представя в единен 
формат, включващ единни заглавия и 
следващ стандартния ред, посочен в 
този параграф, за да може да се 
правят сравнения с основния 
информационен документ на всеки 
друг инвестиционен продукт. 
Основният информационен документ 
показва на видно място общ символ, 
който го отличава от други 
документи.

заличава се

Or. en

Изменение 438
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията, посочена в параграф 2 
се представя в единен формат, 
включващ единни заглавия и следващ 
стандартния ред, посочен в този 
параграф, за да може да се правят 
сравнения с основния информационен 
документ на всеки друг инвестиционен 
продукт. Основният информационен 
документ показва на видно място общ 
символ, който го отличава от други 
документи.

4. Информацията, посочена в 
параграф 2, се представя в единен 
формат, включващ единни заглавия и 
следващ стандартния ред, посочен в 
този параграф, за да може да се правят 
сравнения с основния информационен 
документ на всеки друг инвестиционен 
продукт. Основният информационен 
документ е дълъг не повече от 
3 страници, структуриран е 
прегледно, ясно и четливо и показва на 
видно място общ символ, който го 
отличава от други документи.

Or. de

Изменение 439
Thomas Händel
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията, посочена в параграф 2 
се представя в единен формат, 
включващ единни заглавия и следващ 
стандартния ред, посочен в този 
параграф, за да може да се правят 
сравнения с основния информационен 
документ на всеки друг инвестиционен 
продукт. Основният информационен 
документ показва на видно място общ 
символ, който го отличава от други 
документи.

4. Информацията, посочена в 
параграф 2, се представя в единен 
формат, включващ единни заглавия и 
следващ стандартния ред, посочен в 
този параграф, за да може да се правят 
сравнения с основния информационен 
документ на всеки друг инвестиционен 
продукт. Основният информационен 
документ показва на видно място общ 
символ, който го отличава от други 
документи; отрицателната 
информация трябва да се представя 
по принцип преди положителната 
информация под формата на цели 
изречения; забранени са ценови листи 
и съкращения на понятията.

Or. de

Изменение 440
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията, посочена в параграф 2 
се представя в единен формат, 
включващ единни заглавия и следващ 
стандартния ред, посочен в този 
параграф, за да може да се правят 
сравнения с основния информационен 
документ на всеки друг инвестиционен 
продукт. Основният информационен 
документ показва на видно място общ 
символ, който го отличава от други 
документи.

4. Информацията, посочена в параграф 2 
се представя в стандартен формат, 
включващ единни заглавия и следващ 
стандартния ред, посочен в този 
параграф, за да може да се правят 
сравнения с основния информационен 
документ на всеки друг инвестиционен 
продукт. Основният информационен 
документ показва на видно място общ 
символ, който го отличава от други 
документи.

Or. en



AM\926906BG.doc 43/192 PE504.398v01-00

BG

Изменение 441
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията, посочена в параграф 2 
се представя в единен формат, 
включващ единни заглавия и следващ 
стандартния ред, посочен в този 
параграф, за да може да се правят 
сравнения с основния информационен 
документ на всеки друг инвестиционен 
продукт. Основният информационен 
документ показва на видно място общ 
символ, който го отличава от други 
документи.

4. Информацията, посочена в параграф 2 
се представя в единен формат, 
включващ единни заглавия и следващ 
стандартния ред, посочен в този 
параграф, за да може да се правят 
сравнения с основния информационен 
документ на всеки друг пакет 
инвестиционни продукти на дребно. 
Основният информационен документ 
показва на видно място общ символ, 
който го отличава от други документи.

Or. en

Изменение 442
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне 
на подробностите за представянето 
и съдържанието за всеки от 
елементите, посочени в параграф 2, 
представянето и подробностите на 
допълнителната информация, която 
създателят на продукта може да 
включи в основния информационен 
документ съгласно параграф 3 и 
подробностите за общия формат и 
общия символ, посочени в параграф 4. 
Комисията отчита разликите между 

заличава се
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инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките 
на продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от 
различни базисни инвестиции или 
други опции, предлагани от продукта, 
включително когато този избор може 
да бъде направен в различни моменти 
или променен в бъдеще.

Or. en

Изменение 443
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето 
и подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, и подробностите 
за общия формат и общия символ, 
посочени в параграф 4.

Обобщаващият показател на 
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рисковете и възвращаемостта, 
посочен в параграф 2, буква д), 
подточка i), отчита въздействието 
на разходите във времето, както и 
възможните бъдещи резултати. Той 
се изготвя така, че да направи 
рисковете, които инвеститорите 
поемат, ясни и съпоставими между 
отделните продукти. От показателя 
става ясно, че възможността за по-
голяма възвращаемост е свързана с 
поемането на по-големи рискове. 
Съпоставката, посочена в параграф 2, 
буква д), подточка ii), е предназначена 
да помогне на инвеститора да разбере 
как поемането на по-голям риск влияе 
върху възвращаемостта на 
инвестиционния продукт, като 
безрисковият продукт, който служи 
като база за сравнение, се определя по 
начин, който е разбираем за 
инвеститорите на дребно и не ги 
подвежда. Обобщаващият показател 
на разходите, посочен в параграф 2, 
буква е), показва в парично изражение 
въздействието на разходите върху 
това, което инвеститорът може да 
си възвърне от направената 
инвестиция с течение на времето. 
Той съдържа цифри, които могат да 
бъдат използвани от инвеститорите 
на дребно за сравнение между 
продуктите. Комисията взема 
предвид оповестяванията на 
информацията за разходите към 
инвеститорите на дребно, направени 
от лицето, което продава 
инвестиционния продукт, съгласно 
[ДПФИ] и [ДЗП], за да гарантира, че 
има съгласуваност между 
информацията в основния 
информационен документ и тези 
други оповестявания, както и че 
информацията за разходите е 
изчерпателна и ясно показва на 
инвеститора на дребно цялостното 
въздействие, което могат да окажат 
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разходите.
Комисията отчита разликите между 
инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

Or. en

Изменение 444
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита
разликите между инвестиционните 
продукти и способностите на 
инвеститорите на дребно, както и 
характеристиките на продуктите, 
които позволяват на инвеститорите да 
избират от различни базисни 
инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 

5. Европейският банков орган (ЕБО), 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) и Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
разработват проект за регулаторни 
стандарти в съответствие с член 23 за 
определяне на подробностите за 
представянето и съдържанието за всеки 
от елементите, посочени в параграф 2, 
представянето и подробностите на 
допълнителната информация, която 
създателят на продукта може да включи 
в основния информационен документ 
съгласно параграф 3 и подробностите за 
общия формат и общия символ, 
посочени в параграф 4. Европейските 
надзорни органи отчитат разликите 
между ПИПД и способностите на 
инвеститорите на дребно, както и 
характеристиките на ПИПД, които 
позволяват на инвеститорите да избират 
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направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

от различни базисни инвестиции или 
други опции, предлагани от продукта, 
включително когато този избор може да 
бъде направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

Европейските надзорни органи 
представят проекта за регулаторни 
технически стандарти на Комисията 
до [...].
На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти съгласно 
процедурата, посочена в членове 10—
14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 и членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Обосновка

За да се даде възможност на сектора и на ЕНО да реагират бързо на развитията на 
пазара, трите ЕНО следва да изготвят заедно съвместни регулаторни технически 
стандарти, вместо Комисията да бъде оправомощена да приема делегирани актове.

Изменение 445
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
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формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще. Комисията, в 
тясно сътрудничество с трите 
Европейски надзорни органа, изготвя 
примерни основни информационни 
документи, които отчитат 
разликите между инвестиционните 
продукти.

Or. en

Изменение 446
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
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инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще. Преди да приеме 
делегирани актове, Комисията 
провежда надлежни проучвания на 
инвеститора на дребно, за да избере 
най-подходящите мерки за 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Обосновка

Тъй като ОИД представляват основна информация за инвестиционния продукт, така 
че той да бъде разбираем за възможно най-голям брой потенциални инвеститори на 
дребно, се налага задълбоченото проучване на инвеститора на дребно.

Изменение 447
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
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базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще. Освен това 
Комисията предлага „система на 
светофара“, която улеснява 
класифицирането и квалификацията 
на инвестиционните продукти като 
високорискови, рискови и по-малко 
рискови.

Or. de

Изменение 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще. Преди да приеме 
делегирани актове, Комисията 



AM\926906BG.doc 51/192 PE504.398v01-00

BG

провежда надлежни проучвания на 
инвеститора на дребно, за да избере 
най-подходящите мерки за 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 449
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2 и параграф 3, 
буква а), представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта и лицето, което продава 
инвестиционни продукти, могат да 
включат в основния информационен 
документ или в приложенията към 
него съгласно параграф 3 и 
подробностите за общия формат и 
общия символ, посочени в параграф 4. 
Комисията отчита разликите между 
инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще. Преди да приеме 
делегирани актове, Комисията 
провежда надлежни проучвания на 
инвеститора на дребно, за да избере 
най-подходящите мерки за 
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инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 450
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, включително 
въздействието на въвеждането на 
показатели на риска. Представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта и лицето, което продава 
инвестиционни продукти, могат да 
включат в основния информационен 
документ съгласно параграф 3 и 
подробностите за общия формат и 
общия символ, посочени в параграф 4. 
Комисията отчита разликите между 
инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще. Преди приемането 
на делегирани актове Комисията 
извършва изпитване на 
въздействието на планирания 
документ с ключова информация за 
инвеститорите върху неговите 
целеви клиенти, за да избере най-
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подходящите мерки, и по-специално 
оформлението на оповестяването на 
риска за инвеститорите на дребно.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се основава на предложение на Европейското бюро на 
съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 451
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
пакета инвестиционни продукти на 
дребно може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между пакетите инвестиционни
продукти на дребно и способностите на 
инвеститорите на дребно, както и 
характеристиките на пакетите 
инвестиционни продукти на дребно, 
които позволяват на инвеститорите да 
избират от различни базисни 
инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.
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Or. en

Изменение 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
информация, която създателят на 
продукта може да включи в основния 
информационен документ съгласно 
параграф 3 и подробностите за общия 
формат и общия символ, посочени в 
параграф 4. Комисията отчита разликите 
между инвестиционните продукти и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
продуктите, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

5. Комисията има правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 23 за определяне на 
подробностите за представянето и 
съдържанието за всеки от елементите, 
посочени в параграф 2, представянето и 
подробностите на допълнителната 
обективна информация, която 
създателят на продукта може да включи 
в основния информационен документ 
съгласно параграф 3 и подробностите за 
общия формат и общия символ, 
посочени в параграф 4. Комисията 
отчита разликите между ПИПД и 
способностите на инвеститорите на 
дребно, както и характеристиките на 
ПИПД, които позволяват на 
инвеститорите да избират от различни 
базисни инвестиции или други опции, 
предлагани от продукта, включително 
когато този избор може да бъде 
направен в различни моменти или 
променен в бъдеще.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата относно делегираните актове в член 8, параграф 5 може да създаде 
проблеми по отношение на съвместимостта с конституционните закони в някои 
държави членки. На Комисията следва да се предоставят правомощия да приема 
делегирани актове относно „друга обективна информация“.
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Изменение 453
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европейският банков орган (ЕБО), 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) и Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
разработват проекти за регулаторни 
стандарти за определяне на:

заличава се

(a) методиката за представяне на 
риска и възвръщаемостта, както е 
посочено в параграф 2, буква д) от 
настоящия член и
(b) изчисляването на разходите, 
както е посочено в параграф 2, буква 
е) от настоящия член.
Проектът за регулаторни технически 
стандарти взема предвид различните 
видове инвестиционни продукти. 
Европейските надзорни органи 
представят проекта за регулаторни 
технически стандарти на Комисията 
до […].
На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти съгласно 
процедурата, посочена в членове 10—
14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 и членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 454
Astrid Lulling
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският банков орган (ЕБО), 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) и Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
разработват проекти за регулаторни 
стандарти за определяне на:

заличава се

(a) методиката за представяне на 
риска и възвръщаемостта, както е 
посочено в параграф 2, буква д) от 
настоящия член и
(b) изчисляването на разходите, 
както е посочено в параграф 2, буква 
е) от настоящия член.

Or. en

Изменение 455
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) методиката за представяне на 
риска и възвръщаемостта, както е 
посочено в параграф 2, буква д) от 
настоящия член и

заличава се

Or. en

Изменение 456
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1– буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) методиката за представяне на риска и 
възвръщаемостта, както е посочено в 
параграф 2, буква д) от настоящия член 
и

(a) методиката за представяне на 
профилите на риска и 
възвръщаемостта, както е посочено в 
параграф 2, буква д) от настоящия член 
и

Or. en

Изменение 457
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) изчисляването на разходите, 
както е посочено в параграф 2, буква 
е) от настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение 458
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) изчисляването на разходите, както е 
посочено в параграф 2, буква е) от 
настоящия член.

б) изчисляването на разходите, 
включително спецификацията на 
обобщаващи показатели, както е 
посочено в параграф 2, буква е) от 
настоящия член;

Or. en
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Изменение 459
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) методологията за изчисляване на
количествената оценка на портфейла 
във връзка с неговия принос за 
финансирането на енергийния преход, 
необходим за ограничаване на 
глобалното затопляне до +2°C, както 
е посочено в буква б), подточка iiiа) от 
параграф 2 от настоящия член.

Or. en

Изменение 460
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектът за регулаторни технически 
стандарти взема предвид различните 
видове инвестиционни продукти. 
Европейските надзорни органи 
представят проекта за регулаторни 
технически стандарти на Комисията 
до […].

заличава се

Or. en

Изменение 461
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектът за регулаторни технически 
стандарти взема предвид различните 
видове инвестиционни продукти. 
Европейските надзорни органи 
представят проекта за регулаторни 
технически стандарти на Комисията до 
[...].

Проектът за регулаторни технически 
стандарти взема предвид различните 
видове продукти, по-специално 
застрахователните продукти 
съгласно Директива 2009/138/ЕО. 
Европейските надзорни органи 
представят проекта за регулаторни 
технически стандарти на Комисията до 
[...].

Or. de

Изменение 462
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектът за регулаторни технически 
стандарти взема предвид различните 
видове инвестиционни продукти. 
Европейските надзорни органи 
представят проекта за регулаторни 
технически стандарти на Комисията до 
[…].

Проектът за регулаторни технически 
стандарти взема предвид различните 
видове инвестиционни продукти и вече 
извършената работа по [ДПФИ], 
[ДЗП], Директивата за проспектите, 
Директива „Платежоспособност ІІ“ 
и Директива 2009/65/ЕО за 
въвеждането на основен 
информационен документ за 
инвеститорите, предназначен за 
ПКИПЦК. Европейските надзорни 
органи представят проекта за 
регулаторни технически стандарти на 
Комисията до […].

Or. en

Обосновка

Следва да има съгласуваност, доколкото това е възможно, между различните 
взаимосвързани законодателни актове.
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Изменение 463
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектът за регулаторни технически 
стандарти взема предвид различните 
видове инвестиционни продукти. 
Европейските надзорни органи 
представят проекта за регулаторни 
технически стандарти на Комисията до 
[…].

Проектът за регулаторни технически 
стандарти взема предвид различните 
видове пакети инвестиционни 
продукти на дребно. Европейските 
надзорни органи представят проекта за 
регулаторни технически стандарти на 
Комисията до […].

Or. en

Изменение 464
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти съгласно 
процедурата, посочена в членове 10—
14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 и членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

заличава се

Or. en

Изменение 465
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 8а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Предупредителен етикет за сложни 

продукти
1. Инвестиционни продукти, 
изложени на един или повече от 
рисковете, описани в параграф 2 от 
настоящия член, съдържат в горната 
част на първата страница на 
основния информационен документ 
следното изявление, напечатано с 
ясно видим шрифт:
„Компетентният орган счита, че 
този продукт е твърде сложен, за да 
бъде продаван на непрофесионални 
инвеститори, и поради това не е 
оценил информационния му документ 
за тази цел.“
2. Счита се, че инвестиционните 
продукти не са насочени към 
инвеститори на дребно, ако са 
изпълнени едно или повече от 
следните условия:
i) профилът на риска и 
възвръщаемостта или разходите са 
представени по прекалено сложен 
начин;
ii) продуктът инвестира в базови 
активи, в които обикновено не се 
инвестира от непрофесионални 
инвеститори;
iii) профилът на риска и 
възвръщаемостта зависи от 
едновременното възникване на две или 
повече събития, свързани с най-малко 
два различни класа активи;
iv) използват се редица различни 
механизми за изчисляване на 
окончателната възвръщаемост на 
инвестицията, което създава по-
голям риск от неправилно разбиране 
от страна на инвеститора;
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v) възвръщаемостта на 
инвестицията включва пакетни 
продуктови характеристики, които 
се възползват от повлияното от 
предубеждения поведение на 
инвеститорите, например чрез 
предлагането на „примамлив“ 
фиксиран процент, последван от 
много по-висок плаващ условен 
процент или повтаряща се формула;
vi) глобалната експозиция на 
финансовия продукт, измерена чрез 
месечната му стойност под риск, 
изчислена в рамките на 99 % 
доверителен интервал по време на 
търгуването, е над 20 %.
3. Европейският банков орган (ЕБО), 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) и Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
разработват насоки относно 
условията, посочени в параграф 2 от 
настоящия член.
Европейските надзорни органи 
представят проекта за регулаторни 
технически стандарти на Комисията 
до [...].
На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти съгласно 
процедурата, посочена в членове 10—
14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 и членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Обосновка

На прекомерната сложност при „пакетирането“ на инвестиционни продукти, 
продавани на инвеститори на дребно, следва да се обърне внимание чрез показване на 
предупреждение върху основния информационен документ на продуктите с 
изключително сложни или необичайни профили на риска и възвръщаемостта. Тази 
допълнителна прозрачност би позволила на потребителите да идентифицират 
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неподходящите рисковете, породени от финансовия инженеринг, което би засилило 
защитата на инвеститорите. Този подход вече съществува в някои държави членки.

Изменение 466
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Рекламните съобщения, които 
съдържат специфична информация, 
свързана с инвестиционния продукт, не 
включват никакви твърдения, които 
противоречат на информацията в 
основния информационен документ или 
намаляват неговото значение. 
Рекламните съобщения посочват, че е 
на разположение основен 
информационен документ и 
предоставят информация за 
получаването му.

Рекламните съобщения, свързани с 
инвестиционния продукт, не включват 
никакви твърдения, които противоречат 
на информацията в основния 
информационен документ или 
намаляват неговото значение. 
Рекламните съобщения информират, 
че е публикуван основен 
информационен документ на 
официалния уебсайт на 
компетентния орган и посочват 
пряката връзка към него. Копие на 
хартиен носител може да бъде 
изпращано безплатно по искане на 
създателя или на лицата, които 
продават инвестиционните 
продукти.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се основава на предложение на Европейското бюро на 
съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 467
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Рекламните съобщения, които съдържат 
специфична информация, свързана с 
инвестиционния продукт, не включват 
никакви твърдения, които противоречат 
на информацията в основния 
информационен документ или 
намаляват неговото значение. 
Рекламните съобщения посочват, че е на 
разположение основен информационен 
документ и предоставят информация за 
получаването му.

Рекламните съобщения, които съдържат 
специфична информация, свързана с 
пакета инвестиционни продукти на 
дребно, не включват никакви твърдения, 
които противоречат на информацията в 
основния информационен документ или 
намаляват неговото значение. 
Рекламните съобщения посочват, че е на 
разположение основен информационен 
документ и предоставят информация за 
получаването му.

Or. en

Изменение 468
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и 
внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че такива са 
необходими.

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и 
поне веднъж годишно, както и внася 
изменения в документа поне в 
случаите, ако прегледът показва
създаването на стойност при 
управлението на инвестициите и 
съответен риск при управлението на 
инвестициите. Това преразглеждане 
включва използването на 
стандартите, определени в 
основните информационни 
документи за инвестиционните 
продукти, които показват, че такива 
са необходими. Това е изразено ясно, 
стегнато и разбираемо в 
описателната част на годишния 
доклад и включва вярно и честно 
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обобщение на резултатите от 
инвестиционните активи, разходите 
за управление, стратегиите за 
инвестиционно управление, 
създаването на стойност при 
управлението на инвестициите и 
развитието на съответния риск при 
управлението на инвестициите, 
включително стандартите, 
определени в основните 
информационни документи за 
инвестиционните продукти.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел ефективно актуализиране на информацията, съдържаща се 
в документите с ключова информация за инвеститорите.

Изменение 469
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и 
внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че такива са 
необходими.

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и 
внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че по отношение на 
продукта са направени съществено 
значими промени.

Or. en

Изменение 470
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и
внася изменения в документа, ако
прегледът показва, че такива са 
необходими.

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, 
внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че са необходими
съществени промени, и незабавно 
предоставя на разположение 
преразгледаната версия.

Or. en

Обосновка

За да се осигури на създателите на инвестиционни продукти известна степен на 
сигурност за това кога трябва да преразгледат ОИД, следва да се изясни, че се 
изисква преразглеждане само когато инвестиционният продукт претърпява 
съществена промяна. След като вече преразглеждането е извършено, няма причина да 
се задържа оповестяването на преразгледаната версия на ОИД.

Изменение 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и
внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че такива са 
необходими.

1. Създателят на ПИПД преразглежда 
редовно информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, 
внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че са необходими
съществени промени, и незабавно 
предоставя на разположение 
преработената версия.

Or. en

Обосновка

Основният информационен документ следва да бъде проектиран като преддоговорен 
документ, а именно като помощен инструмент, който допринася за индивидуалното 
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инвестиционно решение. Затова всякакви задължения за преразглеждане на 
документа се ограничават до обстоятелства, които отразяват съществена промяна 
на инвестиционния продукт в качеството му на такъв. Това изискване в приведено в 
съответствие с член 23, параграф 2 от ПКИПЦК IV (Регламент (ЕС) № 583/2010).

Изменение 472
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и 
внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че такива са 
необходими.

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и 
внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че са необходими
съществени промени, по-специално по 
отношение на оценката на 
рисковете.

Or. en

Изменение 473
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и 
внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че такива са 
необходими.

1. Създателят на пакет инвестиционни 
продукти на дребно преразглежда 
редовно информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и 
внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че такива са 
необходими.

Or. en
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Изменение 474
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 23 за 
определянето на подробни правила за 
преразглеждане на информацията, 
съдържаща се в основния 
информационен документ и 
измененията му по отношение на:

2. Европейският банков орган (ЕБО), 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) и Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
разработват проекти за регулаторни 
стандарти за определянето на 
подробни правила за преразглеждане на 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ и 
измененията му по отношение на:

Европейските надзорни органи 
представят проекта за регулаторни 
технически стандарти на Комисията 
до [...].
На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти съгласно 
процедурата, посочена в членове 10—
14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 и членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Обосновка

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на индустрията и 
на ЕНО да реагират бързо на развитията на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 
заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 
оправомощена да приема делегирани актове.

Изменение 475
Alfredo Pallone
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 23 за определянето на подробни 
правила за преразглеждане на 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ и 
измененията му по отношение на:

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 23 за определянето на подробни 
правила за преразглеждане на 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ и 
измененията му, като се отчита 
естеството на инвестиционния 
продукт, по отношение на:

Or. en

Изменение 476
Markus Ferber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, при които съдържащата се 
в него информация трябва да бъде 
изменена и при които е задължително 
или факултативно повторното 
публикуване на изменения основен 
информационен документ;

б) условията, при които съдържащата се 
в него информация трябва да бъде 
изменена;

Or. en

Обосновка

Когато е установено, че е необходимо преразглеждане и то е извършено, 
преразгледаният ОИД незабавно се предоставя на разположение. Няма място за 
делегирани актове за доразработване на такова просто правило.

Изменение 477
Sharon Bowles
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, при които съдържащата се 
в него информация трябва да бъде 
изменена и при които е задължително 
или факултативно повторното 
публикуване на изменения основен 
информационен документ;

б) условията, при които съдържащата се 
в него информация трябва да бъде 
изменена, като изрично се даде 
определение на „съществено 
значимите промени“, и при които е 
задължително повторното публикуване 
на изменения основен информационен 
документ;

Or. en

Изменение 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, при които съдържащата се 
в него информация трябва да бъде 
изменена и при които е задължително 
или факултативно повторното 
публикуване на изменения основен 
информационен документ;

б) условията, при които съдържащата се 
в него информация трябва да бъде 
изменена;

Or. en

Обосновка

Следва предложената от Schmidt промяна в параграф 1. Вж. предложената от 
Schmidt обосновка за член 10, параграф 1. Когато прегледът на основния 
информационен документ доведе до преразглеждане, преразгледаният документ 
следва незабавно да бъде предоставен на разположение. Не е необходимо да се 
предоставят на Комисията правомощия да приема делегирани актове в тази връзка.

Изменение 479
Syed Kamall
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) специфичните условия, при които 
съдържащата се в основния 
информационен документ информация 
трябва да бъде преразгледана, или този 
документ трябва да бъде изменен, 
когато става дума за спорадично 
предлагани инвестиционни продукти;

в) специфичните условия, при които 
съдържащата се в основния 
информационен документ информация 
трябва да бъде преразгледана, или този 
документ трябва да бъде изменен, 
когато става дума за спорадично 
предлагани пакети инвестиционни 
продукти на дребно;

Or. en

Изменение 480
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обстоятелствата, при които 
инвеститорите на дребно трябва да 
бъдат информирани за изменения 
основен информационен документ за 
закупен от тях инвестиционен 
продукт.

заличава се

Or. en

Обосновка

Следва предложената от Schmidt промяна в параграф 1. Вж. обосновката за член 10, 
параграф 1.

Изменение 481
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обстоятелствата, при които 
инвеститорите на дребно трябва да 
бъдат информирани за изменения 
основен информационен документ за 
закупен от тях инвестиционен 
продукт.

заличава се

Or. en

Обосновка

Когато е установено, че е необходимо преразглеждане и то е извършено, 
преразгледаният ОИД незабавно се предоставя на разположение. Няма място за 
делегирани актове за доразработване на такова просто правило.

Изменение 482
Syed Kamall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обстоятелствата, при които 
инвеститорите на дребно трябва да 
бъдат информирани за изменения 
основен информационен документ за 
закупен от тях инвестиционен 
продукт.

г) обстоятелствата, при които 
инвеститорите на дребно трябва да 
бъдат информирани за изменения 
основен информационен документ за 
закупен от тях пакет инвестиционни 
продукти на дребно.

Or. en

Изменение 483
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обстоятелствата, при които г) обстоятелствата, при които 
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инвеститорите на дребно трябва да 
бъдат информирани за изменения 
основен информационен документ за 
закупен от тях инвестиционен продукт.

инвеститорите на дребно по 
индивидуално искане трябва да бъдат 
информирани за изменения основен 
информационен документ за закупен от 
тях инвестиционен продукт.

Or. de

Изменение 484
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) всички мерки, предприети от 
отговорното за нарушението лице, за 
да гарантира, че в бъдеще ще спазва  
регламента.

Or. en

Обосновка

Когато отговорното за нарушението лице е предприело мерки за избягване на 
повторни нарушения в бъдеще, компетентният орган може да вземе това под 
внимание при прилагането на административните мерки и санкции.

Изменение 485
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на 
членове 6, 7 и 8 и на който 
инвеститорът на дребно е разчитал 
при вземането на инвестиционно 

1. Ключовата информация за 
инвеститорите представлява 
преддоговорна информация. Тя е 
коректна, ясна и неподвеждаща. 
Съгласувана  е  със съответните 
части на проспекта. Когато има 
обвързващи договорни документи, 
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решение, инвеститорът може да 
предяви иск за обезщетение срещу 
създателя на инвестиционния 
продукт за претърпените от него 
вреди или загуби, причинени от 
използването на основния 
информационен документ.

основният информационен документ 
е в съответствие с тези документи.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие със стандартите за ключовата информация за 
инвеститорите на Директива 2009/65/EО за ПКИПЦК. Уреждането на тежестта на 
доказване следва да съответства на начина, по който това е уредено в член 79, 
параграф 2 от Директивата за ПКИПЦК.

Изменение 486
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на 
членове 6, 7 и 8 и на който 
инвеститорът на дребно е разчитал 
при вземането на инвестиционно 
решение, инвеститорът може да 
предяви иск за обезщетение срещу 
създателя на инвестиционния 
продукт за претърпените от него 
вреди или загуби, причинени от 
използването на основния 
информационен документ.

1. Информацията в основния
информационен документ 
представлява преддоговорна 
информация. Тя е коректна, ясна и 
неподвеждаща. Основният 
информационен документ е в 
съответствие с проспекта или, 
когато няма публикуван проспект, с 
реда и условията на пакета 
инвестиционни продукти на дребно.

Or. en

Обосновка

Тъй като основната движеща сила на регламента е привеждане в съответствие с 
директивата за ПКИПЦК ІV, с цел да се гарантира последователност при 
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прилагането на режимите на отговорност, регламентът следва вместо това да 
съдържа разпоредба, в която се посочва, че националното законодателство на 
държавите членки предвижда подходящи граждански средства за защита на 
инвеститорите на дребно.

Изменение 487
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на 
членове 6, 7 и 8 и на който 
инвеститорът на дребно е разчитал 
при вземането на инвестиционно 
решение, инвеститорът може да 
предяви иск за обезщетение срещу 
създателя на инвестиционния 
продукт за претърпените от него 
вреди или загуби, причинени от 
използването на основния 
информационен документ.

1. Информацията в основния
информационен документ 
представлява преддоговорна 
информация. Тя е коректна, ясна и 
неподвеждаща. Когато има 
обвързващи договорни документи, 
основният информационен документ е 
в съответствие с тези документи.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда Регламента за пакетите инвестиционни продукти на 
дребно (ПИПД) в съответствие с формулировката на ПКИПЦК.

Изменение 488
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 

1. Ключовата информация за 
инвеститорите представлява 



PE504.398v01-00 76/192 AM\926906BG.doc

BG

информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на 
членове 6, 7 и 8 и на който 
инвеститорът на дребно е разчитал 
при вземането на инвестиционно 
решение, инвеститорът може да 
предяви иск за обезщетение срещу 
създателя на инвестиционния продукт 
за претърпените от него вреди или 
загуби, причинени от използването на 
основния информационен документ.

преддоговорна информация. Тя е 
коректна, ясна и неподвеждаща. Този 
документ предоставя ключова 
информация и е в съответствие със 
съответните части на офертните 
документи в случаите, когато те 
трябва да бъдат изготвени от 
създателя на продукта.

Or. en

Изменение 489
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на членове 6, 
7 и 8 и на който инвеститорът на 
дребно е разчитал при вземането на 
инвестиционно решение, 
инвеститорът може да предяви иск 
за обезщетение срещу създателя на 
инвестиционния продукт за 
претърпените от него вреди или 
загуби, причинени от използването на 
основния информационен документ.

1. Държавите членки гарантират, че 
само въз основа на основния 
информационен документ, 
включително и всеки негов превод, не 
може да възникне гражданска 
отговорност за лицето, отговорно за 
неговото изготвяне, освен ако той е 
подвеждащ, неточен или 
противоречи на съответните части 
от проспекта или не отговаря на 
изискванията на членове 6, 7 и 8 и 
инвеститорът на дребно е разчитал на 
него при вземането на инвестиционно 
решение. Основният информационен 
документ съдържа ясно 
предупреждение в това отношение.

Or. en

Изменение 490
Burkhard Balz
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на 
членове 6, 7 и 8 и на който 
инвеститорът на дребно е разчитал 
при вземането на инвестиционно 
решение, инвеститорът може да 
предяви иск за обезщетение срещу 
създателя на инвестиционния 
продукт за претърпените от него 
вреди или загуби, причинени от 
използването на основния 
информационен документ.

1. Държавите членки гарантират, че 
техните законови, подзаконови и 
административни разпоредби 
относно гражданската отговорност 
се прилагат относно тези лица, 
които са отговорни за 
предоставената в основния 
информационен документ информация.

Or. en

Изменение 491
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на членове 6, 
7 и 8 и на който инвеститорът на дребно 
е разчитал при вземането на 
инвестиционно решение, инвеститорът 
може да предяви иск за обезщетение 
срещу създателя на инвестиционния 
продукт за претърпените от него вреди 
или загуби, причинени от използването 
на основния информационен документ.

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на членове 6, 
7 и 8 и на който инвеститорът на дребно 
е разчитал при вземането на 
инвестиционно решение, инвеститорът 
може да предяви иск за обезщетение 
срещу създателя на инвестиционния 
продукт за претърпените от него вреди 
или загуби, причинени от използването 
на основния информационен документ. 
Размерът на потенциалното 
обезщетение следва да бъде 
пропорционален на претърпените 
загуби.
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Or. en

Изменение 492
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на членове 6, 
7 и 8 и на който инвеститорът на дребно 
е разчитал при вземането на 
инвестиционно решение, инвеститорът 
може да предяви иск за обезщетение 
срещу създателя на инвестиционния 
продукт за претърпените от него вреди 
или загуби, причинени от използването 
на основния информационен документ.

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на членове 6, 
7 и 8 и на който инвеститорът на дребно 
е разчитал при вземането на 
инвестиционно решение, инвеститорът 
може да предяви иск за обезщетение 
срещу създателя на инвестиционния 
продукт за претърпените от него вреди 
или загуби, причинени от използването 
на основния информационен документ, 
и да изиска евентуално обратното 
връщане на инвестиционния продукт 
на покупната цена.

Or. de

Изменение 493
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на членове 6, 
7 и 8 и на който инвеститорът на дребно 
е разчитал при вземането на 
инвестиционно решение, инвеститорът 
може да предяви иск за обезщетение 

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт или лице, което продава 
инвестиционни продукти, е 
изготвил(о) основен информационен 
документ или приложение към него, 
който/което не отговаря на 
изискванията на членове 6, 7 и 8 и на 
който/което инвеститорът на дребно е 
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срещу създателя на инвестиционния 
продукт за претърпените от него вреди 
или загуби, причинени от използването 
на основния информационен документ.

разчитал при вземането на 
инвестиционно решение, инвеститорът 
може да предяви иск за обезщетение 
срещу създателя на инвестиционния 
продукт или лицето, което продава 
инвестиционни продукти, за 
претърпените от него вреди или загуби, 
причинени от използването на основния 
информационен документ или 
приложението към него.

Or. en

Изменение 494
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на членове 6, 
7 и 8 и на който инвеститорът на дребно 
е разчитал при вземането на 
инвестиционно решение, инвеститорът 
може да предяви иск за обезщетение 
срещу създателя на инвестиционния 
продукт за претърпените от него вреди 
или загуби, причинени от използването 
на основния информационен документ.

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на 
настоящия регламент и на който 
инвеститорът на дребно е разчитал при 
вземането на инвестиционно решение, 
инвеститорът може да предяви иск за 
обезщетение срещу създателя на 
инвестиционния продукт за 
претърпените от него вреди или загуби, 
причинени от използването на основния 
информационен документ.

Or. en

Изменение 495
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно 
докаже загуба, претърпяна в 
резултат на използването на 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, 
създателят на инвестиционния 
продукт следва да докаже, че 
основният информационен документ 
е бил съставен в съответствие с 
членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 496
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно докаже 
загуба, претърпяна в резултат на 
използването на информацията, 
съдържаща се в основния 
информационен документ, създателят
на инвестиционния продукт следва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в 
съответствие с членове 6, 7 и 8 от 
настоящия регламент.

2. Когато инвеститор на дребно докаже 
загуба, претърпяна в резултат на 
използването на информацията, 
съдържаща се в основния 
информационен документ, за създателя
на инвестиционния продукт не може да 
възникне гражданска отговорност 
само въз основа на основния
информационен документ, 
включително и всеки негов превод, 
освен ако той е подвеждащ, неточен 
или противоречи на други обвързващи 
договорни документи. Основният 
информационен документ съдържа 
ясно предупреждение в това 
отношение.

Or. en
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Изменение 497
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно 
докаже загуба, претърпяна в 
резултат на използването на 
информацията, съдържаща се в
основния информационен документ, 
създателят на инвестиционния 
продукт следва да докаже, че 
основният информационен документ 
е бил съставен в съответствие с 
членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент.

2. Държавите членки гарантират, че 
само въз основа на основния 
информационен документ, 
включително и всеки негов превод, не 
може да възникне гражданска 
отговорност за дадено лице, освен ако 
той е подвеждащ, неточен или 
противоречи на други обвързващи 
договорни документи, за които се 
счита, че са в контрола на лицето. 
Основният информационен документ 
съдържа ясно предупреждение в това 
отношение.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие със стандартите за ключовата информация за 
инвеститора на Директива 2009/65/EО за ПКИПЦК. Гражданската отговорност в 
разпоредбата следва да се приведе в съответствие с член 79, параграф 2 от 
Директивата за ПКИПЦК 4. Доколкото е възможно, текстът следва да бъде напълно 
хармонизиран с член 79, параграф 2 с малки корекции.

Изменение 498
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно 
докаже загуба, претърпяна в 
резултат на използването на 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, 
създателят на инвестиционния 

2. Информацията в основния 
информационен документ 
представлява преддоговорна 
информация. Тя е коректна, ясна и 
неподвеждаща. Когато има 
обвързващи договорни документи,
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продукт следва да докаже, че 
основният информационен документ е 
бил съставен в съответствие с 
членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент.

основният информационен документ е в 
съответствие с тези документи.

Or. en

Обосновка

Тъй като основната движеща сила на регламента е привеждане в съответствие с 
директивата за ПКИПЦК ІV с цел да се гарантира последователност при 
прилагането на режимите на отговорност, регламентът следва вместо това да 
съдържа разпоредба, в която се посочва, че националното законодателство на 
държавите членки предвижда подходящи граждански средства за защита на 
инвеститорите на дребно.

Изменение 499
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно 
докаже загуба, претърпяна в 
резултат на използването на 
информацията, съдържаща се в
основния информационен документ, 
създателят на инвестиционния 
продукт следва да докаже, че
основният информационен документ е 
бил съставен в съответствие с 
членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент.

2. Създател на инвестиционен 
продукт не може да бъде привлечен 
под отговорност съгласно
гражданското право само въз основа 
на основния информационен документ, 
освен ако основният информационен 
документ е заблуждаващ или в 
съществени раздели се различава от 
проспекта за продажба на 
конкретния продукт. (При това 
тежестта на доказване се поема от 
създателя на инвестиционния 
продукт.) В основния информационен 
документ се съдържа указание, в 
което се пояснява, че основният 
информационен документ не 
замества проспекта за продажба.

Or. de
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Изменение 500
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно 
докаже загуба, претърпяна в 
резултат на използването на 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, 
създателят на инвестиционния 
продукт следва да докаже, че 
основният информационен документ е 
бил съставен в съответствие с 
членове 6, 7 и 8 от настоящия
регламент.

2. Информацията в основния 
информационен документ 
представлява преддоговорна 
информация. Тя е коректна, ясна и 
неподвеждаща. Когато има 
обвързващи договорни документи,
основният информационен документ е в 
съответствие с тези документи.

Or. en

Изменение 501
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно докаже 
загуба, претърпяна в резултат на 
използването на информацията, 
съдържаща се в основния 
информационен документ, създателят
на инвестиционния продукт следва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в 
съответствие с членове 6, 7 и 8 от 
настоящия регламент.

2. Когато инвеститор на дребно докаже 
загуба, претърпяна в резултат на 
използването на информацията, 
съдържаща се в основния 
информационен документ, за създателя
на инвестиционния продукт не може да 
възникне гражданска отговорност 
само въз основа на основния
информационен документ, 
включително и всеки негов превод, 
освен ако той е подвеждащ, неточен 
или противоречи на други обвързващи 
договорни документи. Основният 
информационен документ съдържа 
ясно предупреждение в това 
отношение.
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Or. en

Обосновка

Това изменение привежда Регламента за пакетите инвестиционни продукти на 
дребно (ПИПД) в съответствие с формулировката на ПКИПЦК.

Изменение 502
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно 
докаже загуба, претърпяна в 
резултат на използването на 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, 
създателят на инвестиционния 
продукт следва да докаже, че 
основният информационен документ 
е бил съставен в съответствие с 
членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент.

2. Държавите членки гарантират, че 
само въз основа на ключовата 
информация за инвеститорите, 
включително и всеки неин превод, не 
може да възникне гражданска 
отговорност, освен ако тя е 
подвеждаща, неточна или 
противоречи на съответните части 
на офертната документация.
Основната  информация за 
инвеститорите съдържа ясно 
предупреждение в този смисъл.

Or. en

Изменение 503
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно 
докаже загуба, претърпяна в 
резултат на използването на 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, 
създателят на инвестиционния 
продукт следва да докаже, че 

2. Държавите членки обаче 
гарантират, че само въз основа на 
основния информационен документ, 
включително и всеки негов превод, не 
възниква гражданска отговорност за 
дадено лице, освен ако информацията, 
предоставена в основен 



AM\926906BG.doc 85/192 PE504.398v01-00

BG

основният информационен документ е 
бил съставен в съответствие с 
членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент.

информационен документ, е 
подвеждаща, неточна или 
несъответстваща на останалите 
части на документа или на 
обвързващите договорни документи.
Основният информационен документ 
съдържа ясно предупреждение в това 
отношение.

Or. en

Изменение 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно докаже 
загуба, претърпяна в резултат на 
използването на информацията, 
съдържаща се в основния 
информационен документ, създателят 
на инвестиционния продукт следва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в съответствие 
с членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент.

2. Когато инвеститор на дребно докаже 
загуба, претърпяна в резултат на 
използването на информацията, 
съдържаща се в основния 
информационен документ, създателят 
на инвестиционния продукт следва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в съответствие 
с членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент. В такива случаи за 
създателя на инвестиционния 
продукт може да възникне 
гражданска отговорност въз основа 
на основния информационен 
документ, включително и всеки негов 
превод, само ако основният 
информационен документ е 
подвеждащ, неточен или 
противоречи на други обвързващи 
договорни документи. Основният 
информационен документ съдържа 
ясно предупреждение в това 
отношение.

Or. en
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Изменение 505
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно докаже 
загуба, претърпяна в резултат на 
използването на информацията, 
съдържаща се в основния 
информационен документ, създателят 
на инвестиционния продукт следва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в 
съответствие с членове 6, 7 и 8 от 
настоящия регламент.

2. Когато инвеститор на дребно докаже 
загуба, претърпяна в резултат на 
използването на определена 
информация, съдържаща се в основния 
информационен документ, създателят 
на инвестиционния продукт следва да 
докаже, че тази информация е била 
съставена в съответствие с членове 6, 7 
и 8 от настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 506
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно докаже 
загуба, претърпяна в резултат на 
използването на информацията, 
съдържаща се в основния 
информационен документ, създателят 
на инвестиционния продукт следва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в съответствие 
с членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент.

2. Когато инвеститор на дребно докаже 
загуба и че информацията, съдържаща 
се в основния информационен 
документ, е била подвеждаща, 
създателят на инвестиционния продукт 
следва да докаже, че основният 
информационен документ е бил 
съставен в съответствие с членове 6, 7 и 
8 от настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 507
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно докаже
загуба, претърпяна в резултат на
използването на информацията, 
съдържаща се в основния 
информационен документ, създателят 
на инвестиционния продукт следва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в съответствие 
с членове 6, 7 и 8 от настоящия
регламент.

2. Когато инвеститор на дребно е 
претърпял загуба при използването на 
основния информационен документ, 
създателят на инвестиционния продукт 
следва да докаже, че основният 
информационен документ е бил 
съставен в съответствие с членове 6, 7 и 
8 от настоящия регламент.

Or. de

Изменение 508
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Тежестта на доказване, описана в 
параграф 2, не се обръща 
предварително чрез споразумение. 
Всяка подобна клауза в предварителни 
споразумения не е обвързваща за 
инвеститора на дребно.

заличава се

Or. en

Изменение 509
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Тежестта на доказване, описана в 
параграф 2, не се обръща 
предварително чрез споразумение. 
Всяка подобна клауза в предварителни 
споразумения не е обвързваща за 
инвеститора на дребно.

заличава се

Or. en

Изменение 510
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Тежестта на доказване, описана в 
параграф 2, не се обръща 
предварително чрез споразумение. 
Всяка подобна клауза в предварителни 
споразумения не е обвързваща за 
инвеститора на дребно.

3. За създателя на пакет 
инвестиционни продукти на дребно 
възниква гражданска отговорност, 
ако даден инвеститор претърпи 
загуба поради това, че основният 
информационен документ е 
подвеждащ, неточен или 
противоречи на други обвързващи 
договорни документи за пакета 
инвестиционни продукти на дребно. 
Тази гражданска отговорност не се 
ограничава или изключва чрез договор.

Or. en

Изменение 511
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Тежестта на доказване, описана в 3. За създателя на инвестиционния 



AM\926906BG.doc 89/192 PE504.398v01-00

BG

параграф 2, не се обръща 
предварително чрез споразумение. 
Всяка подобна клауза в предварителни 
споразумения не е обвързваща за 
инвеститора на дребно.

продукт не може да възникне 
гражданска отговорност само въз 
основа на основния информационен 
документ, включително и всеки негов 
превод, освен ако той е подвеждащ, 
неточен или противоречи на други 
обвързващи договорни документи. 

Or. en

Изменение 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Тежестта на доказване, описана в 
параграф 2, не се обръща 
предварително чрез споразумение. 
Всяка подобна клауза в предварителни 
споразумения не е обвързваща за 
инвеститора на дребно.

3. Създателят на продукта носи 
отговорност съгласно гражданското 
право, ако даден инвеститор 
претърпи загуба, произтичаща от 
това, че е разчитал на основен 
информационен документ, който не е 
отговарял на изискванията по 
параграф 1 или 2 по-горе. Тази 
отговорност не може да бъде 
ограничена или отменена чрез 
договорни клаузи или чрез 
одобрението на компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Тези изменения привеждат режима на отговорност в съответствие с този за 
ПКИПЦК, където режимът на отговорност работи добре.

Изменение 513
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Тежестта на доказване, описана в 
параграф 2, не се обръща 
предварително чрез споразумение. 
Всяка подобна клауза в предварителни 
споразумения не е обвързваща за 
инвеститора на дребно.

3. Гражданската отговорност не се
ограничава от договорни разпоредби.

Or. en

Изменение 514
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на транзакцията, свързана 
с инвестиционния продукт.

1. Лицето, продаващо пакет 
инвестиционни продукти на дребно на 
инвеститори на дребно, им предоставя 
основния информационен документ 
своевременно преди извършването на 
транзакцията, свързана с пакета 
инвестиционни продукти на дребно.
Когато даден пакет инвестиционни 
продукти на дребно се препоръчва на 
клиент, основният информационен 
документ се предоставя незабавно.

Or. en

Изменение 515
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 

1. Лицето, рекламиращо или продаващо 
инвестиционен продукт на инвеститори 
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предоставя основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на транзакцията, свързана 
с инвестиционния продукт.

на дребно, им предоставя основния 
информационен документ своевременно 
преди извършването на транзакцията, 
свързана с инвестиционния продукт. 
Когато даден продукт се препоръчва 
на клиент, основният информационен 
документ се предоставя незабавно.

Or. en

Изменение 516
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на транзакцията, свързана 
с инвестиционния продукт.

1. Лицето, продаващо ПИПД на 
инвеститори на дребно, им предоставя 
основния информационен документ и 
документа за основните услуги
своевременно преди извършването на 
транзакцията, свързана с ПИПД.
Когато дадена инвестиция се 
препоръчва на клиент, основният 
информационен документ и 
документът за основните услуги се 
предоставят незабавно.

Or. en

Изменение 517
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ своевременно преди 

1. Лицето, препоръчващо или 
продаващо инвестиционен продукт на 
инвеститори на дребно, им предоставя 
основния информационен документ 
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извършването на транзакцията, 
свързана с инвестиционния продукт.

незабавно и своевременно преди 
поемането на какъвто и да било 
ангажимент, свързан с 
инвестиционния продукт.

Or. en

Изменение 518
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на транзакцията, свързана 
с инвестиционния продукт.

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ своевременно и доказуемо
преди извършването на транзакцията, 
свързана с инвестиционния продукт, 
тежестта на доказване за това 
положение се поема от създателя на 
инвестиционния продукт.

Or. de

Изменение 519
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на транзакцията, свързана 
с инвестиционния продукт.

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ, предоставен от създателя 
на инвестиционния продукт,
своевременно преди извършването на 
транзакцията, свързана с
инвестиционния продукт.
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Or. en

Обосновка

С оглед да се подобри правната сигурност, следва да се подчертае, че основният 
информационен документ се изготвя от само едно лице: създателя на инвестиционния 
продукт. Създателите на инвестиционни продукти са отговорни и за съдържанието 
на основния информационен документ, който изготвят. Създателите на 
инвестиционни продукти предоставят основния информационен документ на 
разположение на лицата, които продават продукта, така че те да могат да го 
предоставят на инвеститора на дребно.

Изменение 520
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на транзакцията, свързана 
с инвестиционния продукт.

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ, съставен от създателя на 
инвестиционния продукт,
своевременно преди извършването на 
транзакцията, свързана с 
инвестиционния продукт.

Or. nl

Обосновка

С изменението се пояснява още веднъж, че създателят на продукта е отговорен за 
съставянето и съдържанието на основния информационен документ (ОИД). След 
това създателят на продукта следва да представи този ОИД на продавача, който на 
свой ред е длъжен да го предостави своевременно на инвеститора на дребно.

Изменение 521
Peter Simon

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на транзакцията, свързана 
с инвестиционния продукт.

1. Лицето, продаващо или 
осъществяващо посредничество при 
продажбата на инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на транзакцията, свързана 
с инвестиционния продукт.

Or. de

Изменение 522
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Лице, което препоръчва или 
продава инвестиционен продукт на 
инвеститори на дребно, първо 
получава от създателя на 
инвестиционния продукт писмено 
разрешение да разпространява 
неговия основен информационен 
документ сред инвеститорите. 
Такова разрешение може да бъде 
предоставено от създателя на 
инвестиционния продукт 
неограничено, за ограничен период от 
време или при други условия. Когато 
не е изпълнено някое определено 
условие, това разрешение повече няма 
да бъде валидно за целите на 
настоящия параграф.

Or. en

Изменение 523
Sharon Bowles
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, лице, 
продаващо инвестиционен продукт, 
може да предостави на инвеститора 
на дребно основния информационен 
документ непосредствено след 
осъществяването на транзакцията, 
ако:

заличава се

а) инвеститорът на дребно реши да 
осъществи транзакцията 
посредством комуникация от 
разстояние, ако:
б) предоставянето на основния 
информационен документ съгласно 
член 1 е невъзможно и
в) когато лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, е 
информирало инвеститора на дребно 
за това.

Or. en

Изменение 524
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, лице, 
продаващо инвестиционен продукт, 
може да предостави на инвеститора 
на дребно основния информационен 
документ непосредствено след
осъществяването на транзакцията, 
ако:

заличава се

а) инвеститорът на дребно реши да 
осъществи транзакцията 
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посредством комуникация от 
разстояние, ако:
б) предоставянето на основния 
информационен документ съгласно 
член 1 е невъзможно и
в) когато лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, е 
информирало инвеститора на дребно 
за това.

Or. de

Изменение 525
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, лице, 
продаващо инвестиционен продукт, 
може да предостави на инвеститора 
на дребно основния информационен 
документ непосредствено след 
осъществяването на транзакцията, 
ако:

2. В никакъв случай лице, продаващо 
пакет инвестиционни продукти на 
дребно на инвеститори на дребно, не 
предоставя на тези инвеститори 
основен информационен документ, без 
първо да получи от създателя на 
пакета инвестиционни продукти на 
дребно писмено разрешение за това. 
Такова разрешение може да бъде 
предоставено от създателя на пакета 
инвестиционни продукти на дребно 
неограничено, за ограничен период от 
време или при други условия. Когато
не е изпълнено някое определено 
условие, това разрешение повече няма 
да бъде валидно за целите на 
настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

Лицето, отговарящо за предоставянето на ОИД на инвеститорите, понякога е 
различно от лицето, отговарящо за изготвянето му. Настоящият проект на 
регламента би могъл да вмени отговорност на създателя на продукта в случай на 
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неспазване на изискванията на член 12 от страна на лицето, продаващо продукта. 
Следва да бъдат включени разпоредби за справяне с този проблем, за да се гарантира, 
че отговорността е правилно разпределена в случаите, когато дадено лице 
разпространява ОИД, който е неточен или неактуален.

Изменение 526
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, лице, 
продаващо инвестиционен продукт, 
може да предостави на инвеститора на 
дребно основния информационен 
документ непосредствено след
осъществяването на транзакцията, ако:

2. Чрез дерогация от параграф 1, лице, 
продаващо инвестиционен продукт, 
предоставя на инвеститора на дребно 
официалния уебсайт, на който може 
да бъде намерен основният
информационен документ, преди
осъществяването на транзакцията, ако:

Or. en

Обосновка

Една от целите на основния информационен документ е клиентът да разполага с 
основната информация, преди да вземе решението дали да инвестира или не. Ако 
клиентът е в състояние да комуникира с лицето, продаващо инвестиционния продукт, 
следва да е възможно той да получи тази информация чрез същите канали в една или 
друга форма.

Изменение 527
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, лице, 
продаващо инвестиционен продукт, 
може да предостави на инвеститора на 
дребно основния информационен 
документ непосредствено след 

2. Чрез дерогация от параграф 1, лице, 
продаващо инвестиционен продукт, 
може да предостави на инвеститора на 
дребно основния информационен 
документ възможно най-скоро след 
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осъществяването на транзакцията, ако: осъществяването на транзакцията, ако:

Or. en

Обосновка

Услугите само по изпълнение на транзакциите, при които се използват средства за 
комуникация от разстояние, трябва да продължат да бъдат възможни за 
инвеститорите на дребно, които решат да ги използват. Те обаче биха станали
невъзможни, ако лицето, което продава даден инвестиционен продукт, бъде 
задължено при всички обстоятелства да предоставя основния информационен 
документ преди приключването на транзакцията. Поради това в тези случаи 
предоставянето на основния информационен документ възможно най-скоро след 
осъществяването на транзакцията трябва да бъде разрешено.

Изменение 528
Peter Simon

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, лице, 
продаващо инвестиционен продукт, 
може да предостави на инвеститора на 
дребно основния информационен 
документ непосредствено след 
осъществяването на транзакцията, ако:

2. Чрез дерогация от параграф 1 лице, 
продаващо или осъществяващо 
посредничество при продажбата на
инвестиционен продукт, може да 
предостави на инвеститора на дребно 
основния информационен документ 
непосредствено след осъществяването 
на транзакцията, ако:

Or. de

Изменение 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, лице, 
продаващо инвестиционен продукт, 

2. Чрез дерогация от параграф 1, лице, 
продаващо пакет инвестиционни 
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може да предостави на инвеститора на 
дребно основния информационен 
документ непосредствено след 
осъществяването на транзакцията, ако:

продукти на дребно (ПИПД), може 
вместо това да предостави на 
инвеститор на дребно, който поиска 
това, основния информационен 
документ непосредствено след 
осъществяването на транзакцията, но 
само ако:

Or. en

Изменение 530
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инвеститорът на дребно реши да 
осъществи транзакцията посредством 
комуникация от разстояние, ако:

а) инвеститорът на дребно, по своя 
собствена инициатива, реши да 
осъществи транзакцията посредством 
комуникация от разстояние, ако:

Or. en

Обосновка

Дерогацията в член 12, параграф 2 е важна, тъй като ще даде възможност на 
опитните потребители, които са провели свое собствено проучване, да извършат 
покупка на инвестиции, без да им бъдат създадени неудобства. Важно е обаче това да 
не създава „вратичка“ в правилата. Поради това продавачи, които проактивно 
целево се насочват към инвеститорите, следва да не могат да използват тази 
дерогация. Вместо това тя следва да бъде ограничена, така че да бъде достъпна само 
за потребители, които по своя собствена инициатива са поискали да извършат 
транзакция по телефона.

Изменение 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а) – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инвеститорът на дребно реши да 
осъществи транзакцията посредством 
комуникация от разстояние, ако:

а) инвеститорът на дребно, по своя 
собствена инициатива, реши да 
осъществи транзакцията посредством 
комуникация от разстояние, ако:

Or. en

Изменение 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а) – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставянето на основния 
информационен документ съгласно 
член 1 е невъзможно и

б) предоставянето на основния 
информационен документ съгласно 
член 1 е невъзможно и когато лицето, 
продаващо ПИПД, е информирало 
инвеститора на дребно за 
ситуацията, както и

Or. en

Изменение 533
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а) – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставянето на основния 
информационен документ съгласно 
член 1 е невъзможно и

б) предоставянето на хартиено копие 
съгласно буква а) на основния 
информационен документ съгласно 
член 1 е невъзможно и

Or. en
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Изменение 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, е 
информирало инвеститора на дребно 
за това.

в) инвеститорът на дребно се 
съгласява да получава основния 
информационен документ веднага 
след приключване на транзакцията, 
вместо транзакцията да бъде 
забавяна, за да бъде получен 
документът предварително

Or. en

Обосновка

Макар че тази дерогация благоприятства някои законни бизнес практики, тя трябва 
да бъде ограничена, за да се гарантира, че тя няма да отвори вратичка в правилата. 
Следователно тя следва да бъде достъпна само когато потребителят активно желае 
да осъществява транзакции по телефона. Освен това потребителят следва да даде 
своето изрично съгласие.

Изменение 535
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, е 
информирало инвеститора на дребно за 
това.

в) лицето, продаващо пакета 
инвестиционен продукт на дребно, е 
информирало инвеститора на дребно за
това.

Or. en

Изменение 536
Peter Simon
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, е 
информирало инвеститора на дребно за 
това.

в) когато лицето, продаващо или 
осъществяващо посредничество при 
продажбата на инвестиционния 
продукт, е информирало инвеститора на 
дребно за това.

Or. de

Изменение 537
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) инвеститорът на дребно дава 
своето изрично съгласие да му бъде 
предоставен основният 
информационен документ веднага 
след осъществяване на транзакцията.

Or. en

Изменение 538
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) инвеститорът на дребно дава 
своето изрично съгласие да му бъде 
предоставен основният 
информационен документ веднага 
след осъществяване на транзакцията.

Or. en
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Изменение 539
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Инвеститорът на дребно 
потвърждава чрез ръчен или 
електронен подпис, че е получил и 
прочел ОИД.

Or. en

Изменение 540
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 
инвестиционен продукт в рамките на 
обхвата на настоящия регламент 
може да бъде продаден на инвеститор 
на дребно без основен информационен 
документ само при изрично искане от 
страна на инвеститора и по негова 
собствена инициатива и ако 
посредникът, продаващ 
инвестиционния продукт, консултира 
инвеститора на дребно съгласно 
Директива 2004/39/ЕО или 
Директива 2002/92/ЕО.

Or. en

Изменение 541
Burkhard Balz
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от първия и 
втория параграф предоставянето на 
основен информационен документ не е 
задължително, ако желанието за 
продажба на инвестиционния 
продукт не е подкрепено с 
инвестиционна консултация и е по 
изрично желание на 
непрофесионалния клиент, или ако 
транзакцията е ограничена само до 
изпълнение.

Or. en

Изменение 542
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато се извършват 
последователни транзакции, 
засягащи един и същи инвестиционен 
продукт съгласно инструкции, дадени 
от инвеститора на дребно на лицето, 
продаващо инвестиционния продукт, 
преди първата транзакция, 
задължението за предоставяне на 
основен информационен документ 
съгласно параграф 1 е в сила само за 
първата транзакция.

3. В случай че лице, което продава 
пакет инвестиционен продукт на 
дребно на инвеститори на дребно, 
или:

а) не предостави на инвеститорите 
основен информационен документ; 
или
б) предостави на инвеститорите 
основен информационен документ, за 
който не е получило разрешението, 
упоменато в параграф 2 по-горе,
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единствената отговорност за това 
нарушение ще бъде на лицето, 
продаващо този пакет инвестиционен
продукт на дребно, и за създателя на 
пакета инвестиционен продукт на 
дребно не възниква отговорност освен 
ако той не е лицето, което извършва 
тази продажба.

Or. en

Изменение 543
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато се извършват последователни 
транзакции, засягащи един и същи 
инвестиционен продукт съгласно 
инструкции, дадени от инвеститора на 
дребно на лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, преди първата 
транзакция, задължението за 
предоставяне на основен 
информационен документ съгласно 
параграф 1 е в сила само за първата 
транзакция.

3. Когато се извършват последователни 
транзакции, засягащи един и същи 
инвестиционен продукт съгласно 
инструкции, дадени от инвеститора на 
дребно на лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, преди първата 
транзакция, задължението за 
предоставяне на основен 
информационен документ съгласно 
параграф 1 е в сила само за първата 
транзакция, освен ако основният 
информационен документ е 
актуализиран или е наличен нов 
годишен доклад

Or. en

Изменение 544
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато се извършват последователни 
транзакции, засягащи един и същи 
инвестиционен продукт съгласно 
инструкции, дадени от инвеститора на 
дребно на лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, преди 
първата транзакция, задължението за 
предоставяне на основен 
информационен документ съгласно 
параграф 1 е в сила само за първата 
транзакция.

3. Когато се извършват последователни 
транзакции, засягащи един и същи 
пакет инвестиционен продукт на 
дребно съгласно инструкции, дадени от 
инвеститора на дребно на лицето, 
продаващо пакета инвестиционен
продукт на дребно, преди първата 
транзакция, задължението за 
предоставяне на основен 
информационен документ съгласно 
параграф 1 е в сила само за първата 
транзакция.

Or. en

Изменение 545
Peter Simon

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато се извършват последователни 
транзакции, засягащи един и същи 
инвестиционен продукт съгласно 
инструкции, дадени от инвеститора на 
дребно на лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, преди първата 
транзакция, задължението за 
предоставяне на основен 
информационен документ съгласно 
параграф 1 е в сила само за първата 
транзакция.

3. Когато се извършват последователни 
транзакции, засягащи един и същи 
инвестиционен продукт съгласно 
инструкции, дадени от инвеститора на 
дребно на лицето, продаващо или 
осъществяващо посредничество при 
продажбата на инвестиционния 
продукт, преди първата транзакция, 
задължението за предоставяне на 
основен информационен документ 
съгласно параграф 1 е в сила само за 
първата транзакция.

Or. de

Изменение 546
Olle Schmidt
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 23, с
които да определя:

4. Европейският банков орган (ЕБО), 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) и Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
разработват съвместно технически 
стандарти в съответствие с член 23, 
които да определят:

Or. en

Обосновка

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на индустрията и 
на ЕНО да реагират бързо на развитието на пазара, трите ЕНО следва заедно да 
изготвят съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 
оправомощена да приема делегирани актове.

Изменение 547
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти съгласно 
процедурата, посочена в членове 10—
14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 и членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 548
Sven Giegold
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя безплатно 
основния информационен документ на
инвеститорите на дребно.

1. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя безплатно 
основния информационен документ,
преди да бъде сключено обвързващо 
споразумение с инвеститор на дребно. 
Хартиено копие винаги се предоставя
безплатно, когато инвестиционната 
препоръка или услугата за 
посредничество се предоставят 
лично.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е по предложение от Европейското бюро на съюзите на 
потребителите (BEUC).

Изменение 549
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя безплатно 
основния информационен документ на 
инвеститорите на дребно.

1. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя безплатно 
основния информационен документ на 
инвеститорите на дребно.

Предвид преддоговорното естество на 
основния информационен документ, 
инвеститорът на дребно не се 
задължава да признава съдържанието 
на документа чрез ръчен или 
електронен подпис, преди да е взел
инвестиционно решение.

Or. en
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Изменение 550
Peter Simon

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя безплатно 
основния информационен документ на 
инвеститорите на дребно.

1. Лицето, продаващо или 
осъществяващо посредничество при 
продажбата на инвестиционния 
продукт, предоставя безплатно 
основния информационен документ на 
инвеститорите на дребно.

Or. de

Изменение 551
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя основния 
информационен документ на 
инвеститорите на дребно на един от 
следните носители:

2. Лицето, продаващо пакет 
инвестиционен продукт на дребно, 
предоставя основния информационен 
документ на инвеститорите на дребно на 
един от следните носители:

Or. en

Изменение 552
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционния 1. Лицето, продаващо пакет 



PE504.398v01-00 110/192 AM\926906BG.doc

BG

продукт, предоставя безплатно 
основния информационен документ на 
инвеститорите на дребно.

инвестиционен продукт на дребно, 
предоставя безплатно основния 
информационен документ на 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 553
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя безплатно 
основния информационен документ на 
инвеститорите на дребно.

1. Лицето, консултиращо относно 
инвестиционен продукт или 
продаващо инвестиционния продукт, 
предоставя безплатно основния 
информационен документ на 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 554
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя основния 
информационен документ на 
инвеститорите на дребно на един от 
следните носители:

2. Лицето, консултиращо относно 
инвестиционен продукт или
продаващо инвестиционния продукт, 
предоставя основния информационен 
документ на инвеститорите на дребно на 
един от следните носители:

Or. en
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Изменение 555
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя основния 
информационен документ на 
инвеститорите на дребно на един от 
следните носители:

2. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя основния 
информационен документ на 
инвеститорите на дребно на един от 
следните носители, които трябва да са 
действително достъпни за тях:

Or. de

Изменение 556
Peter Simon

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя основния 
информационен документ на 
инвеститорите на дребно на един от 
следните носители:

2. Лицето, продаващо или 
осъществяващо посредничество при 
продажбата на инвестиционния 
продукт, предоставя основния 
информационен документ на 
инвеститорите на дребно на един от 
следните носители:

Or. de

Изменение 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Инвеститорът на дребно 
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потвърждава по начин, който може 
да бъде доказан, че е взел под внимание 
съдържанието на основния 
информационен документ.

Or. en

Изменение 558
Peter Simon

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) използването на трайния носител е 
подходящо в контекста на деловите 
отношения между лицето, продаващо 
инвестиционен продукт, и инвеститора 
на дребно; както и

а) използването на трайния носител е 
подходящо в контекста на деловите 
отношения между лицето, продаващо 
или осъществяващо посредничество
при продажбата на инвестиционен 
продукт, и инвеститора на дребно; както 
и

Or. de

Изменение 559
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предоставянето на основния 
информационен документ посредством 
интернет страница е подходящо в 
контекста на деловите отношения 
между лицето, продаващо 
инвестиционен продукт, и инвеститора 
на дребно;

a) предоставянето на основния 
информационен документ посредством 
интернет страница е подходящо в 
контекста на деловите отношения 
между лицето, продаващо пакет 
инвестиционен продукт на дребно, и 
инвеститора на дребно;

Or. en
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Изменение 560
Peter Simon

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставянето на основния 
информационен документ посредством 
интернет страница е подходящо в 
контекста на деловите отношения 
между лицето, продаващо 
инвестиционен продукт, и инвеститора 
на дребно;

а) предоставянето на основния 
информационен документ посредством 
интернет страница е подходящо в 
контекста на деловите отношения 
между лицето, продаващо или 
осъществяващо посредничество при 
продажбата на инвестиционен 
продукт, и инвеститора на дребно;

Or. de

Изменение 561
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато основният информационен 
документ е бил изменен съгласно 
член 10, на инвеститора на дребно се 
предоставят всички версии;

г) когато основният информационен 
документ е бил изменен съгласно 
член 10, на инвеститора на дребно се 
предоставя последната версия, също и 
когато лицето, продаващо 
инвестиционен продукт, е 
информирало инвеститора на дребно, 
че може да предостави и предишни 
версии при поискване;

Or. en

Изменение 562
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато основният информационен 
документ е бил изменен съгласно 
член 10, на инвеститора на дребно се 
предоставят всички версии;

г) когато основният информационен 
документ е бил изменен съгласно 
член 10, на инвеститора на дребно се 
предоставя най-новата версия; при 
поискване от инвеститора се 
предоставят и предишни версии;

Or. en

Обосновка

Най-новата версия на ОИД осигурява на инвеститора на дребно най-уместната 
информация относно неговата потенциална инвестиция. Предоставянето на 
прекалено много информация противоречи на целта на регламента за предоставяне на 
стегнат, ограничен и разбираем набор от информация на инвеститора на дребно.

Изменение 563
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато основният информационен 
документ е бил изменен съгласно 
член 10, на инвеститора на дребно се 
предоставят всички версии;

г) когато основният информационен 
документ е бил изменен съгласно 
член 10, на инвеститора на дребно се 
предоставя последната версия; при 
поискване на инвеститора се 
предоставят предишни версии;

Or. en

Обосновка

Да се предоставят на инвеститора неактуални ОИД би било объркващо и ненужно.

Изменение 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато основният информационен 
документ е бил изменен съгласно 
член 10, на инвеститора на дребно се 
предоставят всички версии;

г) когато основният информационен 
документ е бил изменен съгласно 
член 10, на инвеститора на дребно се 
предоставя последната версия; при 
поискване от инвеститора се 
предоставят предишни версии;

Or. en

Обосновка

Изискването „всички версии [на основния информационен документ] се предоставят 
на инвеститора на дребно“ не би осигурило добавена стойност. Вероятността 
инвеститорът да сбърка последната версия с всяка друга предишна версия би била 
прекалено висока. Освен това затрупването с информация би объркало 
инвеститорите, търсещи най-актуалната  налична версия.

Изменение 565
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на параграфи 4 и 5, 
предоставянето на информация на траен 
носител, различен от хартия или 
посредством интернет страница се смята 
за подходящо в контекста на деловите 
отношения между лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, и 
инвеститора на дребно, ако има 
доказателства, че инвеститорът на 
дребно има редовен достъп до интернет. 
За такова доказателство се счита 
предоставянето на адрес на електронна 
поща от страна на инвеститора на 
дребно за целите на тези делови 
отношения.

6. За целите на параграфи 4 и 5, 
предоставянето на информация на траен 
носител, различен от хартия или 
посредством интернет страница се смята 
за подходящо в контекста на деловите 
отношения между лицето, продаващо 
пакета инвестиционен продукт на 
дребно, и инвеститора на дребно, ако 
има доказателства, че инвеститорът на 
дребно има редовен достъп до интернет. 
За такова доказателство се счита 
предоставянето на адрес на електронна 
поща от страна на инвеститора на 
дребно за целите на тези делови 
отношения.

Or. en
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Изменение 566
Peter Simon

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на параграфи 4 и 5,
предоставянето на информация на траен 
носител, различен от хартия или 
посредством интернет страница се смята 
за подходящо в контекста на деловите 
отношения между лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, и инвеститора 
на дребно, ако има доказателства, че 
инвеститорът на дребно има редовен 
достъп до интернет. За такова 
доказателство се счита предоставянето 
на адрес на електронна поща от страна 
на инвеститора на дребно за целите на 
тези делови отношения.

6. За целите на параграфи 4 и 5 
предоставянето на информация на траен 
носител, различен от хартия, или 
посредством интернет страница се смята 
за подходящо в контекста на деловите 
отношения между лицето, продаващо 
или осъществяващо посредничество 
при продажбата на инвестиционния 
продукт, и инвеститора на дребно, ако 
има доказателства, че инвеститорът на 
дребно има редовен достъп до интернет. 
За такова доказателство се счита 
предоставянето на адрес на електронна 
поща от страна на инвеститора на 
дребно за целите на тези делови 
отношения.

Or. de

Изменение 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Разрешаване на основния 
информационен документ от 
компетентните органи
1. Създателите на инвестиционни 
продукти предават основния 
информационен документ за 
инвестиционния продукт на 
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компетентния орган на техните 
държавите членки на произход, 
където инвестиционният продукт се 
предлага на пазара, разпространява 
или продава.
2. Компетентният орган може да 
гарантира съответствието на 
съдържанието на основния 
информационен документ с 
разпоредбите на глава II от 
настоящия регламент преди 
предлагането на пазара, 
разпространението или продажбата 
на инвестиционния продукт.

Or. en

Изменение 568
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Разрешаване на ОИД от 

компетентни органи
1. Създателите на инвестиционни 
продукти предават основния 
информационен документ за своя 
инвестиционен продукт на 
компетентния орган, който регулира 
този продукт в държавата членка, 
където той се предлага на пазара, 
разпространява или продава, за 
одобрение от този орган.
2. Създателите на инвестиционни 
продукти предават актуализациите 
на основния информационен 
документ, които отразяват 
съществени промени, както е 
определено от ЕОЦКП, за своя 
инвестиционен продукт на 
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компетентния орган, който регулира 
този продукт в държавата членка, 
където той се предлага на пазара, 
разпространява или продава, за 
одобрение от този орган.
3. Одобрението от компетентния 
орган не отменя отговорността на 
създателя в случай на подвеждаща, 
неточна или непоследователна 
информация.

Or. en

Изменение 569
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Съответствие на ключовия 

информационен документ с Глава II 
от настоящия регламент

Компетентният орган гарантира, че 
създателите на инвестиционния 
продукт прилагат методи за 
осигуряване на съответствие на 
съдържанието в основния 
информационен документ с Глава II 
от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Ако всеки основен информационен документ и всяка негова версия трябва да бъдат 
разрешени от компетентния орган, това би довело до продължителни и 
скъпоструващи административни процедури. Следователно е за предпочитане на 
компетентния орган да бъде възложена задачата да гарантира прилагането от 
страна на създателите на инвестиционни продукти на стабилни методи, осигуряващи 
съответствие на съдържанието на ОИД с настоящия регламент.
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Изменение 570
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
1. Лицето, отговорно за 
представянето на основния 
информационен документ, изпраща 
основния информационен документ и 
всички негови изменения на 
компетентните органи.
Компетентният орган, в рамките на 
10 работни дни след получаване на 
основния информационен документ, 
може да поиска да се нанесат 
промени в него. 
2. Съществените елементи на 
основния информационен документ се 
актуализират.

Or. en

Изменение 571
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Създателите на инвестиционни 
продукти и лицата, които продават 
инвестиционни продукти, предават 
основния информационен документ за 
инвестиционния продукт на 
компетентния орган на държавите 
членки, където инвестиционният 
продукт се предлага на пазара, 
разпространява или продава.
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Компетентният орган гарантира, че 
инвестиционните дружества 
установяват необходимите 
процедурни стъпки, за да гарантират 
съответствието на съдържанието 
на основния информационен документ 
с разпоредбите на глава II от 
настоящия регламент преди 
предлагането на пазара, 
разпространението или продажбата 
на инвестиционния продукт.

Or. en

Изменение 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Разрешаване на основния 

информационен документ от 
компетентните органи

1. При поискване създателите на 
инвестиционни продукти на дребно и 
лицата, които продават 
инвестиционни продукти на дребно, 
предават основния информационен 
документ за инвестиционния продукт 
на компетентния орган на всяка 
държава членка, където 
инвестиционният продукт на дребно 
се предлага на пазара, разпространява 
или продава.
2. Компетентният орган гарантира, 
че инвестиционните дружества 
установяват процедури, за да 
гарантират, че основният 
информационен документ 
съответства на разпоредбите на 
глава II от настоящия регламент 
преди предлагането на пазара, 
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разпространението или продажбата 
на инвестиционния продукт.

Or. en

Обосновка

Предложението надзорните органи по някакъв начин предварително да одобряват 
всички ОИД е неизпълнимо поради количеството документи, които създателите биха 
представили. Това неизменно би забавило въвеждането на новите продукти. Освен 
това увеличеното количество ресурси, които биха били нужни на регулаторите, за да 
изпълнят това изискване — може да е необходимо да сверяват ОИД спрямо други 
документи и данни — би довело до увеличение на разходите за регулиране, които  в 
крайна сметка ще плати инвеститорът.

Изменение 573
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 13б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13б
Оповестяване на такси и разходи

Следната информация се предоставя 
от лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, в отделен 
от ОИД документ:
1. Всички такси, упоменати в член 8, 
параграф 2, буква в), биват 
оповестявани кумулативно. Те не се 
прекласифицират като част от 
инвестицията, когато бъдат 
посочени на по-ниско равнище в 
инвестицията.
2. Таксите за инвестиционни 
консултации не се базират на 
фиксирана процентна ставка, освен 
ако предварително не е получено 
съгласието на инвеститора. Ако бъде 
договорена фиксирана процентна 
ставка, лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, оповестява 
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изцяло на какво ще се равнява тя за 
периода на инвестицията или за 
период, поискан от инвеститора.
3. Лицето, продаващо 
инвестиционния продукт или 
консултиращо инвеститора, 
предоставя на инвеститора разбивка 
на времето, вложено в изработването 
на тази консултация, и я представя 
под формата на минути или часове, 
спрямо които посочва часова ставка 
(освен ако не е договорена фиксирана 
процентна ставка, упомената в 
алинея 2).
4. Когато се начислява часова ставка, 
общата сума за предоставяне на 
консултацията не надвишава 
[200 евро].

Or. en

Изменение 574
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Глава IIа, член 13а, 13б, 13в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА IIа
НАМЕСА ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ПРОДУКТИ
Член 13а

Правомощия за намеса на 
европейските надзорни органи

1. В съответствие с член 9, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 093/2010, от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 или от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010 европейските надзорни 
органи (ЕНО) наблюдават 
инвестиционните продукти или 
финансовите инструменти, 
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предлагани на пазара, 
разпространявани или продавани в 
рамките на Съюза. ЕНО могат да 
проучват нови инвестиционни 
продукти или финансови 
инструменти преди пускането им на 
пазара, разпространяването или 
продажбата им в рамките на Съюза, 
в сътрудничество с компетентните 
органи.
2. В съответствие с член 9, 
параграф 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 или от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010, когато даден европейски 
надзорен орган има основателни 
съображения да счита, че са 
изпълнени условията по параграфи 3 и 
4 от настоящия член, той може 
временно да забрани или ограничи 
пускането на пазара, 
разпространението или продажбата 
на инвестиционни продукти или 
финансови инструменти в рамките 
на Съюза.
Забрана или ограничение могат да се 
прилагат при конкретни 
обстоятелства или да подлежат на 
изключения, определени от ЕНО.
3. Даден ЕНО взема решение по 
параграф 2, само ако са изпълнени 
всички посочени по-долу условия:
а) целта на предложената намеса е 
да бъде отстранена значителна 
заплаха за защитата на 
инвеститорите или за нормалното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или за 
стабилността на цялата финансова 
система на Съюза или на част от 
нея;
б) регулаторните изисквания, които 
вече са приложими към съответния 
инвестиционен продукт, финансов 
инструмент или дейност съгласно 
законодателството на Съюза, не 
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противодействат в достатъчна 
степен на заплахата;
в) компетентен орган или 
компетентни органи не са приели 
действия за преодоляване на 
заплахата или предприетите 
действия не са адекватни за 
преодоляването й.
Когато посочените в първата алинея 
условия са изпълнени, ЕНО може да 
наложи забраната или 
ограничението, посочени в параграф 2.
4. Когато се предприема действие по 
настоящия член, ЕНО взема под 
внимание степента, в която 
действието:
а) не оказва отрицателно въздействие 
върху ефективността на 
финансовите пазари или върху 
инвеститорите, което да е 
непропорционално спрямо ползите от 
действието; и
б) не създава риск за регулаторен 
арбитраж.
Когато компетентен орган или 
компетентни органи са взели мярка 
по член 13б, ЕНО може да вземе всяка 
от мерките по параграф 2, без да 
издава становището по член 13в.
5. Преди да реши да предприеме 
някакво действие по настоящия член, 
ЕНО уведомява компетентните 
органи за действията, които 
предлага.
6. Преди да бъде взето решение по 
параграф 2, ЕНО уведомява за своето 
намерение да забрани или ограничи 
даден инвестиционен продукт или 
финансов инструмент, освен ако в 
рамките на определен срок не бъдат 
направени известни промени в 
характеристиките на 
инвестиционния продукт или 
финансовия инструмент.
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7. Всеки европейски надзорен орган 
публикува на своя уебсайт известие за 
всяко решение относно 
предприемането на действия по 
настоящия член. В известието се 
уточняват подробностите за 
забраната или ограничението и се 
посочва датата, на която мерките 
ще породят действие, считано от 
публикуването на известието. 
Забраната или ограничението се 
прилагат единствено за действия, 
предприети след като мерките са 
породили действие.
8. Съответните ЕНО преразглеждат 
забраната или ограничението, 
наложени по параграф 2, през 
подходящи интервали от време, но 
най-малко веднъж на всеки три 
месеца. Ако забраната или 
ограничението не бъдат подновени 
след края на тримесечния период, 
действието им се прекратява 
автоматично.
9. Действие, предприето от ЕНО по 
настоящия член, има предимство 
пред всяко действие, предприето 
преди това от компетентен орган.
10. В съответствие с член 23 
Комисията приема делегирани актове 
за уточняване на критериите и 
факторите, които трябва да бъдат 
взети предвид от ЕНО, за да се 
определи кога възникват посочените в 
параграф 2, буква а) заплахи по 
отношение на защитата на 
инвеститорите или за нормалното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или за 
стабилността на цялата финансова 
система на Съюза или на част от нея. 
Тези делегирани актове гарантират, 
че ЕНО могат да действат по 
целесъобразност като предпазна 
мярка и че не се налага те да чакат 
пускането на пазара, 
разпространението или продажбата 
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на инвестиционния продукт или 
финансовия инструмент, нито 
предприемането на действия или 
практики преди вземането на мерки.

Член 13б
Намеса на компетентните органи по 

отношение на продукт
1. Компетентните органи извършват 
мониторинг на инвестиционните 
продукти или финансовите 
инструменти, пуснати на пазара, 
разпространявани или продавани във 
или от тяхната държава членка, и 
те могат да проучват нови 
инвестиционни продукти или 
финансови инструменти преди 
пускането им на пазара, 
разпространението или продажбата 
им във или от държавата членка.
2. Компетентен орган може да 
забрани или да ограничи в своята 
държава членка или от нейната 
територия:
а) пускането на пазара, 
разпространението или продажбата 
на инвестиционни продукти или 
финансови инструменти;
б) определен вид финансова дейност 
или практика.
3. Компетентен орган може да 
предприеме действието, посочено в 
параграф 2, ако има основателни 
причини да счита, че:
а) инвестиционен продукт, финансов 
инструмент, дейност или практика 
пораждат значителни опасения, 
свързани със защитата на 
инвеститорите, или представляват 
сериозна заплаха за правилното 
функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата 
финансовата система или на част от 
нея в една или повече държави членки, 
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включително посредством пускането 
на пазара, разпространението, 
възнаграждението и предоставянето 
на стимули, свързани с 
инвестиционния продукт или 
финансовия инструмент;
б) определен дериватен продукт има 
отрицателно въздействие върху 
механизма на ценообразуване на 
основния пазар;
в) съществуващите вече регулаторни 
изисквания в законодателството на 
Съюза, приложими за 
инвестиционния продукт, финансовия 
инструмент, дейност или практика, 
не отстраняват в достатъчна 
степен рисковете, посочени в буква а), 
и проблемът няма да бъде решен по-
успешно чрез подобряването на 
надзора или изпълнението на 
съществуващите изисквания;
г) действието е пропорционално, като 
се има предвид естеството на 
установените рискове, нивото на 
опитност на инвеститорите или 
участниците на пазара и вероятното 
влияние на действието върху 
инвеститорите и участниците на 
пазара, които могат да притежават, 
използват или да се възползват от 
финансовия инструмент или 
дейност;
д) надлежно се е консултирал с 
компетентните органи в други 
държави членки, които могат да 
бъдат засегнати в значителна степен 
от действието; и
е) действието не произвежда 
дискриминационен ефект върху 
услугите или дейностите, 
предоставяни от територията на 
друга държава членка.
Когато условията, посочени в алинея 
първа, са изпълнени, компетентният 
орган може да наложи забрана или 
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ограничение инвестиционен продукт 
или финансов инструмент да бъде 
пускан на пазара, разпространяван 
или продаван на клиенти в 
държавата членка или от нея.
Забрана или ограничение могат да се 
прилагат при конкретни 
обстоятелства или могат да 
подлежат на изключения, определени 
от компетентния орган.
4. Преди да бъде наложена забрана 
или ограничение по параграф 2, 
компетентният орган уведомява за 
намерението си да забрани или 
ограничи даден инвестиционен 
продукт или финансов инструмент, 
освен ако в определен срок не бъдат 
направени известни промени в 
характеристиките на 
инвестиционния продукт или 
финансовия инструмент.
5. Компетентният орган не налага 
забрана или ограничение по 
настоящия член, освен ако не по-
малко от един месец, преди да е 
предприел действието, той е 
уведомил в писмен или друг, съгласуван 
от органите вид, всички останали 
заинтересовани компетентни органи 
и ЕНО за подробностите, свързани с:
а) финансовия инструмент, дейност 
или практика, за които се отнася 
предложеното действие;
б) точното естество на 
предложените забрана или 
ограничение и датата, от която се 
предполага, че те ще породят 
действие; и
в) доказателствата, въз основа на 
които е взел своето решение и които 
свидетелстват, че всички условия по 
параграф 3 са изпълнени.
6. В случаите, когато необходимият 
срок за консултация по параграф 3, 
буква д) и забавянето от един месец, 
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предвидено в параграф 5, биха могли 
да нанесат необратими щети на 
потребителите, компетентният 
орган може да предприеме действия в 
съответствие с този член на 
временна основа за срок, който не 
надвишава три месеца. В този случай 
компетентният орган уведомява 
незабавно всички други органи и ЕНО 
за предприетите действия.
7. Компетентният орган публикува 
на своя уебсайт известие за всяко 
решение за налагане на забрана или 
ограничение, посочени в параграф 2. В 
известието се уточняват 
подробностите за забраната или 
ограничението и се посочва датата, 
на която мерките ще влязат в сила, 
считано от публикуването на 
известието, както и 
доказателствата за това, че всички 
условия по параграф 1 са изпълнени. 
Забраната или ограничението се 
прилагат единствено за действия, 
предприети след като мерките са 
влезли в сила.
8. Компетентният орган отменя 
забраната или ограничението, ако 
условията в параграф 3 вече не са 
приложими.
9. В съответствие с член 23 
Комисията приема делегирани актове 
за уточняване на критериите и 
факторите, които трябва да бъдат 
взети предвид от компетентните 
органи, за да се определи кога 
възникват посочените в параграф 3, 
буква а) заплахи по отношение на 
защитата на инвеститорите или за 
нормалното функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
за стабилността на цялата 
финансова система на Съюза или на 
част от нея.

Член 13в
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Координационна роля на ЕНО
1. Всеки ЕНО действа като посредник 
и координатор по отношение на 
действия, предприети от 
компетентните органи съгласно 
член 13б. По-специално всеки ЕНО 
гарантира, че действията, 
предприети от компетентния орган, 
са основателни и пропорционални и че 
когато е уместно, компетентните 
органи възприемат последователен 
подход.
2. След като получи уведомление по 
член 13б относно действия, които 
следва да бъдат наложени по силата 
на този член, ЕНО приема 
становище, в което посочва дали 
смята забраната или ограничението 
за основателни и пропорционални. 
Ако ЕНО счита, че приемането на 
мярка от други компетентни органи е 
необходимо, за да бъде отстранен 
рискът, той го заявява в своето 
становище. Становището се 
публикува на уебсайта на ЕНО.
3. Когато компетентен орган планира 
да предприеме или предприема 
действия въпреки становището на 
ЕНО по параграф 2 или отказва да 
предприеме действия въпреки 
становището на ЕНО по посочения 
параграф, той веднага публикува на 
своя уебсайт известие, в което 
подробно излага причините за това 
свое решение.

Or. enОбосновка

ЗАБЕЛЕЖКА: Това изменение представлява съвсем лека промяна на изменение 44, 
внесено в проектодоклада. По-специално е заличена фразата „като предпазна мярка 
преди“ от член 13а, параграф 3 и член 13б, параграф 3.

Изменение 575
Arlene McCarthy
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Предложение за регламент
Глава IIa – член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА IIа
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ 
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ПРОДУКТИ НА ДРЕБНО

Член 13а
Допустими активи

1. Инвестициите на инвестиционни 
продукти, определени в член 4 от 
настоящия регламент, включват 
само едно или повече от следните:
а) прехвърлими ценни книжа съгласно 
определението в буква н) от член 2, 
параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО 
с изключение на финансовите 
инструменти, подкрепени от 
изпълнението на други активи или 
свързани с него, които е възможно да 
се различават от тези, упоменати в 
член 19, параграф 1 от Директива 
85/611/ЕИО;
б) инструменти на паричния пазар 
съгласно определението в буква о) от 
член 2, параграф 1 от 
Директива 2009/65/ЕО;
в) новоемитирани прехвърлими ценни 
книжа съгласно определението в 
буква г) от член 50, параграф 1 от 
Директива 2009/65/ЕО;
г) дялове на ПКИПЦК или други 
дружества за колективно 
инвестиране, които са получили 
разрешение да бъдат допустими 
активи съгласно буква д) от член 50, 
параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО;
д) депозити в кредитни институции 
съгласно определението в буква е) от 
член 50, параграф 1 от 
Директива 2009/65/ЕО;
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е) дериватни финансови 
инструменти, включително 
еквивалентни на инструменти, 
даващи възможност за уреждане в 
текущо плащане, които са търгувани 
на регулиран пазар съгласно 
определението в букви а), б) и в) от 
член 50, параграф 1 от 
Директива 2009/65/ЕО, или дериватни 
финансови инструменти, търгувани 
извънборсово, при условие че:
i) базовият актив на дериватива се 
състои от инструменти, обхванати 
от настоящия параграф, финансови 
индекси, чиито определящи 
компоненти трябва да бъдат 
допустими активи, лихви, обменни 
курсове или валута; и
ii) видът дериватен инструмент е 
допустим съгласно определението в 
член 13в; и
iii) контрагентите в сделките с 
извънборсови деривати са 
институции, обект на пруденциален 
надзор, и принадлежащи на 
категориите, одобрени от 
компетентните органи на 
държавата членка по произход на 
създателя; и
iv) извънборсовите деривати са обект 
на надеждна и проверима оценка на 
дневна база и да могат да бъдат 
продавани, ликвидирани или 
приключвани чрез операция по 
прихващане във всеки момент и на 
тяхната точна стойност.
2. Инвестиционните продукти, 
продавани на инвеститори на дребно 
обаче:
а) не се инвестират пряко или 
непряко в деривативи, свързани със 
земеделски стоки;
б) не могат да бъдат излагани на 
бланкови продажби на прехвърлими 
ценни книжа, на инструменти на 
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паричния пазар или на други 
допустими финансови инструменти, 
посочени в буква г) от параграф 1;
3. Финансови индекси, за които е 
разрешено да бъдат възпроизвеждани 
по силата на инвестиционната 
политика на фондове или обвързани с 
инвестиционен фонд 
застрахователен договор, или да 
бъдат използвани като базов актив на 
дериватните инструменти и 
отнесени или свързани с 
инвестиционни продукти, трябва да 
отговарят на следните изисквания 
въз основа на следното, одобрено от 
компетентния орган в държавата
членка на произход на създателя на 
инвестиционния продукт:
а) съставът на индекса е достатъчно 
разнообразен; 
б) индексът представлява 
представителен еталон на пазара, за 
който се отнася; и
в) е публикуван по подходящ начин.

Or. en

Обосновка

Това изменение ограничава инвестициите от пакети инвестиционни продукти, 
продавани на инвеститори на дребно, до списък с допустими активи, сравними с 
посочените в член 50 от Директивата за ПКИПЦК, Директива 2009/65/ЕО 
(ПКИПЦК), и гарантира, че тези ограничения не могат да бъдат избегнати чрез 
косвена експозиция.

Изменение 576
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Глава IIa – член 13б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13б
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Управление на риска
1. Създателят на инвестиционен 
продукт предприема процедура за 
управление на риска, която му 
позволява по всяко време да наблюдава 
и да измерва профила на риска на 
инвестиционния продукт.
Той използва метод, позволяващ 
точна и независима оценка на 
стойността на извънборсовите 
деривативи.
Той редовно уведомява 
компетентните органи в своята 
държава на произход във връзка с 
видовете дериватни инструменти 
основните рискове, количествените 
ограничения и избраните метод за 
оценяване на рисковете, свързани със 
сделки по дериватни инструменти по 
отношение на всеки продукт.
2. Създателят на инвестиционен 
продукт гарантира, че глобалният 
риск на инвестиционния продукт, 
свързан с дериватните инструменти, 
не надхвърля общата стойност на 
инвестиционния продукт.
Рисковете се изчисляват, като се 
взимат предвид текущата стойност 
на базовите активи, рискът за 
контрагента, предвидимото развитие 
на пазарите и наличното време за 
ликвидирането на позициите.
Когато прехвърлими ценни книжа или 
инструменти на паричния пазар 
съдържат дериватен инструмент, 
дериватният инструмент се взема 
под внимание при прилагането на 
изискванията на настоящия член.
3. Абсолютната стойност под риск 
на инвестиционен продукт в момента 
на продажба и на нейната дата не 
може да надвишава 20 % от неговата 
номинална стойност.
Изчислението на стойността под 
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риск следва да се извършва в 
съответствие със следните 
параметри:
а) процентов едностранен 
доверителен интервал от 99 %;
б) срок на притежаване, равняващ се 
на 1 месец (20 работни дни); и
в) ефективен период на наблюдение 
(история) на рисковите фактори от 
най-малко 3 години (750 работни дни), 
освен ако по-кратък период на 
наблюдение не бъде обоснован със 
значително увеличение в 
нестабилността на цените (напр. 
поради извънредни пазарни условия).
4. Европейският банков орган (ЕБО), 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) и Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
разработват регулаторни стандарти 
за определяне на:
а) насоки за измерване на риска и за 
изчисление на глобалния риск на 
инвестиционните продукти, 
продавани на инвеститори на дребно;
б) насоки за финансовите индекси;
Европейските надзорни органи 
представят проекта на регулаторни 
технически стандарти на Комисията 
до [...].
На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти съгласно 
процедурата, посочена в членове 10—
14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 и членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en
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Обосновка

Излагането на глобален риск на инвестиционните продукти, продавани на 
инвеститори на дребно, следва да се ограничи, за да се ограничи косвено ливъриджа на 
продуктите и да се гарантира, че нивото на риск е подходящо.

Изменение 577
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Глава IIa – член 13в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13в
Използване на деривативи

1. Следните видове дериватни 
инструменти, включително 
еквивалентни на инструменти, 
даващи възможност за уреждане в 
текущо плащане, които са търгувани 
на
регулиран пазар, посочен в букви а)—в) 
от член 50, параграф 1 от 
Директива 2009/65/ЕО, или дериватни 
финансови инструменти,, търгувани 
извънборсово, са допустими за 
използване в рамките на 
инвестиционни продукти, продавани 
на инвеститори на дребно:
а) стандартни суапове, стандартни 
форуърдни договори и фючърсни 
договори;
б) стандартни опции;
в) обикновени бариерни опции и 
двоични опции, при условие че:
i) номиналната стойност на всяка 
двоична опция, включително на 
двоичните опции, включени в други 
дериватни инструменти или 
възпроизведени с обикновени 
инструменти, чиито дигитални 
печалби биха оказали отрицателно 
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въздействие върху възвращаемостта 
на инвестиционния продукт, е по-
ниска от 10 % от номиналната 
стойност на инвестиционния 
продукт; и
i) сумата на номиналната стойност 
на всички двоични опции, 
включително на двоичните опции, 
включени в други дериватни 
инструменти или възпроизведени с 
обикновени инструменти, чиито 
дигитални печалби биха оказали 
отрицателно въздействие върху 
възвращаемостта на инвестиционния 
продукт, е по-ниска от 20 % от 
номиналната стойност на 
инвестиционния продукт; и
iii) базовият актив на механизма за 
налагане на бариери е идентичен с 
базовия актив на опцията.
г) опции на средна стойност;
д) опции с отложено начало и опции с 
отложен сетълмент.

Or. en

Обосновка

Предложеното ограничение съответства на насоките на ЕОЦКП за фондове на 
ПКИПЦК. Използването на деривативи следва да се ограничи до обикновени 
дериватни инструменти, за да се преодолее прекомерната сложност при „опаковане“ 
на инвестиционните продукти.

Изменение 578
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Глава IIa – член 13г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13г
Правила относно печалбите
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1. Печалбата от инвестиционен 
продукт не:
а) включва редица механизми, 
събития или класове активи, които 
създават риск от неправилно 
тълкуване;
б) зависи от възникването на 
събития, които са необичайни за 
непрофесионални инвеститори, като 
например равнището на регулаторен 
капитал във финансовата 
институция;
в) включва характеристики,свързани с 
пакета, които предизвикват у 
инвеститорите поведение, повлияно 
от предубеждения.
2. Европейският банков орган (ЕБО), 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) и Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
разработват насоки, допълнително 
изясняващи условията, упоменати в 
параграф 1 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира, че инвестициите, чийто профил на риска 
и възвращаемостта включва много сложни механизми, създавайки риск от 
недоразумения, и инвестициите, включващи негативни, свързани с пакета, 
характеристики, не се продават на инвеститорите на дребно, тъй като създават 
значителен риск от неправомерни продажби.

Изменение 579
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създателят на инвестиционния продукт Създателят на инвестиционния продукт
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установява подходящи процедури и 
договорености, които гарантират, че 
инвеститорите на дребно, подали жалба 
във връзка с основния информационен 
документ, получават своевременен и 
подходящ отговор по същество.

и лицето, което продава 
инвестиционния продукт, 
установяват подходящи процедури и 
договорености, които гарантират, че 
инвеститорите на дребно, подали жалба 
във връзка с основния информационен 
документ или приложението към 
основния информационен документ, 
получават своевременен и подходящ 
отговор по същество.

Or. en

Изменение 580
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създателят на инвестиционния продукт 
установява подходящи процедури и 
договорености, които гарантират, че 
инвеститорите на дребно, подали жалба 
във връзка с основния информационен 
документ, получават своевременен и 
подходящ отговор по същество.

Създателят на инвестиционния продукт 
и лицето, което продава 
инвестиционния продукт,
установяват подходящи процедури и 
договорености, които гарантират, че:

i) инвеститорите на дребно 
разполагат с ефективен начин за 
подаване на жалба срещу създателя 
на инвестиционния продукт;
ii) инвеститорите на дребно, подали 
жалба във връзка с основния 
информационен документ, получават 
своевременен и подходящ отговор по 
същество; и
iii) инвеститорите на дребно имат на 
разположение и ефективни процедури 
за обезщетяване в случай на 
трансгранични спорове, по-специално 
когато създателят на 
инвестиционния продукт се намира в 
друга държава членка или в трета 
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държава.

Or. en

Изменение 581
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създателят на инвестиционния продукт 
установява подходящи процедури и 
договорености, които гарантират, че 
инвеститорите на дребно, подали жалба 
във връзка с основния информационен 
документ, получават своевременен и 
подходящ отговор по същество.

Създателят на инвестиционния продукт 
и дистрибуторът установяват
подходящи процедури и практики, 
които гарантират, че:

1) инвеститорите на дребно 
разполагат с ефективен начин за 
подаване на жалба срещу създателя 
на инвестиционния продукт, а оттам 
и за процедура за обжалване;
2) инвеститорите на дребно, подали 
жалба във връзка с основния 
информационен документ, получават 
своевременен и подходящ отговор по 
същество; и

3) инвеститорите на дребно също 
разполагат с ефективни процедури за 
обжалване в случай на трансгранични 
спорове;
по-специално, когато създателят на 
инвестиционен продукт се намира в 
друга държава членка или в трета 
държава.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се основава на предложение от Европейската централна 
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банка. Тъй като инвеститорите на дребно са в пряк контакт с дистрибуторите, а не 
със създателите, дистрибуторите също следва да позволяват на потребителите да 
откриват процедури за обжалване. Такава процедура за обжалване следва да бъде 
ефективна също и в случай на трансгранични спорове, по-специално когато 
създателят на инвестиционния продукт се намира в друга държава членка или в 
трета държава.

Изменение 582
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създателят на инвестиционния продукт 
установява подходящи процедури и 
договорености, които гарантират, че 
инвеститорите на дребно, подали жалба 
във връзка с основния информационен 
документ, получават своевременен и 
подходящ отговор по същество.

Създателят на инвестиционния продукт 
и дистрибуторът установяват
подходящи процедури и договорености, 
които гарантират, че: i) 
инвеститорите на дребно разполагат 
с ефективен начин за подаване на 
жалба срещу създателя на 
инвестиционния продукт, а оттам и 
за откриване на процедура за 
обжалване; ii) инвеститорите на 
дребно, подали жалба във връзка с 
основния информационен документ, 
получават своевременен и подходящ 
отговор по същество; и iii) 
инвеститорите на дребно също имат 
на разположение ефективни 
процедури за обезщетяване в случай 
на трансгранични спорове, по-
специално когато създателят на 
инвестиционния продукт се намира в 
друга държава членка или в трета 
държава.

Or. en

Обосновка

Тъй като са в пряк контакт с инвеститорите на дребно, дистрибуторите на 
инвестиционни продукти също следва да са отговорни да гарантират, че 
инвеститорът на дребно разполага с ефективен начин за подаване на жалба срещу 
създател във връзка с ОИД и за откриване на процедура за обжалване. Процедурите 
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за обжалване следва да бъдат ефективни също и в случай на трансгранични спорове, 
по-специално когато създателят на инвестиционния продукт се намира в друга 
държава членка или в трета държава.

Изменение 583
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създателят на инвестиционния продукт 
установява подходящи процедури и 
договорености, които гарантират, че 
инвеститорите на дребно, подали жалба 
във връзка с основния информационен 
документ, получават своевременен и 
подходящ отговор по същество.

Създателят на инвестиционния продукт 
установява подходящи процедури и 
договорености, които гарантират, че 
инвеститорите на дребно, подали жалба 
във връзка с основния информационен 
документ, получават своевременен и 
подходящ отговор по същество в 
съответствие с директивата 
относно алтернативното решаване 
на спорове.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо да се дублират действия, които вече са предприети в сферата на 
механизмите за алтернативно решаване на спорове.

Изменение 584
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
1. Ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане 
на спорове, предвидена в 
националното законодателство,
срещу създател на инвестиционен 
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продукт или лице, което продава 
инвестиционни продукти във връзка с 
правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия 
регламент, създателят на 
инвестиционния продукт или лицето, 
което продава инвестиционни 
продукти, участват в процедурата, 
ако тя отговаря на следните 
изисквания:
а) процедурата води до решения, 
които не са обвързващи;
б) давностният срок за внасянето на 
спора в съда спира да тече за 
времетраенето на алтернативната 
процедура за уреждане на спора;
в) погасителната давност на иска 
спира да тече за времетраенето на 
процедурата;
г) процедурата е безплатна или 
изисква заплащането на умерена 
такса, както е постановено в 
националното законодателство;
д) страните имат достъп до 
процедурата не само по електронен 
път;
е) в изключителни случаи са 
възможни временни мерки, ако 
спешността на ситуацията го 
изисква.
2. Държавите членки нотифицират 
Комисията за посочените в 
параграф 1 органи, компетентни да 
водят посочените в параграф 1 
процедури, в рамките на [да се въведе 
конкретна дата 6 месеца от 
влизането в сила/прилагането на 
настоящия регламент]. Те незабавно 
уведомяват Комисията за всякакви 
последващи промени във връзка с тези 
структури.
3. Структурите, компетентни да 
водят посочените в параграф 1 
процедури, си сътрудничат при 
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разрешаването на трансгранични 
спорове, възникнали във връзка с 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Въпросът относно АРС е важен, но за да се осигури последователност, той следва да 
се разглежда в директивата относно АРС, а не в настоящия регламент.

Изменение 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане 
на спорове, предвидена в 
националното законодателство, 
срещу създател на инвестиционен 
продукт или лице, което продава 
инвестиционни продукти във връзка с 
правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия 
регламент, създателят на 
инвестиционния продукт или лицето, 
което продава инвестиционни 
продукти, участват в процедурата, 
ако тя отговаря на следните 
изисквания:

заличава се

а) процедурата води до решения, 
които не са обвързващи;
б) давностният срок за внасянето на 
спора в съда спира да тече за 
времетраенето на алтернативната 
процедура за уреждане на спора;
в) погасителната давност на иска 
спира да тече за времетраенето на 
процедурата;
г) процедурата е безплатна или 
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изисква заплащането на умерена 
такса, както е постановено в 
националното законодателство;
д) страните имат достъп до 
процедурата не само по електронен 
път;
е) в изключителни случаи са 
възможни временни мерки, ако 
спешността на ситуацията го 
изисква.

Or. en

Обосновка

Законодателствата на държавите членки в сферата на разрешаване на спорове се 
различават, почти невъзможно е те да се хармонизират и да се създадат общи 
правила. Поради разликите в националните законодателства не е възможно да се 
определят общи правила относно алтернативното разрешаване на спорове на 
равнището на ЕС. Този въпрос следва да е в рамките на националната 
компетентност.

Изменение 586
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу създател на 
инвестиционен продукт или лице, което 
продава инвестиционни продукти във 
връзка с правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент, 
създателят на инвестиционния продукт 
или лицето, което продава 
инвестиционни продукти, участват в 
процедурата, ако тя отговаря на 
следните изисквания:

1. Ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу създател на 
инвестиционен продукт или лице, което 
продава инвестиционни продукти във 
връзка с правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент, 
създателят на инвестиционния продукт 
или лицето, което продава 
инвестиционни продукти, може да 
участват или участват в процедурата
съгласно правилата, посочени в 
Директива [...] относно 
алтернативното решаване на 
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спорове.

Or. en

Изменение 587
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу създател на
инвестиционен продукт или лице, 
което продава инвестиционни продукти 
във връзка с правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент, 
създателят на инвестиционния 
продукт или лицето, което продава 
инвестиционни продукти, участват в 
процедурата, ако тя отговаря на 
следните изисквания:

1. В съответствие с директивата 
относно алтернативното 
разрешаване на спорове (№ XXX) и 
регламента относно разрешаването 
на спорове онлайн (№ XXX) 
държавите членки гарантират, че
ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу създател на
пакет инвестиционни продукти на 
дребно или лице, което продава пакети
инвестиционни продукти на дребно във 
връзка с правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент, 
създателят на пакета инвестиционни 
продукти на дребно или лицето, което 
продава пакети инвестиционни 
продукти на дребно, участват в 
процедурата, ако тя отговаря на 
следните изисквания:

Or. en

Обосновка

В случай на алтернативно решаване на спорове разпоредбите на Европейския 
парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО следва да са 
обвързващи за настоящата директива.



AM\926906BG.doc 147/192 PE504.398v01-00

BG

Изменение 588
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу създател на 
инвестиционен продукт или лице, което 
продава инвестиционни продукти във 
връзка с правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент, 
създателят на инвестиционния продукт 
или лицето, което продава 
инвестиционни продукти, участват в 
процедурата, ако тя отговаря на
следните изисквания:

1. В съответствие с директивата 
относно алтернативното 
разрешаване на потребителски 
спорове [2011/0373(COD)] и 
регламента относно разрешаването 
онлайн на потребителски спорове 
[2011/0374(COD)] държавите членки 
гарантират, че ако инвеститор на 
дребно открие процедура за 
алтернативно уреждане на спорове, 
предвидена в националното 
законодателство, срещу създател на 
инвестиционен продукт или лице, което 
продава инвестиционни продукти във 
връзка с правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент, 
създателят на инвестиционния продукт 
или лицето, което продава 
инвестиционни продукти, участват в 
процедурата.

Or. en

Обосновка

Регламентът относно пакетите инвестиционни продукти на дребно следва да не 
противоречи на съдържанието на директивата и регламента, които скоро ще влязат 
в сила, така че ние вземаме това предвид и премахваме изброените критерии, за да 
избегнем объркване.

Изменение 589
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу създател на 
инвестиционен продукт или лице, което 
продава инвестиционни продукти във 
връзка с правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент, 
създателят на инвестиционния продукт 
или лицето, което продава 
инвестиционни продукти, участват в 
процедурата, ако тя отговаря на 
следните изисквания:

1. Ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу създател на 
инвестиционен продукт или лице, което 
продава инвестиционни продукти във 
връзка с правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент, 
създателят на инвестиционния продукт 
или лицето, което продава 
инвестиционни продукти, може да
участват в процедурата, ако тя отговаря 
на следните изисквания:

Or. en

Изменение 590
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу създател на 
инвестиционен продукт или лице, което 
продава инвестиционни продукти във 
връзка с правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент, 
създателят на инвестиционния продукт 
или лицето, което продава 
инвестиционни продукти, участват в 
процедурата, ако тя отговаря на 
следните изисквания:

1. Ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу създател на 
инвестиционен продукт или лице, което 
продава инвестиционни продукти във 
връзка с правата и задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент, 
създателят на инвестиционния продукт 
или лицето, което продава 
инвестиционни продукти, участват в 
процедурата.

Or. en

Обосновка

Предвид неотдавнашното споразумение относно минималното хармонизиране на 
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директивата относно АРС, в която са изложени критериите за схемите за АРС в ЕС, 
настоящият регламент следва да не определя различни критерии. Директивата 
относно АРС например позволява на държавите членки да определят дали решенията 
са обвързващи и би било непоследователно, ако настоящият регламент поставя 
различни критерии за схемите.

Изменение 591
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурата води до решения, 
които не са обвързващи;

заличава се

Or. en

Изменение 592
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурата води до решения, 
които не са обвързващи;

заличава се

Or. en

Изменение 593
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурата води до решения, 
които не са обвързващи;

заличава се
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Or. en

Изменение 594
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурата води до решения,
които не са обвързващи;

заличава се

Or. en

Обосновка

В Обединеното кралство, Дания и Норвегия (ЕИП) решенията са обвързващи за 
сектора, но не и за потребителя, а предложението в буква а) ще доведе до намаляване 
на установените права на потребителите в тези страни. Настоящото изменение е по 
предложение от Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 595
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурата води до решения, които 
не са обвързващи;

а) процедурата води до решения, които 
при изрично поискване могат да 
бъдат обвързващи за създателя на 
пакети инвестиционни продукти на 
дребно и за клиента на дребно;

Or. en

Обосновка

Предимството при алтернативното решаване на спорове е да се предостави на 
създателя на продукта и на непрофесионалния клиент ефективна по отношение на 
времето и разходите система за решаване на спорове, която допълнително да 
облекчава националните юрисдикции. Така че решението следва да се остави на 
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избора на участниците.

Изменение 596
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) давностният срок за внасянето на 
спора в съда спира да тече за 
времетраенето на алтернативната 
процедура за уреждане на спора;

заличава се

Or. en

Изменение 597
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) давностният срок за внасянето на 
спора в съда спира да тече за 
времетраенето на алтернативната 
процедура за уреждане на спора;

заличава се

Or. en

Изменение 598
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) давностният срок за внасянето на 
спора в съда спира да тече за 

заличава се
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времетраенето на алтернативната 
процедура за уреждане на спора;

Or. en

Изменение 599
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) погасителната давност на иска 
спира да тече за времетраенето на 
процедурата;

заличава се

Or. en

Изменение 600
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) погасителната давност на иска 
спира да тече за времетраенето на 
процедурата;

заличава се

Or. en

Изменение 601
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) погасителната давност на иска заличава се
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спира да тече за времетраенето на 
процедурата;

Or. en

Изменение 602
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) процедурата е безплатна или 
изисква заплащането на умерена 
такса, както е постановено в 
националното законодателство;

заличава се

Or. en

Изменение 603
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) процедурата е безплатна или 
изисква заплащането на умерена 
такса, както е постановено в 
националното законодателство;

заличава се

Or. en

Изменение 604
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) процедурата е безплатна или 
изисква заплащането на умерена 
такса, както е постановено в 
националното законодателство;

заличава се

Or. en

Изменение 605
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) страните имат достъп до 
процедурата не само по електронен 
път;

заличава се

Or. en

Изменение 606
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) страните имат достъп до 
процедурата не само по електронен 
път;

заличава се

Or. en

Изменение 607
Arlene McCarthy



AM\926906BG.doc 155/192 PE504.398v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) страните имат достъп до 
процедурата не само по електронен 
път;

заличава се

Or. en

Изменение 608
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в изключителни случаи са 
възможни временни мерки, ако 
спешността на ситуацията го 
изисква.

заличава се

Or. en

Изменение 609
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в изключителни случаи са 
възможни временни мерки, ако 
спешността на ситуацията го 
изисква.

заличава се

Or. en



PE504.398v01-00 156/192 AM\926906BG.doc

BG

Изменение 610
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в изключителни случаи са 
възможни временни мерки, ако 
спешността на ситуацията го 
изисква.

заличава се

Or. en

Изменение 611
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки нотифицират 
Комисията за посочените в 
параграф 1 органи, компетентни да 
водят посочените в параграф 1 
процедури, в рамките на [да се въведе 
конкретна дата 6 месеца от 
влизането в сила/прилагането на 
настоящия регламент]. Те незабавно 
уведомяват Комисията за всякакви 
последващи промени във връзка с тези 
структури.

заличава се

Or. en

Изменение 612
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При упражняване на правомощията 
си съгласно член 19, компетентните 
органи си сътрудничат тясно, за да се 
гарантира, че административните 
мерки и санкции постигат желаните 
по настоящия регламент резултати, 
и координират действията си с цел да 
се избегне евентуално дублиране и 
припокриване при прилагането им по 
отношение на трансгранични случаи.

2. Компетентните органи имат, в 
съответствие с националното право, 
всички правомощия за осъществяване 
на надзор, включително и на 
разследвания, които са им 
предоставени поради 
необходимостта да изпълняват 
задълженията си по силата на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Важно е да се изясни с какви правомощия разполагат компетентните органи и да се 
уеднакви формулировката с ДПФИ 2.

Изменение 613
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При упражняване на 
правомощията си съгласно член 19 
компетентните органи си 
сътрудничат тясно, за да се 
гарантира, че административните 
мерки и санкции постигат желаните 
съгласно настоящия регламент 
резултати, и координират 
действията си, с цел да се избегне 
евентуално дублиране и припокриване 
при прилагането им по отношение на
трансгранични случаи.

Or. en
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Изменение 614
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Структурите, компетентни да 
водят посочените в параграф 1 
процедури, си сътрудничат при 
разрешаването на трансгранични 
спорове, възникнали във връзка с 
настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 615
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият член се прилага по 
отношение на следните нарушения:

1. Настоящият член се прилага по 
отношение на всяко нарушение на 
регламента.

Or. en

Обосновка

Не е нужно да се изброяват възможните нарушения на регламента.

Изменение 616
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият член се прилага по 1. Настоящият член се прилага по 
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отношение на следните нарушения: отношение на следния неизчерпателен 
списък от нарушения:

Or. en

Изменение 617
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият член се прилага по 
отношение на следните нарушения:

1. Настоящият член се прилага по 
отношение на всякакви нарушения на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 618
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) основният информационен 
документ не съответства на член 6, 
параграфи от 1 до 3, и на член 7;

заличава се

Or. en

Изменение 619
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) основният информационен заличава се
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документ не съответства на член 6, 
параграфи от 1 до 3, и на член 7;

Or. en

Изменение 620
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) основният информационен 
документ не съдържа информацията, 
определена в член 8, параграфи 1 и 2, 
или тя не е представена в 
съответствие с член 8, параграф 4;

заличава се

Or. en

Изменение 621
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) основният информационен 
документ не съдържа информацията, 
определена в член 8, параграфи 1 и 2, 
или тя не е представена в 
съответствие с член 8, параграф 4;

заличава се

Or. en

Изменение 622
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) рекламно съобщение съдържа 
информация, свързана с 
инвестиционния продукт, която 
противоречи на информацията в 
основния информационен документ в 
нарушение на член 9;

заличава се

Or. en

Изменение 623
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) рекламно съобщение съдържа 
информация, свързана с 
инвестиционния продукт, която 
противоречи на информацията в 
основния информационен документ в 
нарушение на член 9;

заличава се

Or. en

Изменение 624
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) основният информационен 
документ не се преразглежда и изменя 
в съответствие с член 10;

заличава се

Or. en
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Изменение 625
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) основният информационен 
документ не се преразглежда и изменя 
в съответствие с член 10;

заличава се

Or. en

Изменение 626
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) основният информационен 
документ не е бил предоставен 
своевременно в съответствие с 
член 12, параграф 1;

заличава се

Or. en

Изменение 627
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) основният информационен 
документ не е бил предоставен 
своевременно в съответствие с 
член 12, параграф 1;

заличава се

Or. en
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Изменение 628
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) основният информационен 
документ не е бил предоставен 
безплатно в съответствие с член 13, 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 629
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) основният информационен 
документ не е бил предоставен 
безплатно в съответствие с член 13, 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 630
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) заповед, забраняваща продажбата на 
инвестиционен продукт;

а) заповед, забраняваща продажбата на 
пакет инвестиционни продукти на 
дребно;
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Or. en

Изменение 631
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заповед, временно спираща 
продажбата на инвестиционен 
продукт;

б) заповед, временно спираща 
продажбата на пакет инвестиционни 
продукти на дребно;

Or. en

Изменение 632
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предупреждение, което се оповестява 
публично и посочва отговорното за 
нарушението лице и естеството на 
нарушението;

в) предупреждение, което се оповестява 
публично и посочва отговорното за 
нарушението юридическо лице и 
естеството на нарушението;

Or. en

Изменение 633
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) заповед за издаване на нова версия
на основния информационен документ.

г) заповед, забраняваща
предоставянето на основен
информационен документ, който не 
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съответства на изискванията на 
членове 6, 7, 8 и 10;

Or. en

Изменение 634
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) парични глоби.

Or. en

Изменение 635
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) имуществени глоби.

Or. en

Изменение 636
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) имуществени санкции.

Or. en
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Изменение 637
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) имуществени санкции.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да предвиди възможността за налагане на имуществени санкции 
от компетентните органи.

Изменение 638
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) за юридически лица: 
административна имуществена 
санкция в размер до 10 % от общия 
годишен оборот на юридическото 
лице за предходната стопанска 
година; когато юридическото лице е 
дъщерно предприятие на предприятие 
майка, за общ годишен оборот се 
приема общият годишен оборот 
съгласно консолидирания отчет на 
първостепенното предприятие майка 
за предходната стопанска година;

Or. en

Изменение 639
Sylvie Goulard
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) за физически лица: 
административна имуществена 
санкция в размер до 5 000 000 EUR или 
— в държавите членки, в които 
еврото не е официална парична 
единица — равностойността в 
националната парична единица към 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Препоръчаните изменения биха гарантирали хармонизация при налагането на 
административни имуществени санкции с други предложени законодателни актове на 
Съюза, по-специално по отношение на предложената директива за пазарите на 
финансови инструменти и предложената пета версия на директивата за ПКИПЦК.

Изменение 640
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентните органи са 
наложили една или повече 
административни мерки или санкции в 
съответствие с параграф 2, те имат 
правомощията да издават или да изискат 
от създателя на инвестиционния 
продукт или лицето, което го продава, 
да издаде пряко съобщение до 
засегнатия инвеститор на дребно, като 
му предоставят информация относно 
административната мярка или санкция и 
го информират къде може да подаде 
жалба или иск за обезщетение.

3. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентните органи са 
наложили една или повече 
административни мерки или санкции в 
съответствие с параграф 2, те имат 
правомощията да издават или да изискат 
от създателя на пакет инвестиционни 
продукти на дребно или лицето, което 
предоставя консултация за него или
го продава, да издаде пряко съобщение 
до засегнатия инвеститор на дребно, 
като му предоставят информация 
относно административната мярка или 
санкция и го информират къде може да 
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подаде жалба или иск за обезщетение.

Or. en

Изменение 641
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Компетентните органи прилагат 
административните мерки и санкции, 
посочени в член 19, параграф 2, като 
вземат предвид всички съпътстващи 
обстоятелства, включително:

Компетентните органи прилагат 
административните мерки и санкции, 
посочени в член 19, параграф 2, като 
вземат предвид всички съпътстващи 
обстоятелства, включително, когато е 
целесъобразно:

Or. en

Изменение 642
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) степента на отговорност на 
отговорното лице;

б) степента на отговорност на 
отговорното юридическо лице;

Or. en

Изменение 643
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) степента на отговорност на 
отговорното лице;

б) степента на отговорност на 
отговорното физическо или 
юридическо лице;

Or. en

Изменение 644
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали отговорното за нарушението 
лице оказва сътрудничество;

г) дали отговорното за нарушението 
юридическо лице оказва 
сътрудничество;

Or. en

Изменение 645
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали отговорното за нарушението 
лице оказва сътрудничество;

г) дали отговорното за нарушението 
физическо или юридическо лице оказва 
сътрудничество;

Or. en

Изменение 646
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предишни нарушения от страна на 
отговорното лице.

д) предишни нарушения от страна на 
отговорното юридическо лице.

Or. en

Изменение 647
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предишни нарушения от страна на 
отговорното лице.

д) предишни нарушения от страна на 
отговорното физическо или 
юридическо лице.

Or. en

Изменение 648
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) всички мерки, предприети от 
отговорното лице за избягване на 
повторни нарушения в бъдеще.

Or. en

Изменение 649
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) други фактори от значение.

Or. en

Изменение 650
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) обезщетения, предоставени на 
дребните инвеститори от 
отговорното лице след нарушението.

Or. en

Изменение 651
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Веднъж годишно държавите членки 
представят на ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП 
обобщена информация относно всички 
административни мерки и санкции, 
наложени в съответствие с член 18 и 
член 19, параграф 2.

2. Веднъж годишно държавите членки 
представят на компетентния ЕНО 
(ЕБО, ЕОЗППО или ЕОЦКП) обобщена 
информация относно 
административните наказания и 
други мерки, наложени в съответствие с 
член 18 и член 19, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да предоставят информация относно продуктите на 
съответния компетентен ЕНО.
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Изменение 652
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Веднъж годишно държавите членки
представят на ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП 
обобщена информация относно всички 
административни мерки и санкции, 
наложени в съответствие с член 18 и 
член 19, параграф 2.

2. Веднъж годишно компетентните 
органи представят на ЕБО, ЕОЗППО и 
ЕОЦКП обобщена информация относно 
всички административни мерки и 
санкции, наложени в съответствие с 
член 18 и член 19, параграф 2.

Or. en

Изменение 653
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкциите и мерките, наложени за 
нарушенията, посочени в член 19, 
параграф 1, се оповестяват публично без 
ненужно забавяне и съдържат поне 
информация за вида на нарушението на 
настоящия регламент и самоличността 
на отговорния за това нарушение, освен 
ако такова оповестяване 
представлява сериозна заплаха за 
финансовите пазари.

Санкциите и мерките, наложени за 
нарушенията, посочени в член 19, 
параграф 1, се оповестяват публично без 
ненужно забавяне и съдържат поне 
информация за вида на нарушението на 
настоящия регламент и самоличността 
на отговорния за това нарушение.
Компетентните органи могат да не 
оповестяват на своя уебсайт 
самоличността на субекта, на който 
е наложена санкция, след изтичането 
на най-малко пет години.

Or. en

Изменение 654
Sharon Bowles
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оповестяването би довело до 
непропорционално големи вреди за 
съответните страни, 
компетентните органи публично 
оповестяват санкциите или мерките 
без да посочват нарушителите.

заличава се

Or. en

Изменение 655
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оповестяването би довело до 
непропорционално големи вреди за 
съответните страни, компетентните 
органи публично оповестяват
санкциите или мерките без да посочват 
нарушителите.

Когато оповестяването би довело до 
непропорционално големи вреди за 
съответните страни или би поставило 
под заплаха текущи разследвания, 
компетентните органи могат да се 
въздържат от оповестяване, да го 
забавят или да оповестят публично 
санкциите или мерките, без да посочват 
нарушителите. За компетентните 
органи остава задължението да 
докладват административните 
мерки и санкции на ЕБО, ЕОЗППО и 
ЕОЦКП при условия на 
поверителност.

Or. en

Изменение 656
Olle Schmidt
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове при спазване на предвидените в 
настоящия член условия.

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема технически 
стандарти при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

Or. en

Обосновка

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на сектора и на 
ЕНО да реагират бързо на развитието на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 
заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 
оправомощена да приема делегирани актове.

Изменение 657
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове по член 8, параграф 5, член 10, 
параграф 2 и член 12, параграф 4 се 
предоставя на Комисията за срок от 
[4 години], считано от датата на влизане 
в сила на настоящия регламент. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или Съветът не 
възрази срещу подобно продължаване 
не по-късно от три месеца преди 
изтичането на всеки срок.

2. Правомощието да приема 
технически стандарти по член 8, 
параграф 5, член 10, параграф 2 и 
член 12, параграф 4 се предоставя на 
Комисията за срок от [4 години], 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност,
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възрази срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки срок.

Or. en
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Обосновка

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на сектора и на 
ЕНО да реагират бързо на развитието на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 
заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 
оправомощена да приема делегирани актове.

Изменение 658
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове по член 8, параграф 5, член 10, 
параграф 2 и член 12, параграф 4 се 
предоставя на Комисията за срок от 
[4 години], считано от датата на влизане 
в сила на настоящия регламент. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или Съветът не 
възрази срещу подобно продължаване 
не по-късно от три месеца преди 
изтичането на всеки срок.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове по член 8, параграф 5, член 10, 
параграф 2, член 12, параграф 4, 
член 13а, параграф 10 и член 13б, 
параграф 9 се предоставя на Комисията 
за срок от [2 години], считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възрази срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки срок.

Or. en

Обосновка

Срокът за приемане на делегирани актове от Европейската комисия следва да е 
съгласуван с доклада относно прилагането на ПИПД: няма да е възможно 
публикуването на обстоен и точен доклад за прилагането на регламента, без да са 
въведени делегираните актове.

Изменение 659
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 5, член 10, 
параграф 2 и член 12, параграф 4, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 5, член 10, 
параграф 2 и член 12, параграф 4, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на техническите 
стандарти, които вече са в сила.

Or. en

Обосновка

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на сектора и на 
ЕНО да реагират бързо на развитието на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 
заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 
оправомощена да приема делегирани актове.

Изменение 660
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията уведомява за това 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.

4. Веднага щом приеме технически 
стандарт, Комисията уведомява за 
това едновременно Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на сектора и на 
ЕНО да реагират бързо на развитието на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 



AM\926906BG.doc 177/192 PE504.398v01-00

BG

заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 
оправомощена да приема делегирани актове.

Изменение 661
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 8, параграф 5, член 10, параграф 2 
и член 12, параграф 4, влиза в сила само 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът е възразил срещу него в срок от 
два месеца след нотификацията на 
Европейския парламент и на Съвета за 
съответния акт, или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да правят 
възражения. Този период се удължава с 
[2 месеца] по искане на Европейския 
парламент или на Съвета.

5. Технически стандарт, приет 
съгласно член 8, параграф 5, член 10, 
параграф 2 и член 12, параграф 4, влиза 
в сила само ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът е възразил 
срещу него в срок от два месеца след 
нотификацията на Европейския 
парламент и на Съвета за съответния 
акт, или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да правят възражения. Този период 
се удължава с [2 месеца] по искане на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Обосновка

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на сектора и на 
ЕНО да реагират бързо на развитието на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 
заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 
оправомощена да приема делегирани актове.

Изменение 662
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 5, член 10, параграф 2 и 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 5, член 10, параграф 2 и 
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член 12, параграф 4, влиза в сила само 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът е възразил срещу него в срок от 
два месеца след нотификацията на 
Европейския парламент и на Съвета за 
съответния акт, или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да правят 
възражения. Този период се удължава с 
[2 месеца] по искане на Европейския 
парламент или на Съвета.

член 12, параграф 4, влиза в сила само 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът е възразил срещу него в срок от 
три месеца след нотификацията на 
Европейския парламент и на Съвета за 
съответния акт, или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да правят 
възражения. Този период се удължава с 
[3 месеца] по искане на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 663
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 5, член 10, параграф 2 и 
член 12, параграф 4, влиза в сила само 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът е възразил срещу него в срок от 
два месеца след нотификацията на 
Европейския парламент и на Съвета за 
съответния акт, или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да правят 
възражения. Този период се удължава с 
[2 месеца] по искане на Европейския 
парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 5, член 10, параграф 2 и 
член 12, параграф 4, влиза в сила само 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът е възразил срещу него в срок от 
три месеца след нотификацията на 
Европейския парламент и на Съвета за 
съответния акт, или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да правят 
възражения. Този период се удължава с 
[3 месеца] по искане на Европейския 
парламент или на Съвета.

Когато делегиран акт е предаден 
непосредствено преди или по време на 
неработен ден, счита се, че срокът 
започва да тече от датата на 
първото пленарно заседание след 
неработния ден. Във всички случаи, 
включително с удължаване, срокът 
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може да се удължава така, че да 
включва три пълни пленарни 
заседания.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира подобаваща роля на Европейския 
парламент в процеса по приемане на делегирани актове.

Изменение 664
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Без да се засягат другите 
разпоредби на регламента за ЕОЦКП, 
срокът за възражение от страна на 
Парламента и на Съвета в случай на 
одобрение на проект на регулаторен 
технически стандарт без промени от 
Комисията е 2 месеца [поради 
сложността и обема на обхванатите 
въпроси]. Този срок може да бъде 
удължен еднократно по инициатива 
на Парламента и на Съвета с още 
един месец.

Or. en

Изменение 665
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 23а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23а
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Допълнителни разпоредби относно 
проектите на регулаторни 

технически стандарти
1. Независимо от срока, даден за 
представяне на проектите на 
регулаторни технически стандарти 
на Комисията, се договаря поетапно 
представяне, което определя 
подлежащите на представяне 
текстове или групи от текстове 12, 
18 и 24 месеца предварително.
2. Комисията не приема регулаторни 
технически стандарти, ако поради 
прекъсване времето за парламентарен 
контрол, включително с 
удължаването, е по-малко от 2 
месеца.
3. Европейските надзорни органи 
могат да консултират Парламента 
по време на етапите на изготвяне на 
проектите на регулаторни 
технически стандарти, по-конкретно 
при наличие на опасения относно 
обхвата на настоящия регламент.
4. Когато компетентната комисия на 
Парламента отхвърли с гласуване 
регулаторни технически стандарти и 
до началото на следващата пленарно 
заседание има по-малко от две 
седмици, Парламентът има право на 
допълнително удължаване на срока, 
но само до датата на по-следващото 
пленарно заседание.
5. В случай на отхвърляне на 
регулаторни технически стандарти и 
ако установените спорни въпроси са с 
ограничен обхват, Комисията може 
да приеме ускорен график за предаване 
на преразгледаните проекти.
6. Комисията гарантира, че на всички 
въпроси на групата за контрол от 
страна на Парламента, повдигнати 
формално чрез председателя на 
компетентната комисия, се отговаря 
незабавно преди приемането на 
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проекта на регламент.

Or. en

Изменение 666
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите дружества и 
инвестиционните дружества, посочени в 
член 2, параграф 1 и член 27 от 
Директива 2009/65/ЕО, и лицата, 
продаващи дялове в ПКИПЦК, както е 
определено в член 1, параграф 2 на 
същата директива, са освободени от 
задълженията по настоящия регламент 
до [ОВ: моля нанесете дата 5 години 
след влизането му в сила].

Управляващите дружества и 
инвестиционните дружества, посочени в 
член 2, параграф 1 и член 27 от 
Директива 2009/65/ЕО, и лицата, 
продаващи дялове в ПКИПЦК, както е 
определено в член 1, параграф 2 на 
същата директива, са освободени от 
задълженията по настоящия регламент 
до по-ранното от двете: 
преразглеждането на глава ІХ от 
Директива 2009/65/ЕО или на 
настоящия регламент.

Освобождаването по първия параграф 
се прилага и по отношение на лицата, 
управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове (ЛУАИФ), 
както е определено в член 4, 
параграф 1, буква б) от 
Директива 2011/61/ЕС, и на лицата, 
продаващи дялове от АИФ, както е 
определено в член 4, параграф 1, 
буква а) от същата директива, при 
положение че документът с ключова 
информация за инвеститорите по 
член 78 от Директива 2009/65/ЕО е 
задължителен според националното 
законодателство.

Or. en
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Изменение 667
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Съществуващите продукти, 
които са създадени преди датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент, са освободени от 
задълженията по него до [ОВ: моля 
нанесете дата една година след 
влизането му в сила].

Or. de

Изменение 668
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Освобождаването, предвидено в 
параграф 1, се прилага и по 
отношение на управляващите 
дружества и инвестиционните 
компании на фондове на структури, 
които не са ПКИПЦК, 
разпространявани сред инвеститори 
на дребно, когато за такива фондове 
се изисква съгласно националните 
законодателства да прилагат 
членове 78—81 от 
Директива 2009/65/ЕО.

Or. en

Изменение 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато държава членка прилага 
правилата за формата и 
съдържанието на основен 
информационен документ, както е 
посочено в членове 78—81 от 
Директива 2009/65/ЕО, спрямо 
фондове на структури, които не са 
ПКИПЦК, предлагани на 
инвеститори на дребно, 
освобождаването, предвидено в 
параграф 1, се прилага към 
управляващите дружества, 
инвестиционните компании и 
лицата, които продават дялови 
единици от такива фондове на 
инвеститори на дребно или 
предоставят консултации относно 
тях .

Or. en

Обосновка

На държавите членки следва да бъде позволено да разрешат фондовете на 
структури, които не са ПКИПЦК, които на национално равнище понастоящем са 
обект на изискванията за ключовата информация за инвеститорите, формулирани в 
Директивата за ПКИПЦК, също да бъдат обхванати от преходния период. Това би 
допринесло за насърчаване на равнопоставеността между инвестиционните 
продукти.

Изменение 670
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Управляващите дружества и 
инвестиционните кампании, както е 
определено в член 4, параграф 1, 
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буква б) от Директива 2011/61/EС, 
както и лицата, които продават 
дялове от АИФ, както е определено в 
член 4, параграф 1, буква а) от 
същата директива, се освобождават
от задълженията по настоящия 
регламент, при условие че 
предоставят основен информационен 
документ в съответствие с 
националното законодателство 
съгласно член 78 от 
Директива 2009/65/EО или 
съответните разпоредби на 
националното законодателство до 
[OВ: моля въведете дата 5 години 
след влизането в сила].

Or. en

Обосновка

Много държави членки са разширили приложното поле на стандартите за ключовата 
информация за инвеститорите за ПКИПЦК и до други отворени инвестиционни 
фондове на дребно, регулирани на национално равнище. Тези фондове следва също така 
да могат да се възползват от временното освобождаване от обхвата, тъй като 
инвеститорите в тях са информирани съвсем скоро за новия документ и лицата, 
управляващи алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), вече трябваше да понесат 
разходите за прилагане на стандартите за ключовата информация за инвеститорите 
по същия начин, както и управляващите дружества на ПКИПЦК.

Изменение 671
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на 
практическото приложение на
правилата, установени с настоящия 
регламент, като се вземат предвид 
промените на пазара на 

1. След влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията преразглежда 
законодателството на Съюза в 
областта на финансовите услуги, с 
оглед да се оценят положителните 
страни от: i) въвеждането на 
стандартизирани основни 
информационни документи в 
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инвестиционни продукти на дребно.
По отношение на ПКИПЦК, както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 
оцени дали преходните разпоредби на 
член 24 от настоящия регламент се 
удължават или дали, след 
установяването на необходимите 
промени, разпоредбите относно 
ключова информация за инвеститора 
на Директива 2009/65/ЕО могат да 
бъдат заменени или приравнени на 
основния информационен документ по 
настоящия регламент. Прегледът 
включва и евентуално разширяване на 
приложното поле на настоящия 
регламент върху други финансови 
продукти.

съответствие с правилата, въведени 
от настоящия регламент, по 
отношение на класовете финансови 
инструменти, необхванати от него, 
по-специално във връзка с 
продуктите, обхванати от 
Директива 2003/71/EО и
Директива 2009/138/EО; ii) 
въвеждането на хармонизирани 
изисквания за пазарно поведение, 
свързани с продажбата на финансови 
продукти, и iii) предоставянето на 
правомощия на Европейските 
надзорни органи и на националните 
компетентни органи за намеса във 
връзка с определени категории 
финансови продукти, включително 
чрез забрана на продукти, наложена с 
оглед защита на инвеститорите и 
финансова стабилност, като се 
отчитат правомощията, въведени в 
тази връзка с Регламент (ЕС) № хх/хх 
на Европейския парламент и на 
Съвета от [дата] относно пазарите 
на финансовите инструменти и за 
изменение на Регламент [EMIR] 
относно извънборсовите деривати, 
централните контрагенти и 
регистрите на транзакции.

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат осигурени еднакви условия за различните видове инвестиционни 
продукти с цел избягване на регулаторен арбитраж за сметка на инвестиционните 
продукти, които не са обхванати от предложения регламент, като например 
некомплексните финансови инструменти. Също така следва да бъдат въведени 
хармонизирано изисквания за пазарно поведение във връзка с продажбата на 
финансови продукти. На ЕНО и на националните компетентни органи следва да 
бъдат предоставени правомощия за намеса по отношение на определени категории 
финансови продукти.

Изменение 672
Wolf Klinz
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на практическото 
приложение на правилата, установени с 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид промените на пазара на 
инвестиционни продукти на дребно. По 
отношение на ПКИПЦК, както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 
оцени дали преходните разпоредби на 
член 24 от настоящия регламент се 
удължават или дали, след 
установяването на необходимите 
промени, разпоредбите относно 
ключова информация за инвеститора на 
Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 
заменени или приравнени на основния 
информационен документ по настоящия 
регламент. Прегледът включва и 
евентуално разширяване на приложното 
поле на настоящия регламент върху 
други финансови продукти.

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на практическото 
приложение на правилата, установени с 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид промените на пазара на 
инвестиционни продукти на дребно. По 
отношение на ПКИПЦК, както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 
оцени дали преходните разпоредби на 
член 24 от настоящия регламент се 
удължават или дали след 
установяването на необходимите 
промени разпоредбите относно ключова 
информация за инвеститора на 
Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 
заменени или приравнени на основния 
информационен документ по настоящия 
регламент. Освен това Комисията 
прави оценка на необходимостта от 
промени в Директива 2003/71/ЕО, за 
да се обедини обобщението, което 
предоставя ключова информация в 
съответствие с член 5, параграф 2 от 
Директива 2003/71/ЕО, с основния 
информационен документ съгласно 
настоящия регламент, с оглед 
основният информационен документ 
да замени обобщението на проспекта. 
Накрая прегледът включва и 
евентуално разширяване на приложното 
поле на настоящия регламент върху 
други финансови продукти.

Or. en

Изменение 673
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на практическото 
приложение на правилата, установени с 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид промените на пазара на 
инвестиционни продукти на дребно. По 
отношение на ПКИПЦК, както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 
оцени дали преходните разпоредби на 
член 24 от настоящия регламент се 
удължават или дали, след 
установяването на необходимите 
промени, разпоредбите относно 
ключова информация за инвеститора на 
Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 
заменени или приравнени на основния 
информационен документ по настоящия 
регламент. Прегледът включва и 
евентуално разширяване на приложното 
поле на настоящия регламент върху 
други финансови продукти.

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на практическото 
приложение на правилата, установени с 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид промените на пазара на 
инвестиционни продукти на дребно. По 
отношение на ПКИПЦК, както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 
оцени дали преходните разпоредби на 
член 24 от настоящия регламент се 
удължават или дали след 
установяването на необходимите 
промени разпоредбите относно ключова 
информация за инвеститора на 
Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 
заменени или приравнени на основния 
информационен документ по настоящия 
регламент. Прегледът включва и 
евентуално разширяване на приложното 
поле, за да обхване други продукти на 
дребно, които са на разположение на 
клиентите на дребно.

Or. en

Изменение 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на практическото 
приложение на правилата, установени с 

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на практическото 
приложение на правилата, установени с 
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настоящия регламент, като се вземат 
предвид промените на пазара на 
инвестиционни продукти на дребно. По 
отношение на ПКИПЦК, както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 
оцени дали преходните разпоредби на 
член 24 от настоящия регламент се 
удължават или дали, след 
установяването на необходимите 
промени, разпоредбите относно 
ключова информация за инвеститора на 
Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 
заменени или приравнени на основния 
информационен документ по настоящия 
регламент. Прегледът включва и 
евентуално разширяване на приложното 
поле на настоящия регламент върху 
други финансови продукти.

настоящия регламент, като се вземат 
предвид промените на пазара на 
инвестиционни продукти на дребно. По 
отношение на ПКИПЦК, както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 
оцени дали преходните разпоредби на
член 24 от настоящия регламент се 
удължават или дали след 
установяването на необходимите 
промени разпоредбите относно ключова 
информация за инвеститора на 
Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 
заменени или приравнени на основния 
информационен документ по настоящия 
регламент. Прегледът включва и 
евентуално разширяване на приложното 
поле на настоящия регламент върху 
други финансови продукти, 
включително тези, които попадат в 
обхвата на Директива 2003/71/EО, 
както и всякакви други 
инвестиционни и спестовни 
продукти.

Or. en

Обосновка

Клаузата за преразглеждане на настоящия регламент следва да включва и 
разширяване на обхвата и до други финансови продукти на дребно, включително 
инвестиции „извън пакет“ и всички форми на спестовни продукти.

Изменение 675
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на практическото 
приложение на правилата, установени с 

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на практическото 
приложение на правилата, установени с 
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настоящия регламент, като се вземат 
предвид промените на пазара на 
инвестиционни продукти на дребно. По 
отношение на ПКИПЦК, както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 
оцени дали преходните разпоредби на 
член 24 от настоящия регламент се 
удължават или дали, след 
установяването на необходимите 
промени, разпоредбите относно 
ключова информация за инвеститора на 
Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 
заменени или приравнени на основния 
информационен документ по настоящия 
регламент. Прегледът включва и 
евентуално разширяване на приложното 
поле на настоящия регламент върху 
други финансови продукти.

настоящия регламент, като се вземат 
предвид промените на пазара на 
инвестиционни продукти на дребно. По 
отношение на ПКИПЦК, както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 
оцени дали преходните разпоредби на 
член 24 от настоящия регламент се 
удължават или дали след 
установяването на необходимите 
промени разпоредбите относно ключова 
информация за инвеститора на 
Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 
заменени или приравнени на основния 
информационен документ по настоящия 
регламент. Прегледът включва и 
евентуално разширяване на приложното 
поле на настоящия регламент върху 
други нови или иновативни финансови 
продукти, предлагани в Съюза.

Or. en

Изменение 676
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на практическото 
приложение на правилата, установени с 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид промените на пазара на 
инвестиционни продукти на дребно. По 
отношение на ПКИПЦК, както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 
оцени дали преходните разпоредби на 
член 24 от настоящия регламент се 
удължават или дали, след 
установяването на необходимите 

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на практическото 
приложение на правилата, установени с 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид промените на пазара на 
инвестиционни продукти на дребно. По 
отношение на ПКИПЦК, както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 
оцени дали преходните разпоредби на 
член 24 от настоящия регламент се 
удължават или дали след 
установяването на необходимите 
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промени, разпоредбите относно 
ключова информация за инвеститора на 
Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 
заменени или приравнени на основния 
информационен документ по настоящия 
регламент. Прегледът включва и 
евентуално разширяване на приложното 
поле на настоящия регламент върху 
други финансови продукти.

промени разпоредбите относно ключова 
информация за инвеститора на 
Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 
заменени или приравнени на основния 
информационен документ по настоящия 
регламент. Прегледът включва и 
евентуално разширяване на приложното 
поле, за да обхване други продукти и 
инструменти, които са на 
разположение на клиентите на 
дребно.

Or. en

Изменение 677
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. След влизането в сила на 
настоящия регламент създателите 
на инвестиционни продукти ще 
изготвят основния информационен 
документ в съответствие с 
разпоредбите на действащия 
регламент и следователно, ако е 
приложимо, ще преустановят 
изготвянето на обобщение на 
проспекта за финансовите продукти, 
както се предвижда в член 5 от 
Директива 2003/71/ЕО.

Or. en

Изменение 678
Sylvie Goulard

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

1а. Четири години след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията го преразглежда. 
Преразглеждането включва общ 
преглед на практическото 
приложение на правилата, 
установени с настоящия регламент, 
като се вземат предвид промените на 
пазара на инвестиционни продукти на 
дребно. По отношение на ПКИПЦК, 
както са определени в член 1, 
параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО, 
прегледът оценява дали преходните 
разпоредби на член 24 от настоящия 
регламент се удължават или дали 
след установяването на 
необходимите промени разпоредбите 
относно ключова информация за 
инвеститора на 
Директива 2009/65/ЕО биха могли да 
бъдат заменени или приравнени на 
основния информационен документ по 
настоящия регламент. Прегледът 
включва и евентуално разширяване на 
приложното поле на настоящия 
регламент върху други финансови 
продукти.

Or. en

Изменение 679
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от [две години след 
влизането му в сила].

Той се прилага от [една година след 
влизането си в сила].

Or. de
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Изменение 680
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент е задължителен в 
своята цялост и се прилага пряко във 
всички държави членки.

Настоящият регламент е задължителен в 
своята цялост и се прилага пряко във 
всички държави членки.

През първите 12 месеца от 
прилагането на настоящия 
регламент компетентните органи 
позволяват на създателите на 
инвестиционни продукти да приемат 
необходимите мерки с цел спазването 
му.

Or. en


