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Изменение 65
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На инвеститорите на дребно все по-
често се предлага широк набор от 
различни видове инвестиционни 
продукти, когато те обмислят 
инвестиция. Тези продукти често
предоставят специфични 
инвестиционни решения, пригодени към
потребностите на инвеститорите на 
дребно, но нерядко са сложни и трудни 
за разбиране. Съществуващите 
оповестявания на инвеститорите за 
такива инвестиционни продукти са 
некоординирани и често не успяват да 
помогнат на инвеститорите на дребно да 
сравнят различните продукти и да 
разберат техните характеристики. 
Вследствие на това инвеститорите на 
дребно често правят инвестиции, чиито 
рискове и себестойност не са разбрали 
напълно, поради което понякога понасят 
непредвидени загуби.

(1) На инвеститорите на дребно все по-
често се предлага широк набор от 
различни видове пакети от
инвестиционни продукти на дребно 
(ПИПД), когато те обмислят 
инвестиция. Тези продукти могат да
предоставят специфични 
инвестиционни решения, пригодени към
нуждите на инвеститорите на дребно, 
но нерядко са сложни и трудни за 
разбиране. Съществуващите 
оповестявания на инвеститорите за 
такива ПИПД са некоординирани и 
често не успяват да помогнат на 
инвеститорите на дребно да сравнят 
различните продукти, да разберат 
техните характеристики или да 
допринесат за „финансовото 
образоване“ на инвеститорите. 
Вследствие на това инвеститорите на 
дребно често правят инвестиции, чиито 
рискове и себестойност не са разбрали 
напълно, поради което понякога понасят 
непредвидени загуби.

Or. en

Изменение 66
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На инвеститорите на дребно все по-
често се предлага широк набор от 
различни видове инвестиционни 

(1) На инвеститорите на дребно все по-
често се предлага широк набор от 
различни видове пакети от 
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продукти, когато те обмислят 
инвестиция. Тези продукти често 
предоставят специфични 
инвестиционни решения, пригодени към 
потребностите на инвеститорите на 
дребно, но нерядко са сложни и трудни 
за разбиране. Съществуващите 
оповестявания на инвеститорите за 
такива инвестиционни продукти са 
некоординирани и често не успяват да 
помогнат на инвеститорите на дребно да 
сравнят различните продукти и да 
разберат техните характеристики. 
Вследствие на това инвеститорите на 
дребно често правят инвестиции, чиито 
рискове и себестойност не са разбрали 
напълно, поради което понякога понасят 
непредвидени загуби.

инвестиционни продукти на дребно, 
когато те обмислят инвестиция. Тези 
продукти често предоставят 
специфични инвестиционни решения, 
пригодени към потребностите на 
инвеститорите на дребно, но нерядко са 
сложни и трудни за разбиране. 
Съществуващите оповестявания на 
инвеститорите за такива инвестиционни 
продукти са некоординирани и често не 
успяват да помогнат на инвеститорите 
на дребно да сравнят различните 
продукти и да разберат техните 
характеристики. Вследствие на това 
инвеститорите на дребно често правят 
инвестиции, чиито рискове и 
себестойност не са разбрали напълно, 
поради което понякога понасят 
непредвидени загуби.

Or. en

Обосновка

Регламентът относно ОИД в настоящия си вариант цели да подобри разбираемостта 
и съпоставимостта на пакетите от инвестиционни продукти на дребно. Поради 
това той следва да се ограничи до тези пакети от продукти. Потребителите 
вероятно биха имали полза от прилагане на ОИД или подобен документ и за други 
видове продукти. Този регламент обаче е изготвен във връзка с ПИПД и промяната на 
обхвата му би могла да има отрицателни последици за съдържанието, режима на 
отговорността и т.н. Тази обосновка важи за всички подобни изменения.

Изменение 67
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Тъй като създателите на 
инвестиционни продукти биха могли 
да използват предприятия и 
холдингови дружества със специално 
предназначение, за да заобикалят 
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правилата за оповестяване във връзка 
с ОИД, настоящият регламент следва 
да се прилага към дяловете или 
частите от такива предприятия.

Or. en

Обосновка

Дяловете или частите от предприятия и холдингови дружества със специално 
предназначение се използват все повече от някои създатели на инвестиционни 
продукти, за да заобикалят определени разпоредби и да избягват законовите 
ограничения. Необходимо е да се гарантира, че посочените предприятия също спазват 
задължението да предоставят ОИД на инвеститорите на дребно. Поради това 
следва да преобладава принципът на „вникване в същността“ при оценка на 
приложимостта на регламента, за да бъдат избегнати празноти и стратегии за 
заобикаляне на закона. Настоящото изменение се основава на предложение на 
френските регулаторни органи.

Изменение 68
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Подобряването на разпоредбите за 
прозрачност на инвестиционните 
продукти, предлагани на инвеститорите 
на дребно, е важна мярка за защита на 
инвеститорите и задължително условие 
за възстановяването на доверието на 
инвеститорите на дребно във 
финансовия пазар. Първите стъпки в 
тази посока на ниво ЕС вече бяха 
предприети чрез разработването на 
режима за ключова информация за 
инвеститорите, установен с Директива 
2009/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа (ПКИПЦК).

(2) Подобряването на разпоредбите за 
прозрачност на инвестиционните 
продукти, предлагани на инвеститорите 
на дребно, е важна мярка за защита на 
инвеститорите и задължително условие 
за възстановяването на доверието на 
инвеститорите на дребно във 
финансовия пазар, което е особено 
важно с оглед на последиците от 
финансовата криза. Първите стъпки в 
тази посока на ниво ЕС вече бяха 
предприети чрез разработването на 
режима за ключова информация за 
инвеститорите, установен с Директива 
2009/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
координирането на законовите,
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
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колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа (ПКИПЦК).

Or. en

Изменение 69
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Подобряването на разпоредбите за 
прозрачност на инвестиционните
продукти, предлагани на инвеститорите 
на дребно, е важна мярка за защита на 
инвеститорите и задължително условие 
за възстановяването на доверието на 
инвеститорите на дребно във 
финансовия пазар. Първите стъпки в 
тази посока на ниво ЕС вече бяха 
предприети чрез разработването на 
режима за ключова информация за 
инвеститорите, установен с Директива 
2009/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа (ПКИПЦК).

(2) Подобряването на разпоредбите за 
прозрачност на пакетите от 
инвестиционни продукти на дребно, 
предлагани на инвеститорите на дребно, 
е важна мярка за защита на 
инвеститорите и задължително условие 
за възстановяването на доверието на
инвеститорите на дребно във 
финансовия пазар. Първите стъпки в 
тази посока на ниво ЕС вече бяха 
предприети чрез разработването на 
режима за ключова информация за 
инвеститорите, установен с Директива 
2009/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа (ПКИПЦК).

Or. en

Изменение 70
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Различаващите се правила, които се 
променят в зависимост от сектора, 
предлагащ инвестиционните
продукти, и националната нормативна 
уредба в тази област създават 
неравнопоставени условия на 
конкуренция между различните 
продукти и канали за дистрибуция, като 
по този начин издигат бариери пред 
единния пазар на финансови услуги и 
продукти. Държавите членки вече са 
предприели разнопосочни и 
некоординирани действия във връзка с 
недостатъците на мерките за защита на 
инвеститорите и е вероятно този модел 
на развитие да продължи. Различните 
подходи към оповестяванията във 
връзка с инвестиционни продукти 
възпрепятстват установяването на 
равнопоставени условия на конкуренция 
между различните създатели на 
инвестиционни продукти и продаващите 
тези продукти и по този начин 
нарушават конкуренцията. Такива 
подходи установяват и неравномерни 
нива на защита на инвеститорите в 
рамките на ЕС. Такива разминавания 
представляват препятствие пред 
установяването и гладкото 
функциониране на единния пазар. 
Следователно, подходящото правно 
основание е член 114 от ДФЕС в 
съответствие с тълкуването му в
постоянната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз.

(3) Различаващите се правила, които се 
променят в зависимост от сектора, 
предлагащ пакетите от 
инвестиционни продукти на дребно, и 
националната нормативна уредба в тази 
област създават неравнопоставени 
условия на конкуренция между 
различните продукти и канали за 
дистрибуция, като по този начин 
издигат бариери пред единния пазар на 
финансови услуги и продукти. 
Държавите членки вече са предприели 
разнопосочни и некоординирани 
действия във връзка с недостатъците на 
мерките за защита на инвеститорите и е 
вероятно този модел на развитие да 
продължи. Различните подходи към 
оповестяванията във връзка с пакетите 
от инвестиционни продукти на дребно 
възпрепятстват установяването на 
равнопоставени условия на конкуренция 
между различните създатели на пакети 
от инвестиционни продукти на дребно 
и продаващите тези продукти и по този 
начин нарушават конкуренцията. 
Такива подходи установяват и 
неравномерни нива на защита на 
инвеститорите в рамките на ЕС. Такива 
разминавания представляват 
препятствие пред установяването и 
гладкото функциониране на единния 
пазар. Следователно, подходящото 
правно основание е член 114 от ДФЕС в 
съответствие с тълкуването му в 
постоянната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 71
Elena Băsescu
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходимо е да се установят 
единни правила за прозрачност на ниво 
ЕС, които да се прилагат спрямо всички 
участници на пазара на инвестиционни 
продукти и да предотвратяват 
разминавания. Необходим е регламент, 
за да се гарантира установяването на 
единен стандарт за основни 
информационни документи по такъв 
начин, че да се хармонизират форматът 
и съдържанието на такива документи. 
Пряко приложимите правила на 
регламента следва да гарантират, че 
всички участници на пазара на 
инвестиционни продукти са обект на 
едни и същи изисквания. Така ще бъдат 
осигурени и единни оповестявания чрез 
предотвратяването на различаващи се 
национални изисквания в резултат на 
транспонирането на директива. 
Използването на регламент е също така 
подходящо средство да се гарантира, че 
всички лица, продаващи инвестиционни 
продукти, са обект на единни 
изисквания по отношение на 
предоставянето на основния 
инвестиционен документ на 
инвеститорите на дребно.

(4) Необходимо е да се установят 
единни правила за прозрачност на ниво 
ЕС, които да се прилагат спрямо всички 
участници на пазара на инвестиционни 
продукти и да предотвратяват 
разминавания и да намаляват 
разходите и несигурността за 
предоставящите продуктите и 
дистрибуторите на същите. 
Необходим е регламент, за да се 
гарантира установяването на единен 
стандарт за основни информационни 
документи по такъв начин, че да се 
хармонизират форматът и съдържанието 
на такива документи. Пряко 
приложимите правила на регламента 
следва да гарантират, че всички 
участници на пазара на инвестиционни 
продукти са обект на едни и същи 
изисквания. Така ще бъдат осигурени и 
единни оповестявания чрез 
предотвратяването на различаващи се 
национални изисквания в резултат на 
транспонирането на директива. 
Използването на регламент е също така 
подходящо средство да се гарантира, че 
всички лица, продаващи инвестиционни 
продукти, са обект на единни 
изисквания по отношение на 
предоставянето на основния 
инвестиционен документ на 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 72
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходимо е да се установят 
единни правила за прозрачност на ниво 
ЕС, които да се прилагат спрямо всички 
участници на пазара на инвестиционни 
продукти и да предотвратяват 
разминавания. Необходим е регламент, 
за да се гарантира установяването на 
единен стандарт за основни 
информационни документи по такъв 
начин, че да се хармонизират форматът 
и съдържанието на такива документи. 
Пряко приложимите правила на 
регламента следва да гарантират, че 
всички участници на пазара на 
инвестиционни продукти са обект на 
едни и същи изисквания. Така ще бъдат 
осигурени и единни оповестявания чрез 
предотвратяването на различаващи се 
национални изисквания в резултат на 
транспонирането на директива. 
Използването на регламент е също така 
подходящо средство да се гарантира, че 
всички лица, продаващи инвестиционни 
продукти, са обект на единни 
изисквания по отношение на 
предоставянето на основния 
инвестиционен документ на 
инвеститорите на дребно.

(4) Необходимо е да се установят 
единни правила за прозрачност на ниво 
ЕС, които да се прилагат спрямо всички 
участници на пазара на пакети от 
инвестиционни продукти на дребно и да 
предотвратяват разминавания. 
Необходим е регламент, за да се 
гарантира установяването на единен 
стандарт за основни информационни 
документи по такъв начин, че да се 
хармонизират форматът и съдържанието 
на такива документи. Пряко 
приложимите правила на регламента 
следва да гарантират, че всички 
участници на пазара на пакети от 
инвестиционни продукти на дребно са 
обект на едни и същи изисквания. Така 
ще бъдат осигурени и единни 
оповестявания чрез предотвратяването 
на различаващи се национални 
изисквания в резултат на 
транспонирането на директива. 
Използването на регламент е също така 
подходящо средство да се гарантира, че 
всички лица, продаващи пакети от
инвестиционни продукти на дребно, са 
обект на единни изисквания по 
отношение на предоставянето на 
основния инвестиционен документ на 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 73
Werner Langen

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Подобряването на оповестяванията 
на инвестиционните продукти е от 
съществено значение за възстановяване 
на доверието на инвеститорите на 

(5) Подобряването на оповестяванията 
на инвестиционните продукти е от 
съществено значение за възстановяване 
на доверието на инвеститорите на 
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дребно във финансовите пазари, но за 
тези продукти не по-малко важни са и 
ефективно регламентирани процеси на 
продажба. Регламентът допълва 
мерките относно 
разпространението, предвидени в 
Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. Регламентът 
допълва също така мерките относно 
разпространението на 
застрахователни продукти, 
предвидени в Директива 2002/92/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.

дребно във финансовите пазари, но за 
тези продукти не по-малко важни са и 
ефективно регламентирани процеси на 
продажба. Разпоредбите на друг 
общностен акт, които 
регламентират специфични аспекти 
на продажбата на инвестиционни 
продукти, имат предимство пред 
разпоредбите на настоящия 
регламент. Това се отнася по-
специално за Директиви 2004/39/ЕО и
2002/92/ЕО.

Or. de

Изменение 74
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Подобряването на оповестяванията 
на инвестиционните продукти е от 
съществено значение за възстановяване 
на доверието на инвеститорите на 
дребно във финансовите пазари, но за 
тези продукти не по-малко важни са и 
ефективно регламентирани процеси на 
продажба. Регламентът допълва мерките 
относно разпространението, предвидени 
в Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. Регламентът 
допълва също така мерките относно 
разпространението на застрахователни 
продукти, предвидени в Директива 
2002/92/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета.

(5) Подобряването на оповестяванията 
на пакетите от инвестиционни
продукти на дребно е от съществено 
значение за възстановяване на 
доверието на инвеститорите на дребно 
във финансовите пазари, но за тези 
продукти не по-малко важни са и 
ефективно регламентирани процеси на 
продажба. Регламентът допълва мерките 
относно разпространението 
(включително инвестиционни 
консултации, мерки за защита на 
инвеститорите и други услуги по 
продажбите), предвидени в Директива 
2004/39/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета. Регламентът допълва също 
така мерките относно 
разпространението на застрахователни 
продукти, предвидени в Директива 
2002/92/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета.
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Or. en

Обосновка

Мерките за оповестяване на информация за продукти, предложени в настоящия 
регламент, допълват мерките за защита на инвеститорите, свързани с 
инвестиционните консултации, мерките за защита на инвеститорите и услугите по 
продажбите, обхванати от Директива 2004/39/EО.

Изменение 75
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни 
от даден лихвен процент. Това следва 
да включва инвестиционни продукти 
като инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти. 
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично
закупуване и държане на активи. Тези 
продукти посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване 
или свързване на активи, за да се 
създадат различни експозиции, да се 
предложат продукти с различни 
характеристики или да се постигне 
различна ценова структура в 
сравнение с прякото придобиване на 
активи. Подобно „опаковане“ може 
да позволи на инвеститорите на 

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности. Това следва 
да включва инвестиционни продукти 
като инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти.
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дребно да прилагат инвестиционни 
стратегии, които иначе биха били 
недостъпни или неприложими за тях, 
но може също така и да изисква 
предоставянето на допълнителна 
информация, по-специално за да 
направи възможно сравняването 
между различните начини на 
„опаковане“ на инвестициите.

Or. de

Изменение 76
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни от 
даден лихвен процент. Това следва да 
включва инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти.
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично 
закупуване и държане на активи. Тези 
продукти посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване 
или свързване на активи, за да се 
създадат различни експозиции, да се 
предложат продукти с различни 

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни от 
даден лихвен процент. Това следва да 
включва инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти на дребно, 
както и облигациите на предприятия 
и инструментите, емитирани от 
предприятия със специално 
предназначение (ПСП).
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характеристики или да се постигне 
различна ценова структура в 
сравнение с прякото придобиване на 
активи. Подобно „опаковане“ може 
да позволи на инвеститорите на 
дребно да прилагат инвестиционни 
стратегии, които иначе биха били 
недостъпни или неприложими за тях, 
но може също така и да изисква 
предоставянето на допълнителна 
информация, по-специално за да 
направи възможно сравняването 
между различните начини на 
„опаковане“ на инвестициите.

Or. en

Изменение 77
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни 
от даден лихвен процент. Това следва 
да включва инвестиционни продукти 
като инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти. 
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично 
закупуване и държане на активи. Тези 
продукти посредничат между 

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти или към 
основните инвестиции, независимо от 
формата или структурата им, които са 
създадени от сектора на финансовите 
услуги, за да предложат инвестиционни 
възможности на инвеститорите на 
дребно, когато предложената на 
инвеститора възвръщаемост има 
експозиция към резултатите на един или 
повече активи или референтни 
стойности. Това следва да включва 
инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици и 
основните им инвестиции, и 
продуктите на дребно, включително 
активи, които се държат пряко, като 
облигации на предприятия или 
държавни облигации и акции, които 
се предлагат публично или се 
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инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване 
или свързване на активи, за да се 
създадат различни експозиции, да се 
предложат продукти с различни 
характеристики или да се постигне 
различна ценова структура в 
сравнение с прякото придобиване на 
активи. Подобно „опаковане“ може 
да позволи на инвеститорите на 
дребно да прилагат инвестиционни 
стратегии, които иначе биха били 
недостъпни или неприложими за тях, 
но може също така и да изисква 
предоставянето на допълнителна 
информация, по-специално за да 
направи възможно сравняването 
между различните начини на 
„опаковане“ на инвестициите.

допускат до търгуване на регулиран 
пазар. 

Or. en

Изменение 78
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни от 
даден лихвен процент. Това следва да 
включва инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни от 
даден лихвен процент. Това следва да 
включва инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и продуктите
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структурираните продукти. 
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично 
закупуване и държане на активи. Тези
продукти посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване или 
свързване на активи, за да се създадат 
различни експозиции, да се предложат 
продукти с различни характеристики 
или да се постигне различна ценова 
структура в сравнение с прякото 
придобиване на активи. Подобно 
„опаковане“ може да позволи на 
инвеститорите на дребно да прилагат 
инвестиционни стратегии, които иначе 
биха били недостъпни или 
неприложими за тях, но може също така 
и да изисква предоставянето на 
допълнителна информация, по-
специално за да направи възможно 
сравняването между различните начини 
на „опаковане“ на инвестициите.

на дребно, включително активи, 
които се държат пряко, като 
държавни облигации или акции, 
които се предлагат публично или се 
допускат до търгуване на регулиран 
пазар, който се намира или оперира на 
територията на държава членка.
Пакетите от структурирани
продукти на дребно посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване или 
свързване на активи, за да се създадат 
различни експозиции, да се предложат 
продукти с различни характеристики 
или да се постигне различна ценова 
структура в сравнение с прякото 
придобиване на активи. Подобно 
„опаковане“ може да позволи на 
инвеститорите на дребно да прилагат 
инвестиционни стратегии, които иначе 
биха били недостъпни или 
неприложими за тях, но може също така 
и да изисква предоставянето на 
допълнителна информация, по-
специално за да направи възможно 
сравняването между различните начини 
на „опаковане“ на инвестициите.

Or. en

Изменение 79
Markus Ferber

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
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възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни от 
даден лихвен процент. Това следва да 
включва инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти. 
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично 
закупуване и държане на активи. Тези 
продукти посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване или 
свързване на активи, за да се създадат 
различни експозиции, да се предложат 
продукти с различни характеристики 
или да се постигне различна ценова 
структура в сравнение с прякото 
придобиване на активи. Подобно 
„опаковане“ може да позволи на 
инвеститорите на дребно да прилагат 
инвестиционни стратегии, които иначе 
биха били недостъпни или 
неприложими за тях, но може също така 
и да изисква предоставянето на 
допълнителна информация, по-
специално за да направи възможно 
сравняването между различните начини 
на „опаковане“ на инвестициите.

възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни от 
даден лихвен процент, без да се 
изключват структурираните 
депозити. Това следва да включва 
инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти на дребно. 
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично 
закупуване и държане на активи. Тези 
продукти посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване или 
свързване на активи, за да се създадат 
различни експозиции, да се предложат 
продукти с различни характеристики 
или да се постигне различна ценова 
структура в сравнение с прякото 
придобиване на активи. Подобно 
„опаковане“ може да позволи на 
инвеститорите на дребно да прилагат 
инвестиционни стратегии, които иначе 
биха били недостъпни или 
неприложими за тях, но може също така 
и да изисква предоставянето на 
допълнителна информация, по-
специално за да направи възможно 
сравняването между различните начини 
на „опаковане“ на инвестициите.

Or. en

Обосновка

Целта на регламента е да се предостави възможност на инвеститорите на дребно да 
разберат и сравняват основните характеристики на пакетите от инвестиционни 
продукти, които са сложни по естеството си. Обикновените банкови влогове и 
спестовни книжки не са така сложни, породи което обикновените спестовни 
продукти следва да се изключат от приложното поле на регламента. Поради по-
сложното си естество обаче, структурираните депозити следва да се включат в 
обхвата на регламента.
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Изменение 80
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни от 
даден лихвен процент. Това следва да 
включва инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти. 
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично 
закупуване и държане на активи. Тези 
продукти посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване или 
свързване на активи, за да се създадат 
различни експозиции, да се предложат 
продукти с различни характеристики 
или да се постигне различна ценова 
структура в сравнение с прякото 
придобиване на активи. Подобно 
„опаковане“ може да позволи на 
инвеститорите на дребно да прилагат 
инвестиционни стратегии, които иначе 
биха били недостъпни или 
неприложими за тях, но може също така 
и да изисква предоставянето на 
допълнителна информация, по-
специално за да направи възможно 
сравняването между различните начини 
на „опаковане“ на инвестициите.

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни от 
даден лихвен процент. Това следва да 
включва инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти на дребно. 
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично 
закупуване и държане на активи. Тези 
продукти посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване или 
свързване на активи, за да се създадат 
различни експозиции, да се предложат 
продукти с различни характеристики 
или да се постигне различна ценова 
структура в сравнение с прякото 
придобиване на активи. Подобно 
„опаковане“ може да позволи на 
инвеститорите на дребно да прилагат 
инвестиционни стратегии, които иначе 
биха били недостъпни или 
неприложими за тях, но може също така 
и да изисква предоставянето на 
допълнителна информация, по-
специално за да направи възможно 
сравняването между различните начини 
на „опаковане“ на инвестициите и да 
гарантира, че инвеститорите на 
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дребно могат да разберат основните 
характеристики на инвестиционните 
продукти на дребно.

Or. en

Изменение 81
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни от 
даден лихвен процент. Това следва да 
включва инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти. 
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично 
закупуване и държане на активи. Тези 
продукти посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване или 
свързване на активи, за да се създадат 
различни експозиции, да се предложат 
продукти с различни характеристики 
или да се постигне различна ценова 
структура в сравнение с прякото 
придобиване на активи. Подобно 
„опаковане“ може да позволи на 
инвеститорите на дребно да прилагат 
инвестиционни стратегии, които иначе 

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни от 
даден лихвен процент. Това следва да 
включва инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти на дребно. 
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично 
закупуване и държане на активи. Тези 
продукти посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване или 
свързване на активи, за да се създадат 
различни експозиции, да се предложат 
продукти с различни характеристики 
или да се постигне различна ценова 
структура в сравнение с прякото 
придобиване на активи. Подобно 
„опаковане“ може да позволи на 
инвеститорите на дребно да прилагат 
инвестиционни стратегии, които иначе 
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биха били недостъпни или 
неприложими за тях, но може също така 
и да изисква предоставянето на 
допълнителна информация, по-
специално за да направи възможно 
сравняването между различните начини 
на „опаковане“ на инвестициите.

биха били недостъпни или 
неприложими за тях, но може също така 
и да изисква предоставянето на 
допълнителна информация, по-
специално за да направи възможно 
сравняването между различните начини 
на „опаковане“ на инвестициите. Пряко 
държаните активи, като например 
акции на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради 
това следва да бъдат изключени от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 82
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности, различни 
от даден лихвен процент. Това следва 
да включва инвестиционни продукти 
като инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните продукти. 
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично 
закупуване и държане на активи. Тези 
продукти посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 

(6) Настоящият регламент следва да се 
прилага към всички продукти, 
независимо от формата или структурата 
им, които са създадени от сектора на 
финансовите услуги, за да предложат 
инвестиционни възможности на 
инвеститорите на дребно, когато 
платимата на инвеститора сума
зависи от колебания във връзка с 
експозиция към референтните 
стойности или към резултатите на 
един или повече активи, които не са 
пряко закупени от инвеститора. Това 
следва да включва, наред с другото,
инвестиционни продукти като 
инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и 
структурираните депозити. 
Инвестициите в тези продукти не са 
преки, т.е. постигнати при лично 
закупуване и държане на активи. Тези 
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процес на „опаковане“, съчетаване или 
свързване на активи, за да се създадат 
различни експозиции, да се предложат 
продукти с различни характеристики 
или да се постигне различна ценова 
структура в сравнение с прякото 
придобиване на активи. Подобно 
„опаковане“ може да позволи на 
инвеститорите на дребно да прилагат 
инвестиционни стратегии, които иначе 
биха били недостъпни или 
неприложими за тях, но може също така 
и да изисква предоставянето на 
допълнителна информация, по-
специално за да направи възможно 
сравняването между различните начини 
на „опаковане“ на инвестициите.

продукти посредничат между 
инвеститора и пазарите посредством 
процес на „опаковане“, съчетаване или 
свързване на активи, за да се създадат 
различни експозиции, да се предложат 
продукти с различни характеристики 
или да се постигне различна ценова 
структура в сравнение с прякото 
придобиване на активи. Подобно 
„опаковане“ може да позволи на 
инвеститорите на дребно да прилагат 
инвестиционни стратегии, които иначе 
биха били недостъпни или 
неприложими за тях, но може също така 
и да изисква предоставянето на 
допълнителна информация, по-
специално за да направи възможно 
сравняването между различните начини 
на „опаковане“ на инвестициите.

Or. en

Обосновка

Регламентът относно ОИД в настоящия си вариант цели да подобри разбираемостта 
и съпоставимостта на пакетите от инвестиционни продукти на дребно. На този 
етап регламентът следва да ограничи приложното си поле до тези пакети от 
продукти, като следва да обхваща други инвестиционни продукти само след пълен 
анализ на разходите и ползите, извършен от европейските надзорни органи.

Изменение 83
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) КЕБН, КЕРОПЦК и 
КЕОЗННСПП, като органи с висока 
степен на специализирани експертни 
знания, предоставиха заключенията 
си във връзка с изискването за ОИД 
пред Комисията. В окончателния 
доклад на работната им група (от 6 
октомври 2010 г.) бе постигнато 
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съгласие относно определение, което 
впоследствие бе прието и от 
Комисията. Определението е плод на 
пространен диалог и консултация с 
всички заинтересовани страни и 
следва да бъде зачетено. 
Ограничаването на обхвата на 
настоящия регламент до пакетите 
от инвестиционни продукти на 
дребно ще го направи практически по-
ефективен, тъй като това 
представлява по-целенасочен подход, 
както и по-полезен за потребителите 
чрез насочването му само към онези 
продукти, по отношение на които 
ОИД би бил от безспорна полза. 
Преразглеждането на обхвата на 
един по-късен етап ще даде 
възможност за оценка на 
първоначалното въздействие на 
регламента относно ОИД, а 
евентуално необходимото 
допълнително разширяване на 
обхвата, ако бъдат установени 
арбитраж и увреждане на 
интересите на потребителите, може 
да се извърши след цялостен анализ на 
разходите и ползите.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията се основава на опита на предшествениците на 
европейските надзорни органи. Поради това следва да бъде зачетено определението, 
което ограничава обхвата до ПИПД. При необходимост от разширяване на обхвата 
следва да се извърши цялостен анализ, като се разгледат ползите и разходите за 
потребителите, както и взаимодействието с други директиви и регламенти.

Изменение 84
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Настоящият регламент следва 
да се прилага и към дяловете или 
частите от предприятия и 
холдингови дружества със специално 
предназначение, които биха могли да 
бъдат учредени от създателите на 
инвестиционни продукти с цел 
заобикаляне на разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 85
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че 
настоящият регламент се прилага 
само към такива пакети от 
инвестиционни продукти, 
застрахователните продукти, които 
не предлагат инвестиционни 
възможности, и продуктите с 
експозиция единствено към лихвени 
проценти следва да бъдат изключени 
от обхвата на регламента. Пряко 
държаните активи, като например 
акции на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради 
това следва да бъдат изключени. Тъй 
като настоящият регламент е 
съсредоточен върху подобряването на 
сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за инвестиционни 
продукти, продавани на инвеститори 
на дребно, схемите за професионално 
пенсионно осигуряване, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 3 юни 2003 г. относно дейностите 

(7) Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, не 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.
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и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
или Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2009 г. относно 
започването и упражняването на 
застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия 
регламент. Също така някои 
продукти за професионално пенсионно 
осигуряване, които не попадат в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО, 
следва да се изключат от обхвата на 
настоящия регламент, ако съгласно 
националното законодателство се 
изисква финансов принос от 
работодателя и ако работникът не 
може да избира доставчика на 
пенсионния продукт. Инвестиционните 
фондове, насочени към 
институционални инвеститори, също не 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.

Or. de

Изменение 86
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че (7) Застрахователните продукти, които 
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настоящият регламент се прилага 
само към такива пакети от 
инвестиционни продукти,
застрахователните продукти, които не 
предлагат инвестиционни възможности, 
и продуктите с експозиция единствено 
към лихвени проценти следва да бъдат 
изключени от обхвата на регламента. 
Пряко държаните активи, като 
например акции на предприятия или 
държавни облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради 
това следва да бъдат изключени. Тъй 
като настоящият регламент е 
съсредоточен върху подобряването на 
сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за инвестиционни 
продукти, продавани на инвеститори на 
дребно, схемите за професионално 
пенсионно осигуряване, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 
юни 2003 г. относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
или Директива 2009/138/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. относно започването 
и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 

не предлагат инвестиционни 
възможности, и продуктите с 
експозиция единствено към лихвени 
проценти следва да бъдат изключени от 
обхвата на регламента. Тъй като 
настоящият регламент е съсредоточен 
върху подобряването на сравнимостта и 
разбираемостта на информацията за 
инвестиционни продукти, продавани на 
инвеститори на дребно, схемите за 
професионално пенсионно осигуряване, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/41/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 3 юни 2003 г. относно 
дейностите и надзора на институциите 
за професионално пенсионно 
осигуряване или Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 
относно започването и упражняването 
на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.
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натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 87
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че 
настоящият регламент се прилага 
само към такива пакети от 
инвестиционни продукти,
застрахователните продукти, които 
не предлагат инвестиционни 
възможности, и продуктите с 
експозиция единствено към лихвени 
проценти следва да бъдат изключени 
от обхвата на регламента. Пряко 
държаните активи, като например 
акции на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради 
това следва да бъдат изключени. Тъй 
като настоящият регламент е 
съсредоточен върху подобряването на 
сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за инвестиционни 
продукти, продавани на инвеститори на 
дребно, схемите за професионално 
пенсионно осигуряване, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 
юни 2003 г. относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
или Директива 2009/138/ЕО на 

(7) Тъй като настоящият регламент е 
съсредоточен върху подобряването на 
сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за инвестиционни 
продукти, продавани на инвеститори на 
дребно, схемите за професионално 
пенсионно осигуряване, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 
юни 2003 г. относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
или Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. относно започването 
и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
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Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. относно започването 
и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.

доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 88
Markus Ferber

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че настоящият 
регламент се прилага само към такива 
пакети от инвестиционни продукти, 
застрахователните продукти, които не 
предлагат инвестиционни възможности, 
и продуктите с експозиция единствено 

(7) За да се гарантира, че настоящият 
регламент се прилага само към такива 
пакети от инвестиционни продукти, 
застрахователните продукти, които не 
предлагат инвестиционни възможности, 
и продуктите с експозиция единствено 
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към лихвени проценти следва да бъдат 
изключени от обхвата на регламента. 
Пряко държаните активи, като например 
акции на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради това 
следва да бъдат изключени. Тъй като 
настоящият регламент е съсредоточен 
върху подобряването на сравнимостта и 
разбираемостта на информацията за 
инвестиционни продукти, продавани на 
инвеститори на дребно, схемите за 
професионално пенсионно осигуряване, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/41/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 3 юни 2003 г. относно 
дейностите и надзора на институциите 
за професионално пенсионно 
осигуряване или Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 
относно започването и упражняването 
на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 

към лихвени проценти, различни от 
структурираните депозити, следва да 
бъдат изключени от обхвата на 
регламента. Пряко държаните активи, 
като например акции на предприятия 
или държавни облигации, не са пакети 
от инвестиционни продукти и поради 
това следва да бъдат изключени. Тъй 
като настоящият регламент е 
съсредоточен върху подобряването на 
сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за инвестиционни 
продукти, продавани на инвеститори на 
дребно, схемите за професионално 
пенсионно осигуряване, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 
юни 2003 г. относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
или Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. относно започването 
и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
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инвеститорите на дребно. разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Обосновка

Целта на регламента е да се предостави възможност на инвеститорите на дребно да 
разберат и сравняват основните характеристики на пакетите от инвестиционни 
продукти, които са сложни по естеството си. Обикновените банкови влогове и 
спестовни книжки не са така сложни, породи което обикновените спестовни 
продукти следва да се изключат от приложното поле на регламента. Поради по-
сложното си естество обаче, структурираните депозити следва да се включат в 
обхвата му.

Изменение 89
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че настоящият 
регламент се прилага само към такива 
пакети от инвестиционни продукти, 
застрахователните продукти, които не 
предлагат инвестиционни възможности, 
и продуктите с експозиция единствено 
към лихвени проценти следва да бъдат 
изключени от обхвата на регламента. 
Пряко държаните активи, като например 
акции на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради това 
следва да бъдат изключени. Тъй като 
настоящият регламент е съсредоточен 
върху подобряването на сравнимостта и 
разбираемостта на информацията за 
инвестиционни продукти, продавани на 
инвеститори на дребно, схемите за 
професионално пенсионно осигуряване, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/41/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 3 юни 2003 г. относно 
дейностите и надзора на институциите 

(7) За да се гарантира, че настоящият 
регламент се прилага само към такива 
пакети от инвестиционни продукти на 
дребно, застрахователните продукти, 
които не предлагат инвестиционни 
възможности, депозитите, различни 
от структурираните депозити и 
продуктите с експозиция единствено 
към лихвени проценти следва да бъдат 
изключени от обхвата на регламента. 
Пряко държаните активи, като например 
акции на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради това 
следва да бъдат изключени. Тъй като 
настоящият регламент е съсредоточен 
върху подобряването на сравнимостта и 
разбираемостта на информацията за 
пакетите от инвестиционни продукти 
на дребно, продавани на инвеститори на 
дребно, схемите за професионално 
пенсионно осигуряване, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО на 
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за професионално пенсионно 
осигуряване или Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 
относно започването и упражняването 
на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.

Европейския парламент и на Съвета от 3 
юни 2003 г. относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
и Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. относно започването 
и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя, както и 
официално признатите пенсионни 
продукти и схеми за социално 
осигуряване, уредени от 
националното законодателство. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 90
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че настоящият 
регламент се прилага само към такива 
пакети от инвестиционни продукти, 
застрахователните продукти, които не 
предлагат инвестиционни възможности, 
и продуктите с експозиция единствено 
към лихвени проценти следва да бъдат 
изключени от обхвата на регламента. 
Пряко държаните активи, като например 
акции на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради това 
следва да бъдат изключени. Тъй като 
настоящият регламент е съсредоточен 
върху подобряването на сравнимостта и 
разбираемостта на информацията за 
инвестиционни продукти, продавани на 
инвеститори на дребно, схемите за 
професионално пенсионно осигуряване, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/41/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 3 юни 2003 г. относно 
дейностите и надзора на институциите 
за професионално пенсионно 
осигуряване или Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 
относно започването и упражняването 
на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 

(7) За да се гарантира, че настоящият 
регламент се прилага само към такива 
пакети от инвестиционни продукти, 
застрахователните продукти, които не 
предлагат инвестиционни възможности, 
и продуктите с експозиция единствено 
към лихвени проценти следва да бъдат 
изключени от обхвата на регламента. 
Пряко държаните активи, като например 
акции на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради това 
следва да бъдат изключени. Обхватът 
на регламента следва да продължи да 
бъде насочен конкретно към 
пакетите от инвестиционни 
продукти, за да бъдат отразени 
различните равнища на сложност на 
продуктите на финансовия пазар и да 
се вземе предвид пропорционалността 
на изискванията, наложени спрямо 
създателите на инвестиционни 
продукти и лицата, които ги 
продават. Тъй като настоящият 
регламент е съсредоточен върху 
подобряването на сравнимостта и 
разбираемостта на информацията за 
инвестиционни продукти, продавани на 
инвеститори на дребно, схемите за 
професионално пенсионно осигуряване, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/41/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 3 юни 2003 г. относно 
дейностите и надзора на институциите 
за професионално пенсионно 
осигуряване или Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 
относно започването и упражняването 
на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
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регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.

които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 91
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че настоящият 
регламент се прилага само към такива 
пакети от инвестиционни продукти, 
застрахователните продукти, които не 
предлагат инвестиционни възможности, 
и продуктите с експозиция 
единствено към лихвени проценти
следва да бъдат изключени от обхвата 
на регламента. Пряко държаните активи, 
като например акции на предприятия 
или държавни облигации, не са пакети 
от инвестиционни продукти и поради 
това следва да бъдат изключени. Тъй 
като настоящият регламент е 

(7) За да се гарантира, че настоящият 
регламент се прилага само към такива 
пакети от инвестиционни продукти, 
застрахователните продукти, които не 
предлагат инвестиционни възможности, 
и неструктурираните депозити
следва да бъдат изключени от обхвата 
на регламента. Пряко държаните активи, 
като например акции на предприятия 
или държавни облигации, не са пакети 
от инвестиционни продукти и поради 
това следва да бъдат изключени. Тъй 
като настоящият регламент е 
съсредоточен върху подобряването на 
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съсредоточен върху подобряването на 
сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за инвестиционни 
продукти, продавани на инвеститори на 
дребно, схемите за професионално 
пенсионно осигуряване, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 
юни 2003 г. относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
или Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. относно започването 
и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.

сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за инвестиционни 
продукти, продавани на инвеститори на 
дребно, схемите за професионално 
пенсионно осигуряване, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 
юни 2003 г. относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
или Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. относно започването 
и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те често 
се конкурират с други продукти по 
настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин сред 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че настоящият 
регламент се прилага само към такива 
пакети от инвестиционни продукти, 
застрахователните продукти, които не
предлагат инвестиционни 
възможности, и продуктите с 
експозиция единствено към лихвени 
проценти следва да бъдат изключени 
от обхвата на регламента. Пряко 
държаните активи, като например акции 
на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради това 
следва да бъдат изключени. Тъй като 
настоящият регламент е съсредоточен 
върху подобряването на сравнимостта 
и разбираемостта на информацията за 
инвестиционни продукти, продавани 
на инвеститори на дребно, схемите за 
професионално пенсионно осигуряване, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/41/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 3 юни 2003 г. относно 
дейностите и надзора на институциите 
за професионално пенсионно 
осигуряване или Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 
относно започването и упражняването 
на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 

(7) Тъй като настоящият регламент се 
прилага само към ПИПД, депозитите, 
различни от структурираните 
депозити и застрахователните 
продукти, премиите по които не са с 
експозиция към колебания в 
стойностите на основните 
инвестиции, са изключени от обхвата 
на регламента. Пряко държаните активи, 
като например акции на предприятия 
или държавни облигации, не са пакети 
от инвестиционни продукти и поради 
това са изключени. Тъй като 
настоящият регламент цели да подобри
сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за ПИПД, продавани на 
инвеститори на дребно, схемите за 
пенсионно осигуряване в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. 
относно дейностите и надзора на 
институциите за професионално 
пенсионно осигуряване и Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 
относно започването и упражняването 
на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така съответните продукти за 
пенсионно осигуряване следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя, заедно с други 
официално признати пенсионни 
продукти и схеми за социално 
осигуряване, уредени от 
националното законодателство. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
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доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 
натрупването на спестявания за 
индивидуални пенсии, обаче следва да 
останат в обхвата му, тъй като те 
често се конкурират с други продукти 
по настоящия регламент и се 
разпространяват по подобен начин 
сред инвеститорите на дребно.

също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Ограничаването на регламента до 
ПИПД ще даде възможност за по-
тясното му приложение и 
следователно за по-голямата му 
ефективност. При разглеждането на 
това доколко е успешно прилагането 
на регламента, може да се обмисли 
евентуално разширяване на обхвата 
му.

Or. en

Изменение 93
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се осигури яснота за 
отношенията между установените с 
настоящия регламент задължения и 
задълженията, установени с Директива 
2003/71/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно 
проспекта, който следва да се 
публикува, когато публично се 
предлагат ценни книжа или когато се 
допускат ценни книжа до търгуване, и 
за изменение на Директива 2001/34/ЕО 
и Директива 2009/138/ЕО, е необходимо 
да се постанови, че тези директиви 
продължават да се прилагат в 
допълнение към настоящия регламент.

(8) За да се осигури яснота за 
отношенията между установените с 
настоящия регламент задължения и 
задълженията, установени с Директива 
2003/71/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно 
проспекта, който следва да се 
публикува, когато публично се 
предлагат ценни книжа или когато се 
допускат ценни книжа до търгуване, и 
за изменение на Директива 2001/34/ЕО 
и Директива 2009/138/ЕО, е необходимо 
да се постанови, че тези директиви 
продължават да се прилагат в 
допълнение към настоящия регламент. 
Що се отнася конкретно до 
обобщението по член 5, параграф 2 от 
Директива 2003/71/ЕО, с което се 
предоставя основна информация, след 
преразглеждането на настоящия 
регламент то се обединява с основния 
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информационен документ.

Or. en

Изменение 94
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Създателите на инвестиционни 
продукти следва да се уверят, че 
структурираният от тях 
инвестиционен продукт отговаря на 
профила на инвеститорите на 
дребно, към които е насочен. Поради 
това те следва да установят 
изискване за провеждане на 
предварителен процес на правен и 
финансов анализ, за да гарантират, че 
инвестиционните им продукти не 
предполагат експозиция на 
инвеститорите на дребно към 
основни активи, чиито профил на 
риска и възвращаемост не са лесни за
разбиране.

Or. en

Изменение 95
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) На компетентните органи и на
ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП, при 
поискване следва да се предоставя 
цялата информация, необходима за
потвърждаване на достоверността 
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на съдържанието на основните 
информационни документи, за оценка 
на спазването на настоящия 
регламент и за гарантиране на 
защитата на клиентите и 
инвеститорите на финансовите 
пазари. Компетентните органи обаче 
не следва да са задължени да се 
ангажират с процедура, предхождаща 
одобрението на всеки отделен основен 
информационен документ. Правата за 
намеса в продукта следва да се 
упражняват в съответствие със 
съответните разпоредби на 
Директива .../... /ЕС [ДПФИ II] и 
Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ].

Or. en

Изменение 96
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. Ако 
продуктът обаче не се продава на 
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. Ако 
продуктът обаче не се продава на 
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 
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основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница.

основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. При 
вземане на решение относно 
евентуална неприложимост на 
изискването за ОИД към създателя на 
инвестиционен продукт, следва да се 
предоставят ясна обосновка и 
разяснения. За да се гарантират 
широкото разпространение и 
наличността на основни 
информационни документи, настоящият 
регламент следва да допусне 
публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница.

Or. en

Изменение 97
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на 
инвестиционния продукт преди да 
започне продажбата му на инвеститори 
на дребно. Ако продуктът обаче не се 
продава на инвеститори на дребно, не е 
необходимо за него да се съставя 
основен информационен документ, а ако 
за създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на ПИПД преди да 
започне продажбата му на инвеститори 
на дребно. Освен това всяко лице, 
продаващо ПИПД, което не е 
създател на продуктите, следва да 
предоставя на инвеститора на дребно 
в отделен документ подробна 
информация за техните цени и за 
услугите в съответствие с Директива 
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това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния 
продукт на избрана от тях интернет 
страница.

[ДПФИ — преработена] и Директива 
[Директива за застрахователното 
посредничество — преработена], 
както и съответна допълнителна 
информация, която е необходима на 
инвеститора на дребно, за да оцени 
целесъобразността на ПИПД спрямо 
своите нужди, и която не може да 
бъде предоставена от създателя на 
ПИПД. Ако продуктът обаче не се 
продава на инвеститори на дребно, не е 
необходимо за него да се съставя 
основен информационен документ, а ако 
за създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на ПИПД на избрана от тях 
интернет страница.

Or. en

Обосновка

Освен ако създателят и разпространителят/отговорните за продажбите на 
продукта са от едно и също предприятие, за създателя на продукта няма да е 
възможно да предостави пълна картина на разходите и услугите, тъй като той няма 
да има достъп до подробната информация, свързана с крайния клиент.

Изменение 98
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
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документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. Ако 
продуктът обаче не се продава на 
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница.

документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. Ако 
продуктът обаче не се продава на 
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница, 
както и на централна интернет 
страница, която трябва да бъде 
създадена от ЕЦБ и съответния 
национален надзорен орган.

Or. de

Изменение 99
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 



PE504.397v02-00 40/192 AM\927693BG.doc

BG

за него. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. Ако 
продуктът обаче не се продава на 
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница.

за изготвянето на основния 
информационен документ и неговото 
съдържание. Създателите на 
инвестиционния продукт 
предоставят основния 
информационен документ на лицата,
които продават инвестиционния 
продукт. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. Ако 
продуктът обаче не се продава на 
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница.

Or. en

Обосновка

С оглед на подобряването на правната сигурност, следва да се подчертае, че 
основният информационен документ се изготвя само от едно лице: създателят 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 100
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. Ако 
продуктът обаче не се продава на 
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница.

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. 
Изискването за съставяне на 
основния информационен документ не 
следва да се прилага по отношение на 
посредници, които предлагат, 
разпространяват или продават 
инвестиционния продукт на 
инвеститор на дребно. Ако продуктът 
не се продава на инвеститори на дребно, 
не е необходимо за него да се съставя 
основен информационен документ, а ако 
за създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница.

Or. en

Обосновка

Изискването за съставяне на ОИД от лицето, продаващо инвестиционния продукт, 
както е предложено от докладчика, смесва отговорностите и създава нормативно 
припокриване, тъй като тези посредниците се регулират от ДПФИ и ДЗП.



PE504.397v02-00 42/192 AM\927693BG.doc

BG

Изменение 101
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. Ако 
продуктът обаче не се продава на 
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница.

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. Ако 
продуктът обаче не се продава на 
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. Ако 
съставянето на този документ е 
делегирано на трети страни, изцяло 
или частично, то създателят на 
продукта следва да продължи да носи 
основната отговорност за 
съставянето и съдържанието на 
основния информационен документ. 
Създателят на продукта следва да 
достави този основен информационен 
документ на лицата, които продават
инвестиционния продукт. За да се 
гарантират широкото разпространение и 
наличността на основни 
информационни документи, настоящият 
регламент следва да допусне 
публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница.
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Or. nl

Изменение 102
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. Ако 
продуктът обаче не се продава на
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница.

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните продукти, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на инвестиционния 
продукт преди да започне продажбата 
му на инвеститори на дребно. Ако 
продуктът обаче не се продава на 
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. В 
случай, че няма основен 
информационен документ на 
разположение, инвеститорът на 
дребно все пак може да инвестира по 
собствена инициатива в съответния 
инвестиционен продукт, ако изрично 
избере да направи това и ако получи 
консултация от посредника в 
съответствие с 
Директива 2004/39/EО или 
Директива 2002/92/EО. За да се 
гарантират широкото разпространение и 
наличността на основни 
информационни документи, настоящият 
регламент следва да допусне 
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публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния продукт 
на избрана от тях интернет страница.

Or. en

Изменение 103
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за инвестиционните
продукти, които създават, тъй като те 
най-добре познават продукта и носят 
отговорност за него. Документът следва 
да се състави от създателя на 
инвестиционния продукт преди да 
започне продажбата му на инвеститори 
на дребно. Ако продуктът обаче не се 
продава на инвеститори на дребно, не е 
необходимо за него да се съставя 
основен информационен документ, а ако 
за създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на инвестиционния 
продукт на избрана от тях интернет 
страница.

(9) Създателите на пакети от
инвестиционни продукти на дребно
като например управителите на 
фондове, застрахователните 
предприятия, емитентите на ценни 
книжа, кредитните институции или 
инвестиционните дружества, следва да 
съставят основния информационен 
документ за пакетите от 
инвестиционни продукти на дребно, 
които създават, тъй като те най-добре 
познават продукта и носят отговорност 
за него. Документът следва да се 
състави от създателя на пакета от
инвестиционни продукти на дребно
преди да започне продажбата му на 
инвеститори на дребно. Ако пакетът 
от инвестиционни продукти на 
дребно обаче не се продава на 
инвеститори на дребно, не е необходимо 
за него да се съставя основен 
информационен документ, а ако за 
създателя е неприложимо да съставя 
основния информационен документ, 
това може да се възложи на други. За да 
се гарантират широкото 
разпространение и наличността на 
основни информационни документи, 
настоящият регламент следва да 
допусне публикуването им от страна на 
създателите на пакета от 
инвестиционни продукти на дребно на 
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избрана от тях интернет страница.

Or. en

Изменение 104
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Основният информационен 
документ трябва да се изготвя от 
едно лице, тъй като обратното би 
означавало правна несигурност. Върху 
всеки основен информационен 
документ следва да е изписано името 
на физическото или юридическото 
лице, което ясно декларира, че носи 
отговорност за съдържанието му. В 
общия случай това лице следва а бъде 
създателят на инвестиционния 
продукт.

Or. en

Обосновка

С оглед на подобряването на правната сигурност, следва да се подчертае, че 
основният информационен документ се изготвя само от едно лице: създателят 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 105
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се удовлетворят 
потребностите на инвеститорите на 
дребно, е необходимо да се гарантира, 
че информацията за инвестиционните
продукти е точна, безпристрастна, ясна 
и не подвежда инвеститорите. Ето защо 
настоящият регламент следва да 
установи общи стандарти за съставянето 
на основния информационен документ, 
за да гарантира, че той е разбираем за 
инвеститорите на дребно. Предвид 
трудностите с разбирането на 
специализирана финансова 
терминология, пред които се изправят 
много инвеститори на дребно, следва да 
се обърне особено внимание на речника 
и стила на писане, които се използват в 
документа. Следва да се установят и 
правила за езика, на който ще бъде 
съставян документът. Освен това, 
инвеститорите на дребно следва да 
могат да разбират основния 
информационен документ 
самостоятелно, без препратки към 
друга информация.

(10) За да се удовлетворят 
потребностите на инвеститорите на 
дребно, е необходимо да се гарантира, 
че информацията за пакетите 
инвестиционни продукти на дребно е 
точна, безпристрастна, ясна и не 
подвежда инвеститорите. Ето защо 
настоящият регламент следва да 
установи общи стандарти за съставянето 
на основния информационен документ, 
за да гарантира, че той е разбираем за 
инвеститорите на дребно. Предвид 
трудностите с разбирането на 
специализирана финансова 
терминология, пред които се изправят 
много инвеститори на дребно, следва да 
се обърне особено внимание на речника 
и стила на писане, които се използват в 
документа. Следва да се установят и 
правила за езика, на който ще бъде 
съставян документът.

Or. en

Обосновка

Инвеститорът не бива да разглежда ОИД като самостоятелен документ, а в 
контекста на съответния проспект или договорно споразумение, които са в основата 
на съответния ПИПД.

Изменение 106
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се удовлетворят (10) За да се удовлетворят 



AM\927693BG.doc 47/192 PE504.397v02-00

BG

потребностите на инвеститорите на 
дребно, е необходимо да се гарантира, 
че информацията за инвестиционните 
продукти е точна, безпристрастна, ясна 
и не подвежда инвеститорите. Ето защо 
настоящият регламент следва да 
установи общи стандарти за съставянето 
на основния информационен документ, 
за да гарантира, че той е разбираем за 
инвеститорите на дребно. Предвид 
трудностите с разбирането на 
специализирана финансова 
терминология, пред които се изправят 
много инвеститори на дребно, следва да 
се обърне особено внимание на речника 
и стила на писане, които се използват в 
документа. Следва да се установят и 
правила за езика, на който ще бъде 
съставян документът. Освен това, 
инвеститорите на дребно следва да 
могат да разбират основния 
информационен документ 
самостоятелно, без препратки към друга 
информация.

потребностите на инвеститорите на 
дребно, е необходимо да се гарантира, 
че информацията за инвестиционните 
продукти е точна, безпристрастна, ясна 
и не подвежда инвеститорите. Ето защо 
настоящият регламент следва да 
установи общи стандарти за съставянето 
на основния информационен документ, 
за да гарантира, че той е разбираем за 
инвеститорите на дребно. Предвид 
трудностите с разбирането на 
специализирана финансова 
терминология, пред които се изправят 
много инвеститори на дребно, следва да 
се обърне особено внимание на речника 
и стила на писане, които се използват в 
документа. Следва да се установят и 
правила за езика, на който ще бъде 
съставян документът. Освен това, 
инвеститорите на дребно следва да 
могат да разбират основния 
информационен документ 
самостоятелно, без препратки към друга 
информация за тълкуване на неговия 
смисъл. Основният информационен 
документ следва да посочва каква е 
наличната допълнителна 
документация с цел да помогне на 
инвеститора да вземе напълно 
информирано решение. 
Дистрибуторът може да предостави 
на инвеститора отделен документ с 
допълнителна персонализирана 
информация, като следва да носи 
отговорност за този допълнителен 
документ.

Or. en

Изменение 107
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се удовлетворят 
потребностите на инвеститорите на 
дребно, е необходимо да се гарантира, 
че информацията за инвестиционните 
продукти е точна, безпристрастна, ясна 
и не подвежда инвеститорите. Ето защо 
настоящият регламент следва да 
установи общи стандарти за съставянето 
на основния информационен документ, 
за да гарантира, че той е разбираем за 
инвеститорите на дребно. Предвид 
трудностите с разбирането на 
специализирана финансова 
терминология, пред които се изправят 
много инвеститори на дребно, следва да 
се обърне особено внимание на речника 
и стила на писане, които се използват в 
документа. Следва да се установят и 
правила за езика, на който ще бъде 
съставян документът. Освен това, 
инвеститорите на дребно следва да 
могат да разбират основния 
информационен документ 
самостоятелно, без препратки към друга 
информация.

(10) За да се удовлетворят 
потребностите на инвеститорите на 
дребно, е необходимо да се гарантира, 
че информацията за инвестиционните 
продукти е точна, безпристрастна, ясна 
и не подвежда инвеститорите. Ето защо 
настоящият регламент следва да 
установи общи стандарти за съставянето 
на основния информационен документ, 
за да гарантира, че той е разбираем за 
инвеститорите на дребно. Предвид 
трудностите с разбирането на 
специализирана финансова 
терминология, пред които се изправят 
много инвеститори на дребно, следва да 
се обърне особено внимание на речника 
и стила на писане, които се използват в 
документа. Следва да се установят и 
правила за езика, на който ще бъде 
съставян документът. Освен това, 
инвеститорите на дребно следва да 
могат да разбират основния 
информационен документ 
самостоятелно, без препратки към друга 
информация. Това обаче не следва да 
изключва използването на препратки 
в основния информационен документ 
към други документи, в които може 
да бъде намерена допълнителна 
информация, която би могла да 
представлява интерес за някои 
инвеститори на дребно.

Or. en

Изменение 108
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 10



AM\927693BG.doc 49/192 PE504.397v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се удовлетворят 
потребностите на инвеститорите на 
дребно, е необходимо да се гарантира, 
че информацията за инвестиционните 
продукти е точна, безпристрастна, ясна 
и не подвежда инвеститорите. Ето защо 
настоящият регламент следва да 
установи общи стандарти за съставянето 
на основния информационен документ, 
за да гарантира, че той е разбираем за 
инвеститорите на дребно. Предвид 
трудностите с разбирането на 
специализирана финансова 
терминология, пред които се изправят 
много инвеститори на дребно, следва да 
се обърне особено внимание на речника 
и стила на писане, които се използват 
в документа. Следва да се установят и 
правила за езика, на който ще бъде 
съставян документът. Освен това, 
инвеститорите на дребно следва да 
могат да разбират основния 
информационен документ 
самостоятелно, без препратки към друга 
информация.

(10) За да се удовлетворят 
потребностите на инвеститорите на 
дребно, е необходимо да се гарантира, 
че информацията за ПИПД е точна, 
безпристрастна, ясна и не подвежда 
инвеститорите. Ето защо настоящият 
регламент следва да установи общи 
стандарти за съставянето на основния 
информационен документ, за да 
гарантира, че той е разбираем за 
инвеститорите на дребно. Предвид 
трудностите с разбирането на 
специализирана финансова 
терминология, пред които се изправят 
много инвеститори на дребно, следва да 
се обърне особено внимание на речника 
и стила на писане. Следва да се 
установят и правила за езика, на който 
ще бъде съставян документът. Освен 
това, инвеститорите на дребно следва да 
могат да разбират основния 
информационен документ 
самостоятелно, без препратки към друга 
информация. Това обаче не изключва 
използването на допълнителни 
документи с цел приспособяване на 
характеристиките на даден ПИПД 
към специфичните особености или 
предпочитания на клиента.

Or. en

Изменение 109
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се удовлетворят 
потребностите на инвеститорите на 
дребно, е необходимо да се гарантира, 

(10) За да се удовлетворят 
потребностите на инвеститорите на 
дребно, е необходимо да се гарантира, 
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че информацията за инвестиционните 
продукти е точна, безпристрастна, ясна 
и не подвежда инвеститорите. Ето защо 
настоящият регламент следва да 
установи общи стандарти за съставянето 
на основния информационен документ, 
за да гарантира, че той е разбираем за 
инвеститорите на дребно. Предвид 
трудностите с разбирането на 
специализирана финансова 
терминология, пред които се изправят 
много инвеститори на дребно, следва да 
се обърне особено внимание на речника 
и стила на писане, които се използват в 
документа. Следва да се установят и 
правила за езика, на който ще бъде 
съставян документът. Освен това, 
инвеститорите на дребно следва да 
могат да разбират основния 
информационен документ 
самостоятелно, без препратки към друга 
информация.

че информацията за инвестиционните 
продукти е точна, безпристрастна, ясна 
и не подвежда инвеститорите. Ето защо 
настоящият регламент следва да 
установи общи стандарти за съставянето 
на основния информационен документ, 
за да гарантира, че той е разбираем за 
инвеститорите на дребно. Предвид 
трудностите с разбирането на 
специализирана финансова 
терминология, пред които се изправят 
много инвеститори на дребно, следва да 
се обърне особено внимание на речника 
и стила на писане, които се използват в 
документа. Следва да се установят и 
правила за езика, на който ще бъде 
съставян документът. Изчисленията 
относно разходите, които могат да 
възникнат, също следва да бъдат 
обяснени по разбираем начин. Освен 
това, инвеститорите на дребно следва да 
могат да разбират основния 
информационен документ 
самостоятелно, без препратки към друга 
информация.

Or. en

Изменение 110
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Създателите на инвестиционни 
продукти следва да могат да 
предоставят на компетентните 
органи, при поискване от тяхна 
страна, всички необходими основни 
информационни документи. 
Основният информационен документ 
не подлежи на предварително 
одобрение от компетентния орган.
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Or. en

Изменение 111
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) На инвеститорите на дребно следва 
да се предостави информацията, която 
им е необходима за вземане на 
информирано инвестиционно решение и 
за сравняване на различни 
инвестиционни продукти, но ако 
информацията не е кратка и сбита, 
съществува опасност тя да не бъде 
използвана. Основният информационен 
документ следва да съдържа само 
ключова информация, по-специално 
относно естеството и характеристиките 
на продукта, включително и
възможността за загуба на капитал, 
себестойността и рисковия профил на 
продукта, както и съответната 
информация за резултатите и някои 
други специфични данни, които може да 
са необходими за разбиране 
характеристиките на индивидуални 
продукти, включително 
предназначените за пенсионно 
планиране.

(11) На инвеститорите на дребно следва 
да се предостави информацията, която 
им е необходима за вземане на 
информирано инвестиционно решение и 
за сравняване на различни 
инвестиционни продукти, но ако 
информацията не е кратка и сбита, 
съществува опасност тя да не бъде 
използвана. Основният информационен 
документ следва да съдържа само 
ключова информация, по-специално 
относно естеството и характеристиките 
на продукта, целевия инвеститор за 
този продукт и, ако е уместно, 
заявление, че винаги съществува 
възможност за загуба на капитал, 
себестойността и рисковия профил на 
продукта под формата на обобщаващ 
показател, придружен от кратко 
описание, поставящо профила в 
контекст, както и съответната 
информация за резултатите и някои 
други специфични данни, които може да 
са необходими за разбиране 
характеристиките на индивидуални 
продукти, включително 
предназначените за пенсионно 
планиране.

Or. en

Изменение 112
Syed Kamall
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) На инвеститорите на дребно следва 
да се предостави информацията, която 
им е необходима за вземане на 
информирано инвестиционно решение и 
за сравняване на различни 
инвестиционни продукти, но ако 
информацията не е кратка и сбита, 
съществува опасност тя да не бъде 
използвана. Основният информационен 
документ следва да съдържа само 
ключова информация, по-специално 
относно естеството и характеристиките 
на продукта, включително и 
възможността за загуба на капитал, 
себестойността и рисковия профил на 
продукта, както и съответната 
информация за резултатите и някои 
други специфични данни, които може да 
са необходими за разбиране 
характеристиките на индивидуални 
продукти, включително 
предназначените за пенсионно 
планиране.

(11) На инвеститорите на дребно следва 
да се предостави информацията, която 
им е необходима за вземане на 
информирано инвестиционно решение и 
за сравняване на различни пакети от
инвестиционни продукти на дребно, но 
ако информацията не е кратка и сбита, 
съществува опасност тя да не бъде 
използвана. Основният информационен 
документ следва да съдържа само 
ключова информация, по-специално 
относно естеството и характеристиките 
на продукта, включително и 
възможността за загуба на капитал, 
себестойността и рисковия профил на 
продукта, както и съответната 
информация за резултатите и някои 
други специфични данни, които може да 
са необходими за разбиране 
характеристиките на индивидуални 
продукти, включително 
предназначените за пенсионно 
планиране. Възможно е обаче 
фирмата, продаваща пакета 
инвестиции на дребно, да трябва да 
предложи на даден клиент, в 
допълнение към самостоятелния 
ОИД, допълнителна персонализирана 
информация и изчисления за 
продукта, преди окончателното 
сключване на сделката и в зависимост 
от характера на пакета от 
инвестиционни продукти на дребно.

Or. en

Обосновка

Регламентът обхваща много широка гама продукти, като някои от тях имат нужда 
от допълнителна информация във връзка с характеристиките на продукта (напр. 
премии, срокове и предимства), които се определят от индивидуалните особености 
(например възраст или предвидена за инвестиране сума) и/или от личния избор на 
даден клиент (напр. избор на фонд). Следователно, ако ОИД цели да даде възможност 
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на клиентите да вземат информирани решения, той трябва да съдържа препратки и 
към други документи.

Изменение 113
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) На инвеститорите на дребно следва 
да се предостави информацията, която 
им е необходима за вземане на 
информирано инвестиционно решение и 
за сравняване на различни 
инвестиционни продукти, но ако 
информацията не е кратка и сбита, 
съществува опасност тя да не бъде 
използвана. Основният информационен 
документ следва да съдържа само 
ключова информация, по-специално 
относно естеството и характеристиките 
на продукта, включително и 
възможността за загуба на капитал, 
себестойността и рисковия профил на 
продукта, както и съответната 
информация за резултатите и някои 
други специфични данни, които може да 
са необходими за разбиране 
характеристиките на индивидуални 
продукти, включително 
предназначените за пенсионно 
планиране.

(11) На инвеститорите на дребно следва 
да се предостави информацията, която 
им е необходима за вземане на 
информирано инвестиционно решение и 
за сравняване на различни 
инвестиционни продукти, но ако 
информацията не е кратка и сбита, 
съществува опасност тя да не бъде 
използвана. Основният информационен 
документ следва да съдържа само 
ключова информация, по-специално 
относно естеството и характеристиките 
на продукта, включително и 
възможността за загуба на капитал, 
себестойността и рисковия профил на 
продукта, както и съответната 
информация за резултатите и някои 
други специфични данни, които може да 
са необходими за разбиране 
характеристиките на индивидуални 
продукти, включително 
предназначените за пенсионно 
планиране. Субектът, който продава 
или рекламира даден ПИПД, следва да 
предостави отделен документ, 
съдържащ подходяща допълнителна 
информация относно разходите за 
консултация и разпространение, 
както и информация, свързана със 
специфичния данъчен статус на 
конкретен инвеститор на дребно.

Or. en
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Обосновка

ДПФИ 2 и ДЗП 2 ще определят изискванията относно информацията, която 
консултантите/дистрибуторите следва да предоставят във връзка с предлаганите 
от тях услуги, и затова не съществува особена причина да се поставят ограничения 
на фирмите относно начина на предоставяне на информацията. Например в 
държавите членки, в които консултантите начисляват такси, вместо да получават 
комисиони, информацията, която дават ще включва тарифна цена и ще бъде доста 
различна от информацията, предоставяна при други случаи.

Изменение 114
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) На инвеститорите на дребно следва 
да се предостави информацията, която 
им е необходима за вземане на 
информирано инвестиционно решение и 
за сравняване на различни 
инвестиционни продукти, но ако 
информацията не е кратка и сбита, 
съществува опасност тя да не бъде 
използвана. Основният информационен 
документ следва да съдържа само 
ключова информация, по-специално 
относно естеството и характеристиките 
на продукта, включително и 
възможността за загуба на капитал, 
себестойността и рисковия профил на 
продукта, както и съответната 
информация за резултатите и някои 
други специфични данни, които може да 
са необходими за разбиране 
характеристиките на индивидуални 
продукти, включително 
предназначените за пенсионно 
планиране.

(11) На инвеститорите на дребно следва 
да се предостави информацията, която 
им е необходима за вземане на 
информирано инвестиционно решение и 
за сравняване на различни 
инвестиционни продукти, но ако 
информацията не е кратка и сбита, 
съществува опасност тя да не бъде 
използвана. Основният информационен 
документ следва да съдържа само 
ключова информация, по-специално 
относно естеството и характеристиките
на продукта, включително и 
възможността за загуба на капитал, 
себестойността, рисковия профил и 
данъчния режим на продукта и на 
инвестициите зад него, както и 
съответната информация за резултатите 
и някои други специфични данни, които 
може да са необходими за разбиране 
характеристиките на индивидуални 
продукти, включително 
предназначените за пенсионно 
планиране. Европейската комисия 
следва да обмисли възможността 
Европейската публична агенция за 
кредитен рейтинг, посочена в 
резолюция от 16 януари 2013 г. 
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относно предложението за 
регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно 
агенциите за кредитен рейтинг, да 
предоставя основна информация 
относно рисковия профил на 
държавни облигации, емитирани от 
европейски държави членки.

Or. en

Изменение 115
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Инвеститорите следва да имат 
ясна представа за разходите и 
таксите, които ще бъдат направени 
във връзка с инвестицията, не само в 
момента на сделката, но и в рамките 
на даден инвестиционен период. 
Таксите следва да бъдат оповестени 
изцяло в консолидиран, кумулативен 
вид. Тарифите за консултантски 
услуги следва да бъдат калкулирани по 
по-прост начин, за предпочитане 
изразени във вид на почасови ставки, 
така че инвеститорите да могат 
лесно да разберат какво ще трябва да 
заплатят.

Or. en

Изменение 116
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 11б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) ЕОЦКП следва да разработи 
онлайн инструмент за анализ на 
фондовете, подобен на създадения от 
финансовия регулаторен орган в САЩ 
(FINRA), който би позволил на 
инвеститорите да изчислят 
крайната стойност на своята 
инвестиция, след приспадане на 
таксите и разходите.

Or. en

Изменение 117
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Основният информационен 
документ следва да бъде съставен във
формат, позволяващ на инвеститорите 
на дребно да сравняват различни 
инвестиционни продукти, тъй като 
потребителското поведение и 
възможности са такива, че форматът, 
представянето и съдържанието на 
информацията трябва да бъдат 
внимателно настроени, за да 
способстват максимално за разбирането 
и използването на информацията. За 
всеки документ следва да се използва 
същият порядък от елементи и заглавия 
за тях. Освен това подробностите 
относно данните, които трябва да се 
включат в основния информационен 
документ за различни продукти, и 
представянето на тези данни следва да 
се хармонизират допълнително чрез 
делегирани актове, които вземат 
предвид завършили и провеждани 
проучвания на потребителското 

(12) Основният информационен 
документ следва да бъде съставен в 
стандартизиран формат, позволяващ 
на инвеститорите на дребно да 
сравняват различни пакети от
инвестиционни продукти на дребно, тъй 
като потребителското поведение и 
възможности са такива, че форматът, 
представянето и съдържанието на 
информацията трябва да бъдат 
внимателно настроени, за да 
способстват максимално за разбирането 
и използването на информацията. За 
всеки документ следва да се използва 
същият порядък от елементи и заглавия 
за тях. Освен това подробностите 
относно данните, които трябва да се 
включат в основния информационен 
документ за различни продукти, и 
представянето на тези данни следва да 
се хармонизират допълнително чрез 
делегирани актове, които вземат 
предвид завършили и провеждани 
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поведение, включително резултати от 
изпитвания на ефективността на 
различните начини на представяне на 
информацията пред потребителите. 
Освен това, някои инвестиционни 
продукти предоставят на инвеститора на 
дребно избор между множество основни 
инвестиции. Тези продукти следва също 
да бъдат взети предвид при изготвянето 
на формата.

проучвания на потребителското 
поведение, включително резултати от 
изпитвания на ефективността на 
различните начини на представяне на 
информацията пред потребителите. 
Освен това, някои пакети от
инвестиционни продукти на дребно
предоставят на инвеститора на дребно 
избор между множество основни 
инвестиции. Тези продукти следва също 
да бъдат взети предвид при изготвянето 
на формата.

Or. en

Изменение 118
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Основният информационен 
документ следва да бъде съставен във 
формат, позволяващ на инвеститорите 
на дребно да сравняват различни 
инвестиционни продукти, тъй като 
потребителското поведение и 
възможности са такива, че форматът, 
представянето и съдържанието на 
информацията трябва да бъдат 
внимателно настроени, за да 
способстват максимално за разбирането 
и използването на информацията. За 
всеки документ следва да се използва 
същият порядък от елементи и заглавия 
за тях. Освен това подробностите 
относно данните, които трябва да се 
включат в основния информационен 
документ за различни продукти, и 
представянето на тези данни следва да 
се хармонизират допълнително чрез 
делегирани актове, които вземат 
предвид завършили и провеждани
проучвания на потребителското 

(12) Основният информационен 
документ следва да бъде съставен във 
формат, позволяващ на инвеститорите 
на дребно да сравняват различни 
инвестиционни продукти, тъй като 
потребителското поведение и 
възможности са такива, че форматът, 
представянето и съдържанието на 
информацията трябва да бъдат 
внимателно проектирани и 
подготвени, за да способстват 
максимално за привличане на интерес 
към документа и съответно за 
подпомагане на финансовото 
ограмотяване, разбирането и 
използването на информацията. За всеки 
документ следва да се използва същият 
порядък от елементи и заглавия за тях. 
Освен това подробностите относно 
данните, които трябва да се включат в 
основния информационен документ за 
различни продукти, и представянето на 
тези данни следва да се хармонизират 
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поведение, включително резултати от 
изпитвания на ефективността на 
различните начини на представяне на 
информацията пред потребителите. 
Освен това, някои инвестиционни 
продукти предоставят на инвеститора на 
дребно избор между множество основни 
инвестиции. Тези продукти следва също 
да бъдат взети предвид при изготвянето 
на формата.

допълнително чрез делегирани актове, 
които вземат предвид завършили и 
провеждани проучвания на 
потребителското поведение, 
включително резултати от изпитвания 
на ефективността на различните начини 
на представяне на информацията пред 
потребителите. Освен това, някои 
инвестиционни продукти предоставят 
на инвеститора на дребно избор между 
множество основни инвестиции, чиито 
разходи и такси могат да зависят от
индивидуалните особености на 
клиента, като възраст или избран 
размер на инвестиция. Тези продукти 
следва също да бъдат взети предвид при 
изготвянето на формата.

Or. en

Обосновка

От ключово значение е документът да може да се нагажда към голямото 
разнообразие от ПИПД. По-конкретно, някои ПИПД могат да разполагат с 
допълнителни характеристики като например застраховка живот. Цената на 
животозастраховката зависи от възрастта на индивидуалния инвеститор, което 
трябва да бъде съобщено на клиентите, преди те да могат да вземат информирано 
решение дали да закупят продукта.

Изменение 119
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Основният информационен 
документ следва да бъде съставен във
формат, позволяващ на инвеститорите 
на дребно да сравняват различни 
инвестиционни продукти, тъй като
потребителското поведение и 
възможности са такива, че форматът, 
представянето и съдържанието на 
информацията трябва да бъдат 

(12) Основният информационен 
документ следва да бъде съставен в 
стандартизиран формат, позволяващ 
на инвеститорите на дребно да 
сравняват различни ПИПД, тъй като 
потребителското поведение и 
възможности са такива, че форматът, 
представянето и съдържанието на 
информацията трябва да бъдат 
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внимателно настроени, за да 
способстват максимално за разбирането 
и използването на информацията. За 
всеки документ следва да се използва 
същият порядък от елементи и заглавия 
за тях. Освен това подробностите 
относно данните, които трябва да се 
включат в основния информационен 
документ за различни продукти, и 
представянето на тези данни следва да 
се хармонизират допълнително чрез 
делегирани актове, които вземат 
предвид завършили и провеждани 
проучвания на потребителското 
поведение, включително резултати от 
изпитвания на ефективността на 
различните начини на представяне на 
информацията пред потребителите. 
Освен това, някои инвестиционни 
продукти предоставят на инвеститора 
на дребно избор между множество 
основни инвестиции. Тези продукти 
следва също да бъдат взети предвид при 
изготвянето на формата.

внимателно настроени, за да 
способстват максимално за 
финансовото ограмотяване,
разбирането и използването на 
информацията. За всеки документ 
следва да се използва същият порядък 
от елементи и заглавия за тях. Освен 
това подробностите относно данните, 
които трябва да се включат в основния 
информационен документ за различни 
ПИПД, и представянето на тези данни 
следва да се хармонизират 
допълнително чрез делегирани актове, 
които вземат предвид завършили и 
провеждани проучвания на 
потребителското поведение, 
включително резултати от изпитвания 
на ефективността на различните начини 
на представяне на информацията пред 
потребителите. Освен това, някои 
ПИПД предоставят на инвеститора на 
дребно избор между множество основни 
инвестиции, чиито разходи и такси 
могат да зависят от индивидуалните 
особености на клиента, като възраст 
или избран размер на инвестиция. 
Тези продукти следва също да бъдат 
взети предвид при изготвянето на 
формата.

Or. en

Изменение 120
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Комплексните продукти, които 
според компетентния орган са 
неподходящи за инвеститори на 
дребно, следва да носят 
предупредителен етикет в горната 
част на основния информационен 
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документ. Този допълнителен 
елемент на прозрачност ще помогне 
на клиентите да вземат 
информирано решение относно 
нивото на риска, който поемат, и ще 
подпомогне предотвратяването на 
злоупотребите при продажбата на 
продукти.

Or. en

Изменение 121
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При своите инвестиционни 
решения инвеститорите на дребно все 
по-често търсят не само финансова 
възвръщаемост. Нерядко те преследват 
и други цели, например социални или 
екологични. Освен това информацията 
за нефинансовите аспекти на 
инвестициите може да бъде важна за 
желаещите да направят устойчиви 
дългосрочни инвестиции. 
Информацията за социалните, 
екологичните или управленски 
резултати, към които се стреми 
създателят на инвестиционния продукт, 
обаче може да бъде трудна за 
сравняване или може да липсва. Ето 
защо е желателно да се задълбочи 
хармонизирането на информацията 
относно взетите предвид (ако има 
такива) екологични, социални или 
управленски въпроси, както и начинът, 
по който е направено това.

(13) При своите инвестиционни 
решения инвеститорите на дребно все 
по-често търсят не само финансова 
възвръщаемост. Нерядко те преследват 
и други цели, например социални или 
екологични. Освен това информацията 
за нефинансовите аспекти на 
инвестициите може да бъде важна за 
желаещите да направят устойчиви 
дългосрочни инвестиции. 
Информацията за социалните, 
екологичните или управленски 
резултати, към които се стреми 
създателят на инвестиционния продукт, 
обаче може да бъде трудна за 
сравняване или може да липсва. Ето 
защо е желателно да се задълбочи 
хармонизирането на информацията 
относно взетите предвид (ако има 
такива) екологични, социални или 
управленски въпроси, както и начинът, 
по който е направено това. Освен това 
създателите на продукта следва да 
отбележат в основния 
информационен документ дали 
продуктът им е пряка инвестиция в 
реалната икономика или 
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представлява синтетичен 
инструмент.

Or. en

Изменение 122
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се осигури достоверността на 
данните в основния информационен 
документ, настоящият регламент следва 
да изисква от създателите на 
инвестиционни продукти да поддържат 
актуалността на тази информация. За 
целта е необходимо да се разработят 
подробни правила във връзка с 
условията и честотата на 
преразглеждане на информацията и 
измененията в ОИД, които да се уредят 
чрез приети от Комисията делегирани 
актове.

(15) За да се осигури достоверността на 
данните в основния информационен 
документ, настоящият регламент следва 
да изисква от създателите на 
инвестиционни продукти да поддържат 
актуалността на тази информация. По 
същия начин субектът, който 
предоставя или продава ПИПД, следва 
да поддържа актуалността на 
предоставената на инвеститора на 
дребно информация. За целта е 
необходимо да се разработят подробни 
правила във връзка с условията и 
честотата на преразглеждане на 
информацията и измененията в ОИД и в 
документите за основните услуги, 
които да се уредят чрез приети от 
Комисията делегирани актове.

Or. en

Изменение 123
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се осигури достоверността на 
данните в основния информационен 

(15) За да се осигури достоверността на 
данните в основния информационен 
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документ, настоящият регламент следва 
да изисква от създателите на 
инвестиционни продукти да поддържат 
актуалността на тази информация. За 
целта е необходимо да се разработят 
подробни правила във връзка с 
условията и честотата на 
преразглеждане на информацията и 
измененията в ОИД, които да се уредят 
чрез приети от Комисията делегирани 
актове.

документ, настоящият регламент следва 
да изисква от създателите на пакети от
инвестиционни продукти на дребно да 
поддържат актуалността на тази 
информация. За целта е необходимо да 
се разработят подробни правила във 
връзка с условията и честотата на 
преразглеждане на информацията и 
измененията в ОИД, които да се уредят 
чрез приети от Комисията делегирани 
актове.

Or. en

Изменение 124
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се осигури достоверността на 
данните в основния информационен 
документ, настоящият регламент следва 
да изисква от създателите на 
инвестиционни продукти да поддържат 
актуалността на тази информация. За 
целта е необходимо да се разработят 
подробни правила във връзка с 
условията и честотата на 
преразглеждане на информацията и 
измененията в ОИД, които да се уредят 
чрез приети от Комисията делегирани 
актове.

(15) За да се осигури достоверността на 
данните в основния информационен 
документ, настоящият регламент следва 
да изисква от създателите на 
инвестиционни продукти да поддържат 
актуалността на тази информация. За 
целта е необходимо да се разработят 
подробни правила във връзка с 
условията и честотата на 
преразглеждане на информацията и 
измененията в ОИД, които да се уредят 
чрез приети от Комисията делегирани 
актове. Основният информационен 
документи и всички негови 
актуализирани версии следва да бъдат 
представяни за одобрение пред 
компетентния орган, така че да се 
гарантира съответствието на ОИД с 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 125
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Основните информационни 
документи са базата, на която 
инвеститорите на дребно вземат 
инвестиционни решения. Поради това 
създателите на инвестиционни продукти 
носят голяма отговорност спрямо 
инвеститорите на дребно, която се 
състои в гарантиране на спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент. 
Следователно е от значение да се 
гарантира, че инвеститорите на дребно, 
които са разчитали на основен 
информационен документ за вземането 
на инвестиционно решение, разполагат 
с ефективно право на обжалване. Следва 
също така да се гарантира, че всички 
инвеститори на дребно в ЕС имат 
еднакво право да искат обезщетение за 
претъпени вреди вследствие на 
неспазването на изискванията на 
настоящия регламент от страна на 
създателите на инвестиционни 
продукти. Следователно, правилата 
относно отговорността на създателите 
на инвестиционни продукти следва да се 
хармонизират. Регламентът следва да 
постанови, че инвеститорът на 
дребно следва да може да подведе под 
отговорност създателя на продукта 
за нарушение на настоящия 
регламент в случай на претърпени 
загуби вследствие използването на 
основния информационен документ.

(16) Основните информационни 
документи са базата, на която 
инвеститорите на дребно вземат 
инвестиционни решения. Поради това 
създателите на инвестиционни продукти 
носят голяма отговорност спрямо 
инвеститорите на дребно, която се 
състои в гарантиране на спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент. 
Следователно е от значение да се 
гарантира, че инвеститорите на дребно, 
които са разчитали на основен 
информационен документ за вземането 
на инвестиционно решение, разполагат 
с ефективно право на обжалване. Следва 
също така да се гарантира, че всички 
инвеститори на дребно в ЕС имат 
еднакво право да искат обезщетение за 
претърпени вреди вследствие на 
неспазването на изискванията на 
настоящия регламент от страна на 
създателите на инвестиционни 
продукти. Следователно, правилата 
относно отговорността на създателите 
на инвестиционни продукти следва да се 
хармонизират.

Or. en

Изменение 126
Elena Băsescu
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Основните информационни 
документи са базата, на която 
инвеститорите на дребно вземат 
инвестиционни решения. Поради това 
създателите на инвестиционни продукти 
носят голяма отговорност спрямо 
инвеститорите на дребно, която се 
състои в гарантиране на спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент. 
Следователно е от значение да се 
гарантира, че инвеститорите на дребно, 
които са разчитали на основен 
информационен документ за вземането 
на инвестиционно решение, разполагат 
с ефективно право на обжалване. Следва 
също така да се гарантира, че всички 
инвеститори на дребно в ЕС имат 
еднакво право да искат обезщетение за 
претъпени вреди вследствие на 
неспазването на изискванията на 
настоящия регламент от страна на 
създателите на инвестиционни 
продукти. Следователно, правилата 
относно отговорността на създателите 
на инвестиционни продукти следва да се 
хармонизират. Регламентът следва да 
постанови, че инвеститорът на дребно 
следва да може да подведе под 
отговорност създателя на продукта за 
нарушение на настоящия регламент в 
случай на претърпени загуби вследствие 
използването на основния 
информационен документ.

(16) Основните информационни 
документи са базата, на която 
инвеститорите на дребно вземат 
инвестиционни решения. Поради това 
създателите на инвестиционни продукти 
носят голяма отговорност спрямо 
инвеститорите на дребно, която се 
състои в гарантиране на спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент. 
Следователно е от значение да се 
гарантира, че инвеститорите на дребно, 
които са разчитали на основен 
информационен документ за вземането 
на инвестиционно решение, разполагат 
с ефективно право на обжалване. Следва 
също така да се гарантира, че всички 
инвеститори на дребно в ЕС имат 
еднакво право да искат обезщетение за 
претърпени вреди вследствие на 
неспазването на изискванията на 
настоящия регламент от страна на 
създателите на инвестиционни 
продукти. Следователно, правилата 
относно отговорността на създателите 
на инвестиционни продукти следва да се 
хармонизират. Необходимо е също 
така да се въведе хармонизиран 
подход по отношение на санкциите за 
постигане на съгласуваност.
Регламентът следва да постанови, че 
инвеститорът на дребно следва да може 
да подведе под отговорност създателя 
на продукта за нарушение на настоящия 
регламент в случай на претърпени 
загуби вследствие използването на 
основния информационен документ.

Or. en
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Изменение 127
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Основните информационни 
документи са базата, на която 
инвеститорите на дребно вземат 
инвестиционни решения. Поради това 
създателите на инвестиционни продукти 
носят голяма отговорност спрямо 
инвеститорите на дребно, която се 
състои в гарантиране на спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент. 
Следователно е от значение да се 
гарантира, че инвеститорите на дребно, 
които са разчитали на основен 
информационен документ за вземането 
на инвестиционно решение, разполагат 
с ефективно право на обжалване. Следва 
също така да се гарантира, че всички 
инвеститори на дребно в ЕС имат 
еднакво право да искат обезщетение за 
претъпени вреди вследствие на 
неспазването на изискванията на 
настоящия регламент от страна на 
създателите на инвестиционни 
продукти. Следователно, правилата 
относно отговорността на създателите 
на инвестиционни продукти следва да се 
хармонизират. Регламентът следва да 
постанови, че инвеститорът на дребно 
следва да може да подведе под 
отговорност създателя на продукта за 
нарушение на настоящия регламент в 
случай на претърпени загуби вследствие 
използването на основния 
информационен документ.

(16) Основните информационни 
документи са базата, на която 
инвеститорите на дребно вземат 
инвестиционни решения. Поради това 
създателите на инвестиционни продукти 
носят голяма отговорност спрямо 
инвеститорите на дребно, която се 
състои в гарантиране на спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент. 
Следователно е от значение да се 
гарантира, че инвеститорите на дребно, 
които са разчитали на основен 
информационен документ за вземането 
на инвестиционно решение, разполагат 
с ефективно право на обжалване. Следва 
също така да се гарантира, че всички 
инвеститори на дребно в ЕС имат 
еднакво право да искат обезщетение за
претърпени вреди вследствие на 
неспазването на изискванията на 
настоящия регламент от страна на 
създателите на инвестиционни 
продукти. Следователно, правилата 
относно отговорността на създателите 
на инвестиционни продукти следва да се 
хармонизират. Регламентът следва да 
постанови, че инвеститорът на дребно 
следва да може да подведе под 
отговорност създателя на продукта за 
нарушение на настоящия регламент в 
случай на претърпени загуби вследствие 
използването на основния 
информационен документ, който е бил 
подвеждащ или неточен.

Or. en
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Изменение 128
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Основните информационни 
документи са базата, на която 
инвеститорите на дребно вземат 
инвестиционни решения. Поради това 
създателите на инвестиционни продукти 
носят голяма отговорност спрямо 
инвеститорите на дребно, която се 
състои в гарантиране на спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент. 
Следователно е от значение да се 
гарантира, че инвеститорите на дребно, 
които са разчитали на основен 
информационен документ за вземането 
на инвестиционно решение, разполагат 
с ефективно право на обжалване. Следва 
също така да се гарантира, че всички 
инвеститори на дребно в ЕС имат 
еднакво право да искат обезщетение за 
претъпени вреди вследствие на 
неспазването на изискванията на 
настоящия регламент от страна на 
създателите на инвестиционни 
продукти. Следователно, правилата 
относно отговорността на създателите 
на инвестиционни продукти следва да се 
хармонизират. Регламентът следва да 
постанови, че инвеститорът на дребно 
следва да може да подведе под 
отговорност създателя на продукта за 
нарушение на настоящия регламент в 
случай на претърпени загуби вследствие 
използването на основния 
информационен документ.

(16) Основните информационни 
документи са базата, на която 
инвеститорите на дребно вземат 
инвестиционни решения. Поради това 
създателите на пакети от
инвестиционни продукти на дребно
носят голяма отговорност спрямо 
инвеститорите на дребно, която се 
състои в гарантиране на спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент. 
Следователно е от значение да се 
гарантира, че инвеститорите на дребно, 
които са разчитали на основен 
информационен документ за вземането 
на инвестиционно решение, разполагат 
с ефективно право на обжалване. Следва 
също така да се гарантира, че всички 
инвеститори на дребно в ЕС имат 
еднакво право да искат обезщетение за 
претърпени вреди вследствие на 
неспазването на изискванията на 
настоящия регламент от страна на 
създателите на пакети от
инвестиционни продукти на дребно. 
Следователно, правилата относно 
отговорността на създателите на 
пакети от инвестиционни продукти на 
дребно следва да се хармонизират. 
Регламентът следва да постанови, че 
инвеститорът на дребно следва да може 
да подведе под отговорност създателя 
на продукта за нарушение на настоящия 
регламент в случай на претърпени 
загуби вследствие използването на
основния информационен документ, 
който е бил подвеждащ, неточен или 
несъвместим с проспекта или, когато 
няма изготвен проспект, с реда и 
условията на продукта.
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Or. en

Обосновка

Това ограничение се въвежда с цел да стане ясно, че създателят на продукта следва 
да носи отговорност за основния информационен документ само доколкото 
последният е подвеждащ, неточен или несъвместим с проспекта или с реда и 
условията за конкретния продукт.

Изменение 129
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Тъй като инвеститорите на 
дребно по принцип нямат задълбочен 
поглед върху вътрешните процедури 
на създателите на инвестиционни 
продукти, следва да се установи 
обръщане на тежестта на доказване. 
Създателят на продукта трябва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в 
съответствие с настоящия 
регламент. Задължение на 
инвеститора на дребно обаче е да 
покаже, че претърпяната от него 
загуба се дължи на използването на 
информацията в основния 
информационен документ, тъй като 
този въпрос попада в пряката лична 
сфера на инвеститора на дребно.

заличава се

Or. en

Изменение 130
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Тъй като инвеститорите на 
дребно по принцип нямат задълбочен 
поглед върху вътрешните процедури 
на създателите на инвестиционни 
продукти, следва да се установи 
обръщане на тежестта на доказване. 
Създателят на продукта трябва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в 
съответствие с настоящия 
регламент. Задължение на 
инвеститора на дребно обаче е да 
покаже, че претърпяната от него 
загуба се дължи на използването на 
информацията в основния 
информационен документ, тъй като 
този въпрос попада в пряката лична 
сфера на инвеститора на дребно.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като регламентът цели основно привеждане в съответствие с директивата за 
ПКИПЦК 4, за да се гарантира последователност при прилагането на режимите на 
отговорност, регламентът следва вместо това да съдържа разпоредба, в която се 
посочва, че националното законодателство в държавите членки предвижда 
подходящи граждански средства за защита на инвеститорите на дребно.

Изменение 131
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Тъй като инвеститорите на 
дребно по принцип нямат задълбочен 
поглед върху вътрешните процедури 
на създателите на инвестиционни 
продукти, следва да се установи 
обръщане на тежестта на доказване. 

заличава се
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Създателят на продукта трябва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в 
съответствие с настоящия 
регламент. Задължение на 
инвеститора на дребно обаче е да 
покаже, че претърпяната от него 
загуба се дължи на използването на 
информацията в основния 
информационен документ, тъй като 
този въпрос попада в пряката лична 
сфера на инвеститора на дребно.

Or. en

Изменение 132
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Тъй като инвеститорите на 
дребно по принцип нямат задълбочен 
поглед върху вътрешните процедури 
на създателите на инвестиционни 
продукти, следва да се установи 
обръщане на тежестта на доказване. 
Създателят на продукта трябва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в 
съответствие с настоящия 
регламент. Задължение на 
инвеститора на дребно обаче е да 
покаже, че претърпяната от него 
загуба се дължи на използването на 
информацията в основния 
информационен документ, тъй като 
този въпрос попада в пряката лична 
сфера на инвеститора на дребно.

заличава се

Or. en
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Изменение 133
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Тъй като инвеститорите на дребно 
по принцип нямат задълбочен поглед 
върху вътрешните процедури на 
създателите на инвестиционни 
продукти, следва да се установи 
обръщане на тежестта на доказване.
Създателят на продукта трябва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в 
съответствие с настоящия регламент. 
Задължение на инвеститора на дребно 
обаче е да покаже, че претърпяната 
от него загуба се дължи на 
използването на информацията в 
основния информационен документ, 
тъй като този въпрос попада в 
пряката лична сфера на инвеститора 
на дребно.

(17) Тъй като инвеститорите на дребно 
по принцип нямат задълбочен поглед 
върху вътрешните процедури на 
създателите на инвестиционни 
продукти, тежестта на доказване не 
може да бъде вменена единствено на 
инвеститора. Инвеститорът на 
дребно трябва да посочи в какво 
отношение счита, че основният 
информационен документ не е в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент. След това 
задължение на създателя на продукта 
трябва да бъде да отговори на това 
твърдение.

Or. fr

Обосновка

Могат да бъдат намерени уместни правила относно отговорността, без да е 
необходимо нарушаването на жизнено важен процедурен принцип (тежестта на 
доказване). Сравн. приетия текст относно агенциите за кредитен рейтинг.

Изменение 134
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Тъй като инвеститорите на дребно 
по принцип нямат задълбочен поглед 
върху вътрешните процедури на 
създателите на инвестиционни 
продукти, следва да се установи 

(17) Тъй като инвеститорите на дребно 
по принцип нямат задълбочен поглед 
върху вътрешните процедури на 
създателите на инвестиционни 
продукти, следва да се установи 
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обръщане на тежестта на доказване.
Създателят на продукта трябва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в съответствие 
с настоящия регламент. Задължение на 
инвеститора на дребно обаче е да 
покаже, че претърпяната от него 
загуба се дължи на използването на 
информацията в основния 
информационен документ, тъй като 
този въпрос попада в пряката лична 
сфера на инвеститора на дребно. 

обръщане на тежестта на доказване. 
Създателят на продукта трябва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в съответствие 
с настоящия регламент.

Or. de

Изменение 135
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Въпросите, засягащи
гражданската отговорност на създателя 
на инвестиционни продукти, които не 
са обхванати от настоящия 
регламент, се уреждат от 
приложимото национално 
законодателство, определено от 
съответните правила на 
международното частно право. 
Компетентният съд, който се произнася 
по исковете за гражданска отговорност, 
заведени от инвеститори на дребно, 
следва да бъде определен от 
съответните правила за международната 
юрисдикция.

(18) Гражданската отговорност на 
създателя на пакети от инвестиционни 
продукти на дребно се урежда от 
приложимото национално 
законодателство, определено от 
съответните правила на 
международното частно право. 
Компетентният съд, който се произнася 
по исковете за гражданска отговорност, 
заведени от инвеститори на дребно, 
следва да бъде определен от 
съответните правила за международната 
юрисдикция.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката по-горе.
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Изменение 136
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Въпросите, засягащи
гражданската отговорност на създателя 
на инвестиционни продукти, които не 
са обхванати от настоящия 
регламент, се уреждат от 
приложимото национално 
законодателство, определено от 
съответните правила на 
международното частно право. 
Компетентният съд, който се произнася 
по исковете за гражданска отговорност, 
заведени от инвеститори на дребно, 
следва да бъде определен от 
съответните правила за международната 
юрисдикция.

(18) Гражданската отговорност на 
създателя на инвестиционни продукти 
се урежда от приложимото национално 
законодателство, определено от 
съответните правила на 
международното частно право. 
Компетентният съд, който се произнася 
по исковете за гражданска отговорност, 
заведени от инвеститори на дребно, 
следва да бъде определен от 
съответните правила за международната 
юрисдикция.

Or. en

Обосновка

Изменението уеднаквява формулировките на ПИПД и ПКИПЦК по темата за 
отговорността.

Изменение 137
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да може инвеститорите на 
дребно да вземат информирано 
инвестиционно решение, от 
продаващите инвестиционни продукти 
лица следва да се изисква да 
предоставят основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на каквато и да било 
транзакция. Това изискване следва по 

(19) За да може инвеститорите на 
дребно да вземат информирано 
инвестиционно решение, от 
продаващите инвестиционни продукти 
лица следва да се изисква да 
предоставят основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на каквато и да било 
транзакция. Това изискване следва да се 
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правило да се прилага независимо от 
начина, по който се извършва 
транзакцията. Лицата, продаващи 
инвестиционни продукти, включват 
както дистрибуторите, така и самите 
създатели, когато последните избират да 
продават продукта си пряко на 
инвеститорите на дребно. За да се 
осигури необходимата гъвкавост и 
пропорционалност, инвеститорите 
на дребно, които желаят да 
извършат транзакция посредством 
дистанционна комуникация, следва да 
могат да получат основния 
информационен документ след 
извършването на транзакцията. Дори 
в този случай основният 
информационен документ ще бъде 
полезен за инвеститора, например за 
да му даде възможност да сравни 
закупения продукт с продукта, описан 
в основния информационен документ.
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на Директива 2002/65/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета.

прилага независимо от начина, по който 
се извършва транзакцията. Лицата, 
продаващи инвестиционни продукти, 
включват както дистрибуторите, така и 
самите създатели, когато последните 
избират да продават продукта си пряко 
на инвеститорите на дребно. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на Директива 2002/65/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 138
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да може инвеститорите на 
дребно да вземат информирано 
инвестиционно решение, от 
продаващите инвестиционни продукти 
лица следва да се изисква да 
предоставят основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на каквато и да било 
транзакция. Това изискване следва по 
правило да се прилага независимо от 

(19) За да може инвеститорите на 
дребно да вземат информирано 
инвестиционно решение, от 
продаващите инвестиционни продукти 
лица следва да се изисква да 
предоставят основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на каквато и да било 
транзакция. Инвеститорът следва да 
положи личния или електронния си 
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начина, по който се извършва 
транзакцията. Лицата, продаващи 
инвестиционни продукти, включват 
както дистрибуторите, така и самите 
създатели, когато последните избират да 
продават продукта си пряко на 
инвеститорите на дребно. За да се 
осигури необходимата гъвкавост и 
пропорционалност, инвеститорите 
на дребно, които желаят да 
извършат транзакция посредством 
дистанционна комуникация, следва да 
могат да получат основния 
информационен документ след 
извършването на транзакцията. Дори 
в този случай основният 
информационен документ ще бъде 
полезен за инвеститора, например за 
да му даде възможност да сравни 
закупения продукт с продукта, описан 
в основния информационен документ. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на Директива 2002/65/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета.

подпис в уверение на това, че е 
получил и прочел ОИД. Това изискване 
следва по правило да се прилага 
независимо от начина, по който се 
извършва транзакцията. Лицата, 
продаващи инвестиционни продукти, 
включват както дистрибуторите, така и 
самите създатели, когато последните 
избират да продават продукта си пряко 
на инвеститорите на дребно.
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на Директива 2002/65/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета. 
Когато това е възможно, 
инвеститорите следва да разполагат 
с период на изчакване, по време на 
който да могат да решат дали да 
анулират транзакцията.

Or. en

Изменение 139
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да може инвеститорите на 
дребно да вземат информирано 
инвестиционно решение, от 
продаващите инвестиционни продукти 
лица следва да се изисква да 
предоставят основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на каквато и да било 
транзакция. Това изискване следва по 
правило да се прилага независимо от 
начина, по който се извършва 

(19) За да може инвеститорите на 
дребно да вземат информирано 
инвестиционно решение, от 
продаващите пакети от
инвестиционни продукти на дребно
лица следва да се изисква да 
предоставят основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на каквато и да било 
транзакция. Това изискване следва по 
правило да се прилага независимо от 
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транзакцията. Лицата, продаващи 
инвестиционни продукти, включват 
както дистрибуторите, така и самите 
създатели, когато последните избират да 
продават продукта си пряко на 
инвеститорите на дребно. За да се 
осигури необходимата гъвкавост и 
пропорционалност, инвеститорите на 
дребно, които желаят да извършат 
транзакция посредством дистанционна 
комуникация, следва да могат да 
получат основния информационен 
документ след извършването на 
транзакцията. Дори в този случай 
основният информационен документ ще 
бъде полезен за инвеститора, например 
за да му даде възможност да сравни 
закупения продукт с продукта, описан в 
основния информационен документ. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на Директива 2002/65/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета.

начина, по който се извършва 
транзакцията. Лицата, продаващи
пакети от инвестиционни продукти на 
дребно, включват както дистрибуторите, 
така и самите създатели, когато 
последните избират да продават 
продукта си пряко на инвеститорите на 
дребно. За да се осигури необходимата 
гъвкавост и пропорционалност, 
инвеститорите на дребно, които желаят 
да извършат транзакция посредством 
дистанционна комуникация, следва да 
могат да получат основния 
информационен документ след 
извършването на транзакцията. Дори в 
този случай основният информационен 
документ ще бъде полезен за 
инвеститора, например за да му даде 
възможност да сравни закупения 
продукт с продукта, описан в основния 
информационен документ. Настоящият 
регламент не засяга разпоредбите на 
Директива 2002/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 140
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да може инвеститорите на 
дребно да вземат информирано 
инвестиционно решение, от 
продаващите инвестиционни продукти 
лица следва да се изисква да 
предоставят основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на каквато и да било 
транзакция. Това изискване следва по 
правило да се прилага независимо от 
начина, по който се извършва 

(19) За да може инвеститорите на 
дребно да вземат информирано 
инвестиционно решение, от
рекламиращите или продаващите 
инвестиционни продукти лица следва да 
се изисква да предоставят основния 
информационен документ своевременно 
преди извършването на каквато и да 
било транзакция. Това изискване следва 
по правило да се прилага независимо от 
начина, по който се извършва 
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транзакцията. Лицата, продаващи 
инвестиционни продукти, включват 
както дистрибуторите, така и самите 
създатели, когато последните избират да 
продават продукта си пряко на 
инвеститорите на дребно. За да се 
осигури необходимата гъвкавост и 
пропорционалност, инвеститорите на 
дребно, които желаят да извършат 
транзакция посредством дистанционна 
комуникация, следва да могат да 
получат основния информационен 
документ след извършването на 
транзакцията. Дори в този случай 
основният информационен документ ще 
бъде полезен за инвеститора, например 
за да му даде възможност да сравни 
закупения продукт с продукта, описан в
основния информационен документ. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на Директива 2002/65/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета.

транзакцията. Лицата, рекламиращи 
или продаващи инвестиционни 
продукти, включват както 
дистрибуторите, така и самите 
създатели, когато последните избират да
рекламират или продават продукта си 
пряко на инвеститорите на дребно. За да 
се осигури необходимата гъвкавост и 
пропорционалност, инвеститорите на 
дребно, които желаят да извършат 
транзакция посредством дистанционна 
комуникация, следва да могат да 
получат основния информационен 
документ след извършването на 
транзакцията. Дори в този случай 
основният информационен документ ще 
бъде полезен за инвеститора, например 
за да му даде възможност да сравни 
закупения продукт с продукта, описан в 
основния информационен документ. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на Директива 2002/65/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 141
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва да се определят единни 
правила, за да се предостави на лицето, 
продаващо инвестиционния продукт, 
известен избор по отношение на 
носителя, върху който основният 
инвестиционен документ се предоставя 
на инвеститорите на дребно, които да 
позволят използването на електронна 
комуникация, където е целесъобразно, 
вземайки предвид обстоятелствата на 
транзакцията. На инвеститора на дребно 
обаче следва да се предостави 

(20) Следва да се определят единни 
правила, за да се предостави на лицето, 
продаващо пакета от инвестиционни 
продукти на дребно, известен избор по 
отношение на носителя, върху който 
основният инвестиционен документ се 
предоставя на инвеститорите на дребно, 
които да позволят използването на 
електронна комуникация, където е 
целесъобразно, вземайки предвид 
обстоятелствата на транзакцията. На 
инвеститора на дребно обаче следва да 
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възможност да получи документа на 
хартия. В интерес на потребителския 
достъп до информация, основният 
информационен документ следва винаги 
да се предоставя безплатно.

се предостави възможност да получи 
документа на хартия. В интерес на 
потребителския достъп до информация, 
основният информационен документ 
следва винаги да се предоставя 
безплатно.

Or. en

Изменение 142
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва да се определят единни 
правила, за да се предостави на лицето, 
продаващо инвестиционния продукт, 
известен избор по отношение на 
носителя, върху който основният 
инвестиционен документ се предоставя 
на инвеститорите на дребно, които да 
позволят използването на електронна 
комуникация, където е целесъобразно, 
вземайки предвид обстоятелствата на 
транзакцията. На инвеститора на дребно 
обаче следва да се предостави 
възможност да получи документа на 
хартия. В интерес на потребителския 
достъп до информация, основният 
информационен документ следва винаги 
да се предоставя безплатно.

(20) Следва да се определят единни 
правила, за да се предостави на лицето, 
рекламиращо или продаващо 
инвестиционния продукт, известен 
избор по отношение на носителя, върху 
който основният инвестиционен 
документ се предоставя на 
инвеститорите на дребно, които да 
позволят използването на електронна 
комуникация, където е целесъобразно, 
вземайки предвид обстоятелствата на 
транзакцията. На инвеститора на дребно 
обаче следва да се предостави 
възможност да получи документа на 
хартия. В интерес на потребителския 
достъп до информация, основният 
информационен документ следва винаги 
да се предоставя безплатно.

Or. en

Изменение 143
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигури доверието на 
инвеститорите на дребно в 
инвестиционните продукти, следва да се 
установят изисквания за подходящи 
вътрешни процедури, гарантиращи, че 
създателят на инвестиционни продукти 
дава отговори по същество на жалби на 
инвеститорите на дребно.

(21) За да се осигури доверието на 
инвеститорите на дребно в 
инвестиционните продукти и във 
финансовите пазари като цяло, 
следва да се установят изисквания за 
подходящи вътрешни процедури, 
гарантиращи, че създателят на 
инвестиционни продукти дава отговори 
по същество на жалби на инвеститорите 
на дребно.

Or. en

Изменение 144
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигури доверието на 
инвеститорите на дребно в 
инвестиционните продукти, следва да 
се установят изисквания за подходящи 
вътрешни процедури, гарантиращи, че 
създателят на инвестиционни продукти 
дава отговори по същество на жалби на 
инвеститорите на дребно.

(21) За да се осигури доверието на 
инвеститорите на дребно в пакетите 
инвестиционни продукти на дребно, 
следва да се установят изисквания за 
подходящи вътрешни процедури, 
гарантиращи, че създателят на 
инвестиционни продукти дава отговори 
по същество на жалби на инвеститорите 
на дребно.

Or. en

Изменение 145
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Въпреки че подобренията при 
разкриването на информация за 
инвестиционните продукти са от 
съществено значение за 
възстановяване на доверието на 
инвеститорите на дребно във 
финансовите пазари, правилата 
относно дизайна на продукта са не 
по-малко важни за гарантиране на 
ефективна защита на 
инвеститорите на дребно. 
Некачествените съвети на финансови 
консултанти, субективността при 
вземането на решения и фактът, че 
финансовото поведение зависи преди 
всичко от психологически критерии, 
създават проблеми, които трябва да 
бъдат решавани чрез ограничаване на 
сложността при окомплектоването 
на инвестиционните продукти.

Or. en

Изменение 146
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Съображение 21б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) За да се защитят интересите на 
инвеститорите, необходимо е да се 
формулират правила относно 
активите, в които могат да 
инвестират инвестиционните 
продукти, продавани на инвеститори 
на дребно. Това ще гарантира, че 
активи от необичаен и/или 
нерегламентиран клас няма да бъдат 
продавани на инвеститори на дребно. 
Необходимо е също така да се 
ограничи максималната рискова 
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експозиция на продуктите по 
отношение на тяхната условна 
стойност. Колкото до 
деривативните инструменти, следва 
да бъдат въведени изисквания по 
отношение на тяхната 
допустимост, ограничаващи 
използването им до обикновен суап на 
деривативни инструменти, опции на 
средна стойност и първо поколение 
бариерни опции. Подобно 
ограничаване до обикновени 
деривативни инструменти не би 
стеснило избора на инвеститорите, а 
по-скоро би предотвратило 
предлагането на неподходящи или 
изключително сложни рискови 
експозиции и пакети продукти на 
непрофесионални инвеститори.

Or. en

Изменение 147
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Процедурите за алтернативно 
уреждане на споровете позволяват по-
бърз и по-евтин начин за уреждане на 
спорове от съда и облекчават 
натоварването на съдебната система. За 
тази цел създателите на инвестиционни 
продукти и лицата, които ги продават, 
следва да бъдат задължени да участват 
в такива процедури, открити от 
инвеститори на дребно и засягащи 
правата и задълженията по настоящия 
регламент при предоставяне на
определени гаранции съгласно 
принципа на ефективна правна 
защита. По-специално, процедурите за 
алтернативно уреждане на спорове

(22) Процедурите за алтернативно 
уреждане на споровете позволяват по-
бърз и по-евтин начин за уреждане на 
спорове от съда и облекчават 
натоварването на съдебната система. За 
тази цел създателите на инвестиционни 
продукти и лицата, които ги продават, 
следва да участват в такива процедури, 
открити от инвеститори на дребно и 
засягащи правата и задълженията по 
настоящия регламент, като спазват 
правилата, определени в Директива 
[...] или процедурите за алтернативно
решаване на спорове.



AM\927693BG.doc 81/192 PE504.397v02-00

BG

следва да не нарушават правата на 
страните по такива процедури да 
откриват съдебни производства.

Or. en

Изменение 148
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Процедурите за алтернативно 
уреждане на споровете позволяват по-
бърз и по-евтин начин за уреждане на 
спорове от съда и облекчават 
натоварването на съдебната система. За 
тази цел създателите на инвестиционни 
продукти и лицата, които ги продават, 
следва да бъдат задължени да участват в 
такива процедури, открити от 
инвеститори на дребно и засягащи 
правата и задълженията по настоящия 
регламент при предоставяне на 
определени гаранции съгласно 
принципа на ефективна правна защита. 
По-специално, процедурите за 
алтернативно уреждане на спорове 
следва да не нарушават правата на 
страните по такива процедури да 
откриват съдебни производства.

(22) Процедурите за алтернативно 
уреждане на споровете позволяват по-
бърз и по-евтин начин за уреждане на 
спорове от съда и облекчават 
натоварването на съдебната система. За 
тази цел създателите на пакети от
инвестиционни продукти на дребно и 
лицата, които ги продават, следва да 
бъдат задължени да участват в такива 
процедури, открити от инвеститори на 
дребно и засягащи правата и 
задълженията по настоящия регламент 
при предоставяне на определени 
гаранции съгласно принципа на 
ефективна правна защита. По-
специално, процедурите за 
алтернативно уреждане на спорове 
следва да не нарушават правата на 
страните по такива процедури да 
откриват съдебни производства.

Or. en

Изменение 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Процедурите за алтернативно 
уреждане на споровете позволяват по-
бърз и по-евтин начин за уреждане на 
спорове от съда и облекчават 
натоварването на съдебната система. За 
тази цел създателите на инвестиционни 
продукти и лицата, които ги продават, 
следва да бъдат задължени да участват в 
такива процедури, открити от 
инвеститори на дребно и засягащи 
правата и задълженията по настоящия 
регламент при предоставяне на 
определени гаранции съгласно 
принципа на ефективна правна защита. 
По-специално, процедурите за 
алтернативно уреждане на спорове 
следва да не нарушават правата на 
страните по такива процедури да 
откриват съдебни производства.

(22) Процедурите за алтернативно 
уреждане на споровете позволяват по-
бърз и по-евтин начин за уреждане на 
спорове от съда и облекчават 
натоварването на съдебната система. За 
тази цел създателите на ПИПД и 
лицата, които ги продават, следва да 
бъдат задължени да участват в такива 
процедури, открити от инвеститори на 
дребно и засягащи правата и 
задълженията по настоящия регламент 
при предоставяне на определени 
гаранции съгласно принципа на 
ефективна правна защита. По-
специално, процедурите за 
алтернативно уреждане на спорове 
следва да не нарушават правата на 
страните по такива процедури да 
откриват съдебни производства. В 
случая 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 и за 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 150
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Тъй като основният 
информационен документ следва да се 
представя за инвестиционни продукти 
от дружества от различни сектори на 

(23) Тъй като основният 
информационен документ следва да се 
представя за пакети от инвестиционни 
продукти на дребно от дружества от 
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финансовите пазари (банки, 
застраховане, ценни книжа и фондове), 
изключително важно е да се гарантира 
добро сътрудничество между 
различните органи, упражняващи 
надзор върху създателите на 
инвестиционни продукти, за да имат те 
общ подход в прилагането на настоящия 
регламент.

различни сектори на финансовите 
пазари (банки, застраховане, ценни 
книжа и фондове), изключително важно 
е да се гарантира добро сътрудничество 
между различните органи, упражняващи 
надзор върху създателите на пакети от
инвестиционни продукти на дребно, за 
да имат те общ подход в прилагането на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 151
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В съответствие със съобщението на 
Комисията от декември 2010 г. относно 
по-строги наказателни разпоредби за 
сектора на финансовите услуги и с цел 
да се гарантира изпълнението на 
изискванията, установени в настоящия 
регламент, е важно държавите членки да 
предприемат необходимите стъпки, за 
да гарантират, че нарушенията на 
настоящия регламент се подлагат на 
съответните административни санкции 
и мерки. За да се гарантира 
възпиращият ефект на санкциите и 
да се укрепи защитата на 
инвеститорите чрез предупреждения 
към тях относно инвестиционни 
продукти, продавани в нарушение на 
настоящия регламент, санкциите и 
мерките по правило следва да се 
оповестяват, освен при някои ясно 
определени обстоятелства.

(24) В съответствие със съобщението на 
Комисията от декември 2010 г. относно 
по-строги наказателни разпоредби за 
сектора на финансовите услуги и с цел 
да се гарантира изпълнението на 
изискванията, установени в настоящия 
регламент, е важно държавите членки да 
предприемат необходимите стъпки, за 
да гарантират, че нарушенията на 
настоящия регламент се подлагат на 
съответните административни санкции 
и мерки.

Or. en
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Изменение 152
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В съответствие със съобщението на 
Комисията от декември 2010 г. относно 
по-строги наказателни разпоредби за 
сектора на финансовите услуги и с цел 
да се гарантира изпълнението на 
изискванията, установени в настоящия 
регламент, е важно държавите членки да 
предприемат необходимите стъпки, за 
да гарантират, че нарушенията на 
настоящия регламент се подлагат на 
съответните административни санкции 
и мерки. За да се гарантира 
възпиращият ефект на санкциите и да се 
укрепи защитата на инвеститорите чрез 
предупреждения към тях относно 
инвестиционни продукти, продавани в 
нарушение на настоящия регламент, 
санкциите и мерките по правило следва 
да се оповестяват, освен при някои ясно 
определени обстоятелства.

(24) В съответствие със съобщението на 
Комисията от декември 2010 г. относно 
по-строги наказателни разпоредби за 
сектора на финансовите услуги и с цел 
да се гарантира изпълнението на 
изискванията, установени в настоящия 
регламент, е важно държавите членки да 
предприемат необходимите стъпки, за 
да гарантират, че нарушенията на 
настоящия регламент се подлагат на 
съответните административни санкции 
и мерки. За да се гарантира 
възпиращият ефект на санкциите и да се 
укрепи защитата на инвеститорите чрез 
предупреждения към тях относно 
инвестиционни продукти, продавани в 
нарушение на настоящия регламент, 
санкциите и мерките следва да се 
оповестяват.

Or. en

Изменение 153
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел изпълняване на изискванията 
на настоящия регламент, правомощието 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
във връзка с определянето на 

(25) С цел изпълняване на изискванията 
на настоящия регламент, правомощието 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
във връзка с определянето на 
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подробностите по отношение на 
представянето и формата на основния 
информационен документ, 
съдържанието на информацията, която 
трябва да се включи в него, подробните 
изисквания относно сроковете за 
предоставяне на документа, както и за 
неговото изменяне и преразглеждане. 
Особено важно е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да провежда подходящи консултации. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

подробностите по отношение на 
представянето и формата на основния 
информационен документ, 
съдържанието на информацията, която 
трябва да се включи в него, подробните 
изисквания относно сроковете за 
предоставяне на документа, както и за 
неговото изменяне и преразглеждане. 
Особено важно е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да провежда подходящи консултации и 
проучвания сред потребителите. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 154
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Макар ПКИПЦК да са 
инвестиционни продукти по смисъла на 
настоящия регламент, неотдавнашното 
установяване на изисквания за ключова 
инвеститорска информация съгласно 
Директива 2009/65/ЕО означава, че ще 
бъде целесъобразно за такива ПКИПЦК 
да се установи преходен период от 
5 години след влизане в сила на 
настоящия регламент, през който те 
няма да бъдат обхванати от него. След 
изтичането на преходния период и ако 
той не бъде удължен, те ще попаднат 
под разпоредбите на настоящия 
регламент.

(28) Макар ПКИПЦК да са 
инвестиционни продукти по смисъла на 
настоящия регламент, неотдавнашното 
установяване на изисквания за ключова 
инвеститорска информация съгласно 
Директива 2009/65/ЕО означава, че ще 
бъде целесъобразно за такива ПКИПЦК 
да се установи преходен период от 
5 години след влизане в сила на 
настоящия регламент, през който те 
няма да бъдат обхванати от него. След 
изтичането на преходния период и ако 
той не бъде удължен, те ще попаднат 
под разпоредбите на настоящия 
регламент. Същото изключение следва 
да бъде приложено по отношение на 
фондове, които не са ПКИПЦК, 
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когато по силата на националното 
законодателство те вече имат 
задължение да изготвят основен 
информационен документ за 
инвеститорите в съответствие с 
формата и съдържанието, 
определени в членове 78—81 от 
Директива 2009/65/ЕО.

Or. en

Изменение 155
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа четири години след 
влизането му в сила, за да се отчетат 
промените на пазара, като например 
появата на нови видове инвестиционни 
продукти, както и промените в други 
области на европейското право и 
натрупаният от държавите членки опит. 
Прегледът следва да оцени дали 
въведените мерки са подобрили 
разбирането на средностатистическия 
инвеститор на дребно за 
инвестиционните продукти и 
сравнимостта на тези продукти. Той 
следва също да прецени дали 
преходният период за ПКИПЦК следва 
да бъде удължен, или да се разгледат 
други варианти за третирането на 
ПКИПЦК. Въз основа на прегледа, 
Комисията следва да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад, придружен при необходимост 
от предложения за законодателни 
промени.

(29) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа четири години след 
влизането му в сила, за да се отчетат 
промените на пазара, като например 
появата на нови видове пакети от
инвестиционни продукти на дребно, 
както и промените в други области на 
европейското право и натрупаният от 
държавите членки опит. Прегледът 
следва да оцени дали въведените мерки 
са подобрили разбирането на 
средностатистическия инвеститор на 
дребно за пакетите от 
инвестиционни продукти на дребно и 
сравнимостта на тези продукти. Той 
следва също да прецени дали 
преходният период за ПКИПЦК следва 
да бъде удължен, или да се разгледат 
други варианти за третирането на 
ПКИПЦК. Въз основа на прегледа, 
Комисията следва да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад, придружен при необходимост 
от предложения за законодателни 
промени. Подобен преглед би могъл 
също така да прецени дали не би било 
в интерес на защитата на 
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потребителя на дребно да се разшири 
обхватът на ОИД или да се 
разработи подобен на ОИД документ 
за други продукти на дребно, които не 
се предлагат под формата на пакети, 
например обикновени влогове, дялове и 
облигации.

Or. en

Изменение 156
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа четири години след 
влизането му в сила, за да се отчетат 
промените на пазара, като например 
появата на нови видове инвестиционни 
продукти, както и промените в други 
области на европейското право и 
натрупаният от държавите членки опит. 
Прегледът следва да оцени дали 
въведените мерки са подобрили 
разбирането на средностатистическия 
инвеститор на дребно за 
инвестиционните продукти и 
сравнимостта на тези продукти. Той 
следва също да прецени дали 
преходният период за ПКИПЦК следва 
да бъде удължен, или да се разгледат 
други варианти за третирането на 
ПКИПЦК. Въз основа на прегледа, 
Комисията следва да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад, придружен при необходимост 
от предложения за законодателни 
промени.

(29) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа четири години след 
влизането му в сила, за да се отчетат 
промените на пазара, като например 
появата на нови видове ПИПД, както и 
промените в други области на 
европейското право и натрупаният от 
държавите членки опит. Прегледът 
следва да оцени дали въведените мерки 
са подобрили разбирането на 
средностатистическия инвеститор на 
дребно за ПИПД и са спомогнали за 
подобряване на неговата способност 
да сравнява продуктите. Той следва 
също да прецени дали преходният 
период за ПКИПЦК следва да бъде 
удължен, или да се разгледат други 
варианти за третирането на ПКИПЦК. 
Въз основа на прегледа, Комисията 
следва да представи на Европейския 
парламент и на Съвета доклад, 
придружен при необходимост от 
предложения за законодателни промени.
Подобен преглед би могъл също така 
да прецени дали обхватът на ОИД 
може евентуално да бъде разширен за 
други непакетни продукти на дребно, 
като обикновени спестовни и 
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разплащателни влогове, дялове и 
облигации.

Or. en

Обосновка

Прегледът следва също да разгледа подробно какъв вид оповестяване би било уместно 
по отношение на другите видове продукти. ОИД, по начина, по който е описан в 
член 8, не би бил подходящ за обикновени влогове или дялове. Освен това следва да се 
обърне внимание на начина на разпространение на тези продукти, особено на акциите 
и облигациите.

Изменение 157
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа четири години след 
влизането му в сила, за да се отчетат 
промените на пазара, като например 
появата на нови видове инвестиционни 
продукти, както и промените в други 
области на европейското право и 
натрупаният от държавите членки опит. 
Прегледът следва да оцени дали 
въведените мерки са подобрили 
разбирането на средностатистическия 
инвеститор на дребно за 
инвестиционните продукти и 
сравнимостта на тези продукти. Той 
следва също да прецени дали 
преходният период за ПКИПЦК следва 
да бъде удължен, или да се разгледат 
други варианти за третирането на 
ПКИПЦК. Въз основа на прегледа, 
Комисията следва да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад, придружен при необходимост 
от предложения за законодателни 
промени.

(29) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа четири години след 
влизането му в сила, за да се отчетат 
промените на пазара, като например 
появата на нови видове инвестиционни 
продукти, както и промените в други 
области на европейското право и 
натрупаният от държавите членки опит. 
Прегледът следва да оцени дали 
въведените мерки са подобрили 
разбирането на средностатистическия 
инвеститор на дребно за 
инвестиционните продукти и 
сравнимостта на тези продукти. Той 
следва също да прецени дали 
преходният период за ПКИПЦК следва 
да бъде удължен, или да се разгледат 
други варианти за третирането на 
ПКИПЦК. Въз основа на прегледа, 
Комисията следва да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад, придружен при необходимост 
от предложения за законодателни 
промени. Подобен преглед би могъл 
също така да прецени дали обхватът 
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на ОИД може евентуално да бъде 
разширен или използван като база за 
сходен документ, който да 
предоставя на инвеститорите 
информация за други продукти на 
дребно като дялове и облигации, 
които се продават на клиенти на 
дребно, без да бъдат обединени в 
пакети, както и специфичните 
изисквания за оповестяване, 
подходящи за този клас продукти.

Or. en

Изменение 158
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се предостави на създателите 
на инвестиционни продукти и на лицата, 
които ги продават, достатъчно време за 
подготовка за практическото 
приложение на изискванията на 
настоящия регламент, те следва да 
започнат да се прилагат две години след 
влизането му в сила.

(30) За да се предостави на създателите 
на пакети от инвестиционни продукти 
на дребно и на лицата, които ги 
продават, достатъчно време за 
подготовка за практическото 
приложение на изискванията на 
настоящия регламент, те следва да 
започнат да се прилагат две години след 
влизането му в сила.

Or. en

Изменение 159
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се предостави на създателите 
на инвестиционни продукти и на лицата, 
които ги продават, достатъчно време за 
подготовка за практическото 

(30) За да се предостави на създателите 
на инвестиционни продукти и на лицата, 
които ги продават, достатъчно време за 
подготовка за практическото 
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приложение на изискванията на 
настоящия регламент, те следва да 
започнат да се прилагат две години след 
влизането му в сила.

приложение на изискванията на 
настоящия регламент, те следва да 
започнат да се прилагат една година
след влизането му в сила.

Or. de

Изменение 160
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се предостави на създателите 
на инвестиционни продукти и на лицата, 
които ги продават, достатъчно време за 
подготовка за практическото 
приложение на изискванията на 
настоящия регламент, те следва да 
започнат да се прилагат две години след 
влизането му в сила.

(30) За да се предостави на създателите 
на инвестиционни продукти и на лицата, 
които ги продават, достатъчно време за 
подготовка за практическото 
приложение на изискванията на 
настоящия регламент, те следва да 
започнат да се прилагат две години след 
влизането му в сила. Настоящият 
регламент не се прилага по 
отношение на извършени в миналото 
транзакции.

Or. en

Изменение 161
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Целта на заплануваното действие, а 
именно подобряване на защитата на 
инвеститорите на дребно и тяхното 
доверие в инвестиционните продукти, 
включително и при трансграничната им 
продажба, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен, когато държавите 

(32) Целта на заплануваното действие, а 
именно подобряване на защитата на 
инвеститорите на дребно и тяхното 
доверие в пакетите инвестиционни
продукти на дребно, включително и при 
трансграничната им продажба, не може 
да бъде постигната в достатъчна степен, 
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членки действат независимо една от 
друга; само действие на ниво ЕС може 
да отстрани констатираните слабости, 
ето защо тази цел може да бъде 
постигната по-добре на ниво ЕС, а 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа за 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

когато държавите членки действат 
независимо една от друга; само 
действие на ниво ЕС може да отстрани 
констатираните слабости, ето защо тази 
цел може да бъде постигната по-добре 
на ниво ЕС, а Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа за 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

Or. en

Изменение 162
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящият регламент определя 
единни правила за формата и 
съдържанието на основния 
информационен документ, който трябва 
да се съставя от създателите на 
инвестиционни продукти, и единни 
правила за предоставянето на този 
документ на инвеститорите на дребно.

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите и посредниците на 
инвестиционни продукти и 
посредниците, и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 163
Elena Băsescu

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

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите на инвестиционни 
продукти, и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно.

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите на инвестиционни 
продукти, и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно. Целта му е 
да гарантира, че инвеститорите на 
дребно могат да разберат основните 
характеристики и рискове, свързани с 
инвестиционните продукти на 
дребно, и да сравняват 
характеристиките на различни 
продукти.

Or. en

Изменение 164
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите на инвестиционни 
продукти, и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно.

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите на инвестиционни 
продукти, и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно. Създателят 
на продукта носи цялата 
отговорност за съставянето на 
основния информационен документ.

Or. en
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Изменение 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите на инвестиционни 
продукти, и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно.

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя изцяло от 
създателите на ПИПД, и за 
информацията, която трябва да бъде 
предоставяна на инвеститорите на 
дребно в съответствие с 
преработената ДПФИ и 
преработената ДЗП от лицата, 
продаващи инвестиционни продукти,
както и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Обосновка

По смисъла на настоящия регламент създател на продукт означава лице, което 
създава инвестиционен продукт, или лице, което значително е изменило структурата 
на риска или себестойността на съществуващ инвестиционен продукт. 
Отговорността за изготвянето на основния информационен документ следва ясно да 
бъде възложена на така дефинирания създател на продукта.

Изменение 166
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите на инвестиционни 

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите на инвестиционни 
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продукти, и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно.

продукти, и на приложението към 
него, което трябва да бъде съставено 
от лицата, продаващи 
инвестиционни продукти, и единни 
правила за предоставянето на този 
документ на инвеститорите на дребно.

Or. en

Изменение 167
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите на инвестиционни 
продукти, и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно.

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите на инвестиционни 
продукти, и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно. Изискването 
за съставяне на основния 
информационен документ не се 
прилага по отношение на посредници, 
които предлагат, разпространяват 
или продават инвестиционния 
продукт на инвеститор на дребно.

Or. en

Обосновка

Изискването за съставяне на ОИД от лицето, продаващо инвестиционния продукт, 
както е предложено от докладчика, смесва отговорностите и създава нормативно 
припокриване, тъй като тези посредниците се регулират от ДПФИ и ДЗП.

Изменение 168
Werner Langen

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

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите на инвестиционни 
продукти, и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно.

Настоящият регламент определя единни 
правила за формата и съдържанието на 
основния информационен документ, 
който трябва да се съставя от 
създателите на инвестиционни 
продукти, и единни правила за 
предоставянето на този документ на 
инвеститорите на дребно. 
Разпоредбите на друг общностен акт, 
които регламентират специфични 
аспекти на продажбата на 
инвестиционни продукти, имат 
предимство пред разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. de

Изменение 169
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага към 
създаването и продажбата на 
инвестиционни продукти.

Настоящият регламент се прилага към 
създаването и продажбата на пакети
от инвестиционни продукти на дребно.

Or. en

Обосновка

Въпреки че вероятно има смисъл от въвеждане на изискване за ОИД по отношение на 
други видове инвестиционни продукти, би било неразумно да се разширява обхватът 
на настоящия регламент. Следва да бъде извършен пълен и подробен преглед, за да се 
разбере дали това има практически смисъл. По начина, по който е съставен, ОИД не е 
подходящ за други инвестиционни продукти.

Изменение 170
Alfredo Pallone
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящият регламент се прилага към 
създаването и продажбата на 
инвестиционни продукти.

Настоящият регламент се прилага към 
създаването и продажбата на ПИПД.

Or. en

Изменение 171
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не се прилага 
за следните продукти:

заличава се

а) застрахователни продукти, които 
не предлагат откупна стойност или 
чиято откупна стойност не зависи 
изцяло или отчасти , пряко или 
непряко, от колебанията на пазара; 
б) депозити с възвръщаемост, която 
се определя въз основа на лихвен 
процент;
в) ценни книжа, посочени в член 1, 
параграф 2, букви от б) до ж), и) и й) 
от Директива 2003/71/ЕО;
г) други ценни книжа, които не 
включват дериват;
д) схеми за професионално пенсионно 
осигуряване, попадащи в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО или 
Директива 2009/138/ЕО; както и
е) пенсионни продукти, които 
съгласно националното 
законодателство изискват финансов 
принос от работодателя и при които 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт.
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Or. de

Изменение 172
Corien Wortmann-Kool

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

–а) директно притежавани активи, 
които не са пакети от 
инвестиционни продукти, 
включително корпоративни дялове и 
държавни облигации;

Or. en

Изменение 173
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователни продукти, които не 
предлагат откупна стойност или 
чиято откупна стойност не зависи 
изцяло или отчасти, пряко или 
непряко, от колебанията на пазара;

а) животозастрахователни продукти, 
при които инвестиционният риск не 
се поема от притежателя на 
полицата;

Or. en

Обосновка

Все още не е ясно защо традиционните смесени животозастрахователни договори с 
допълнителна доходност попадат в обхвата. При този тип застрахователни 
договори притежателят на полицата не поема никакъв риск: единствено 
допълнителната доходност може да варира в зависимост от представянето на 
инвестицията. Допълнителната доходност представлява само бонус, тя не е 
съществена част от застрахователния договор и е пренебрежимо малка в сравнение с 
премията и застрахованата сума. В този случай притежателят на полицата не 
може да се счита за инвеститор на дребно. Това тълкуване е в съответствие с 
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Директива „Платежоспособност ІІ“.

Изменение 174
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователни продукти, които не 
предлагат откупна стойност или 
чиято откупна стойност не зависи 
изцяло или отчасти, пряко или 
непряко, от колебанията на пазара;

а) животозастрахователни продукти, 
със или без разпределение на 
печалбата, при които 
инвестиционният риск не се поема от 
притежателя на полицата и които 
попадат в обхвата на приложение І, 
точка І от Директива 2002/83/ЕО и 
приложение ІІ, точка І от 
Директива 2009/138/ЕО;

Or. en

Изменение 175
Syed Kamall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователни продукти, които не 
предлагат откупна стойност или 
чиято откупна стойност не зависи 
изцяло или отчасти, пряко или 
непряко, от колебанията на пазара;

а) животозастрахователни продукти, 
със или без разпределение на 
печалбата, при които 
инвестиционният риск не се поема от 
притежателя на полицата и които 
попадат в обхвата на приложение І, 
точка І от Директива 2002/83/ЕО и 
приложение ІІ, точка І от 
Директива 2009/138/ЕО;

Or. en
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Изменение 176
Alfredo Pallone

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователни продукти, които не 
предлагат откупна стойност или 
чиято откупна стойност не зависи 
изцяло или отчасти, пряко или 
непряко, от колебанията на пазара;

а) животозастрахователни продукти, 
със или без разпределение на 
печалбата, при които 
инвестиционният риск не се поема от 
притежателя на полицата и които 
попадат в обхвата на приложение І, 
точка І от Директива 2002/83/ЕО и 
приложение ІІ, точка І от 
Директива 2009/138/ЕО;

Or. en

Изменение 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователни продукти, които не 
предлагат откупна стойност или 
чиято откупна стойност не зависи 
изцяло или отчасти, пряко или 
непряко, от колебанията на пазара;

а) застрахователни продукти, чиито
печалби не зависят от колебанията на
основните стойности на 
инвестицията;

Or. en

Изменение 178
Sirpa Pietikäinen

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

б) депозити с възвръщаемост, която се 
определя въз основа на лихвен 
процент;

б) депозити, различни от 
структурираните депозити по 
смисъла на член 4 от ДПФИ;

Or. en

Изменение 179
Markus Ferber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) депозити с възвръщаемост, която се 
определя въз основа на лихвен 
процент;

б) депозити, различни от 
структурираните депозити по 
смисъла на член 4 от ДПФИ;

Or. en

Обосновка

Целта на регламента е да се предостави възможност на инвеститорите на дребно да 
разберат и сравняват основните характеристики на пакетите инвестиционни 
продукти, които са сложни по естеството си. Обикновените банкови влогове и 
спестовни книжки не са така сложни, породи което обикновените спестовни 
продукти следва да се изключат от приложното поле на регламента. Поради по-
сложното си естество обаче, структурираните депозити следва да се включат в 
обхвата на регламента.

Изменение 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) депозити с възвръщаемост, която се 
определя въз основа на лихвен 
процент;

б) депозити, различни от 
структурираните депозити по 
смисъла на член 4 от ДПФИ ІІ;



AM\927693BG.doc 101/192 PE504.397v02-00

BG

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели да постигне съответствие между обхвата на 
регламента и обхвата на новия режим съгласно ДПФИ по отношение на 
структурираните депозити.

Изменение 181
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) депозити с възвръщаемост, която се 
определя въз основа на лихвен процент;

б) депозити с възвръщаемост, която се 
определя въз основа на лихвен процент. 
Въпреки това се изброява всяка схема 
за гарантиране на депозитите, която 
обезпечава депозита, като се 
уточнява точно кои рискове се 
покриват от схемата, ако е 
приложимо;

Or. en

Изменение 182
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ценни книжа, посочени в член 1, 
параграф 2, букви от б) до ж), и) и й) 
от Директива 2003/71/ЕО;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като не е напълно ясно за какво се отнася буква г), това следва да се заличи.
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Изменение 183
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други ценни книжа, които не 
включват дериват;

г) други ценни книжа, които не 
включват дериват, с изключение на 
корпоративни облигации и 
инструменти, емитирани от 
дружества със специално 
предназначение (ДСП);

Or. en

Обосновка

Продуктите в пакет не следва неволно да бъдат насърчавани спрямо обикновените 
продукти, които финансират реалната икономика. ДСП следва да се включат в 
обхвата, за да се гарантира, че регламентът няма да се заобикаля от лицата, които 
управляват активи, чрез продажба на продукти от холдинговото дружество, а не от 
действителния доставчик на продукта.

Изменение 184
Jean-Paul Gauzès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други ценни книжа, които не 
включват дериват;

заличава се

Or. en

Изменение 185
Syed Kamall
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други ценни книжа, които не 
включват дериват;

б) ценни книжа с възвръщаемост, 
която се определя въз основа на 
лихвен процент, и които са пряко 
притежавани;

Or. en

Обосновка

Важно е определението за ПИПД да се приведе в съответствие с насоките, 
предложени от работната група на ниво 3, състояща се от КЕБН, ЕКРЦК и 
КЕЗППН. Традиционните облигации не се разглеждат като сложни съгласно 
определението, дадено от експертните агенции, и не следва да се класифицират като 
ПИПД.

Изменение 186
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) акции;

Or. en

Изменение 187
Alfredo Pallone

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ценни книжа, чиято деноминация 
на дял възлиза на не по-малко от 
100 000 EUR;
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Or. en

Изменение 188
Burkhard Balz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ценни книжа с възвръщаемост, 
която се определя въз основа на 
лихвен процент, и които са пряко 
притежавани;

Or. en

Изменение 189
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) схеми за професионално пенсионно 
осигуряване, попадащи в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО или Директива 
2009/138/ЕО; както и

заличава се

Or. en

Обосновка

Особено в случая на МСП, инвестиционните решения, вземани от юридическо лице, 
когато избира пенсионен продукт за своите служители, следва да бъдат правени въз 
основа на документ с ключова информация за инвеститорите, тъй като тези решения 
често се вземат от хора, които имат същата финансова грамотност както и 
обикновените потребители. Настоящото изменение е по предложение от FW 
(Германия).
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Изменение 190
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) пенсионни продукти, които съгласно 
националното законодателство 
изискват финансов принос от 
работодателя и при които работникът 
не може да избира доставчика на 
пенсионния продукт.

е) пенсионни продукти, които 
отговарят едновременно на следните 
две условия:

– не попадат в обхвата на 
Директива 2009/138/ЕО или на 
Директива 2003/41/ЕО; и
– при които равнището на пенсионно 
осигуряване на практика е обещание 
или предложение от работодателя към 
служителя.
За пенсионни продукти, които не 
попадат в обхвата на 
Директива 2009/138/EО, на 
Директива 2003/41/EО или на 
настоящия регламент, държавите 
членки предоставят равностойни 
изисквания за оповестяване.

Or. en

Обосновка

В много държави членки има различни видове пенсионно осигуряване, които нито 
попадат в обхвата на ИППО, нито са частни. Някои от тези схеми ще бъдат 
освободени съгласно предложението на Комисията по силата на член 2, буква е), така 
че няма да бъдат предмет на изискванията за оповестяване на равнището на ЕС, но 
други подобни схеми няма да бъдат освободени, защото националното 
законодателство не изисква от работодателя да прави финансови вноски. Важно е да 
се избегне несъгласуваност в рамките на Европейския съюз.

Изменение 191
Syed Kamall



PE504.397v02-00 106/192 AM\927693BG.doc

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) пенсионни продукти, които съгласно 
националното законодателство изискват 
финансов принос от работодателя и при 
които работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт.

е) всички пенсионни продукти съгласно
определението в член 4, буква г), 
както и пенсионните продукти, които 
съгласно националното законодателство 
изискват финансов принос от 
работодателя и при които 
работодателят е избрал съответния 
доставчик на пенсионния продукт; 
както и

Or. en

Обосновка

Не съществува единно определение за пенсионен продукт, което да е прието във 
всички държави — членки на ЕС. Имайки предвид, че Комисията провежда 
задълбочено проучване на пенсионните системи в държавите членки, би било 
неуместно да се изпревари нейната работа чрез въвеждане на изисквания, които 
предполагат, че такова определение вече е възприето.

Изменение 192
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) пенсионни продукти, които съгласно 
националното законодателство изискват 
финансов принос от работодателя и при 
които работникът не може да избира
доставчика на пенсионния продукт.

е) схеми за професионално пенсионно 
осигуряване и индивидуални пенсионни 
продукти, които съгласно националното 
законодателство изискват финансов 
принос от работодателя и при които 
работодателят и работникът не 
могат да избират доставчика на 
пенсионния продукт.

Or. en
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Обосновка

Особено в случая на МСП, инвестиционните решения, вземани от юридическо лице, 
когато избира пенсионен продукт за своите служители, следва да бъдат правени въз 
основа на документ с ключова информация за инвеститорите, тъй като тези решения 
често се вземат от хора, които имат същата финансова грамотност както и 
обикновените потребители. Настоящото изменение е по предложение от FW 
(Германия).

Изменение 193
Burkhard Balz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) пенсионни продукти, които съгласно
националното законодателство
изискват финансов принос от 
работодателя и при които 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт.

е) официално признати пенсионни 
продукти и схеми за социално 
осигуряване според националното 
законодателство или правото на 
Съюза.

Or. en

Изменение 194
Alfredo Pallone

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) пенсионни продукти, които съгласно 
националното законодателство 
изискват финансов принос от 
работодателя и при които 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт.

е) всички пенсионни продукти съгласно 
определението в член 4, буква г).

Or. en
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Изменение 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) пенсионни продукти, които съгласно 
националното законодателство 
изискват финансов принос от 
работодателя и при които
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт.

е) пенсионни продукти, при които 
финансовите условия не попадат в 
обхвата на Директива 2003/41/EО или 
на Директива 2009/138/EО; и при 
които равнището на пенсионно 
осигуряване в действителност е 
обещание или предложение от 
работодателя към служителя. За 
пенсионни продукти, които не 
попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/EО, на 
Директива 2009/138/EО или на 
настоящия регламент, държавите 
членки предоставят равностойни 
изисквания за оповестяване.

Or. en

Обосновка

В много държави членки има различни видове пенсионно осигуряване, които нито 
попадат в обхвата на ИППО, нито са частни. Някои от тези схеми ще бъдат 
освободени съгласно предложението на Комисията по силата на член 2, буква е), така 
че няма да бъдат предмет на изискванията за оповестяване на равнището на ЕС, но 
други подобни схеми няма да бъдат освободени, защото националното 
законодателство не изисква от работодателя да прави финансови вноски. Важно е да 
се избегне несъгласуваност в рамките на Европейския съюз.

Изменение 196
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) официално признати пенсионни 
продукти и схеми за социално 
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осигуряване според националното 
законодателство или правото на 
Съюза;

Or. en

Изменение 197
Alfredo Pallone

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) официално признати пенсионни 
продукти и схеми за социално 
осигуряване според националното 
законодателство или правото на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 198
Syed Kamall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) официално признати пенсионни 
продукти и схеми за социално 
осигуряване съгласно определението в 
националното законодателство или 
правото на Съюза;

Or. en

Обосновка

Не съществува единно определение за пенсионен продукт, което да е прието във 
всички държави — членки на ЕС. Имайки предвид, че Комисията провежда 
задълбочено проучване на пенсионните системи в държавите членки, би било 
неуместно да се изпревари нейната работа чрез въвеждане на изисквания, които 
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предполагат, че такова определение вече е възприето.

Изменение 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) официално признати схеми за 
социално осигуряване според 
националното законодателство или 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 200
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) държавни облигации;

Or. en

Изменение 201
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) спестовни книжки и сметки;
разпространителите на тези 
продукти гарантират, че 
информацията за регулаторната 
характеристика на продукта е на 
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видно място в предоставената 
информация. 

Or. en

Изменение 202
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателите на инвестиционни 
продукти попадат под разпоредбите 
на настоящия регламент и на 
Директива 2003/71/ЕО, се прилагат 
както настоящият регламент, така и
Директива 2003/71/ЕО.

1. Основният информационен 
документ, изготвен в съответствие с 
изискванията, предвидени в настоящия 
регламент, се счита за отговарящ на 
изискванията на член 24, параграф 3 
от Регламент № 809/2004, както е 
изменен с Регламент № 486/2012, и на 
член 17, параграф 1, член 18 и 19 от 
Директива 2003/71/ЕО, както е 
изменена с Директива 2010/73/EО.

Or. en

Изменение 203
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателите на инвестиционни 
продукти попадат под разпоредбите 
на настоящия регламент и на 
Директива 2003/71/ЕО, се прилагат 
както настоящият регламент, така 
и Директива 2003/71/ЕО.

1. Информацията, съдържаща се в 
документа с ключова информация за 
инвеститорите, е в съответствие с 
настоящия регламент и се разглежда 
от компетентните органи като 
подходяща информация по 
отношение на информацията 
относно риска и разходите и се счита 
за отговаряща на изискванията, 
предвидени в член 5, параграф 2 от 
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Директива 2003/71/ ЕО, отнасящи се 
до съдържанието на ключовата 
информация, както е посочено в 
член 2, параграф 1, буква т), 
подточки ii) и ii) от нея.

Or. en

Обосновка

Изискването да се предоставя както ОИД за ПИПД, така и специфична обобщена 
информация в проспекта, в контекста на предлагането на ценни книжа на 
инвеститори на дребно, влиза в противоречие с намерението на инициативата за 
ПИПД. За инвеститорите е объркващо да получават два обобщаващи документа.

Изменение 204
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателите на инвестиционни 
продукти попадат под разпоредбите на 
настоящия регламент и на Директива 
2003/71/ЕО, се прилагат както 
настоящият регламент, така и 
Директива 2003/71/ЕО.

1. Ако създателите на ПИПД попадат 
под разпоредбите на настоящия 
регламент и на Директива 2003/71/ЕО, 
се прилагат както настоящият 
регламент, така и Директива 
2003/71/ЕО.

Or. en

Изменение 205
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателите на инвестиционни
продукти попадат под разпоредбите на 
настоящия регламент и на Директива 
2003/71/ЕО, се прилагат както 

1. Ако създателите на инвестиционни 
продукти попадат под разпоредбите на 
настоящия регламент и на Директива 
2003/71/ЕО, се прилагат както 



AM\927693BG.doc 113/192 PE504.397v02-00

BG

настоящият регламент, така и 
Директива 2003/71/ЕО.

настоящият регламент, така и 
Директива 2003/71/ЕО с изключение на 
член 4, параграф 2, подточка v) от 
нея.

Or. en

Изменение 206
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако създателите на инвестиционни 
продукти попадат под разпоредбите 
на настоящия регламент и на 
Директива 2009/138/ЕО, се прилагат 
както настоящият регламент, така 
и Директива 2009/138/ЕО.

2. Информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, 
се разглежда от компетентните 
органи като подходяща информация 
по отношение на информацията 
относно рисковете, свързани с 
договора, които се поемат от 
притежателя на полицата, и се 
счита за отговаряща на 
изискванията, предвидени в член 185, 
параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО.

Or. en

Обосновка

Изискването да се предоставя както ОИД за ПИПД, така и специфична обобщена 
информация в проспекта, в контекста на предлагането на ценни книжа на 
инвеститори на дребно, влиза в основно противоречие с изразеното намерение на 
инициативата за ПИПД. За инвеститорите е объркващо да получават два 
обобщаващи документа; това противоречи на целта за регулаторна хармонизация, 
като създава неравнопоставени условия между ПИПД, които са обект на 
Директивата за публикуване на проспект, и останалите ПИПД.

Изменение 207
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако създателите на инвестиционни 
продукти попадат под разпоредбите на 
настоящия регламент и на Директива 
2009/138/ЕО, се прилагат както 
настоящият регламент, така и 
Директива 2009/138/ЕО.

2. Ако създателите на ПИПД попадат 
под разпоредбите на настоящия 
регламент и на Директива 2009/138/ЕО, 
се прилагат както настоящият 
регламент, така и Директива 
2009/138/ЕО.

Or. en

Изменение 208
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако създателите на инвестиционни 
продукти попадат под разпоредбите на 
настоящия регламент и на Директива 
2009/138/ЕО, се прилагат както 
настоящият регламент, така и 
Директива 2009/138/ЕО.

2. Ако създателите на инвестиционни 
продукти попадат под разпоредбите на 
настоящия регламент и на Директива 
2009/138/ЕО, се прилагат както 
настоящият регламент, така и 
Директива 2009/138/ЕО. 
Информацията, която се съдържа в 
основния информационен документ, 
се счита, че отговаря на 
изискванията за конкретна 
информация съгласно член 185, 
параграф 4 от 
Директива 2009/138/ЕО.

Or. en

Изменение 209
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако създателите на инвестиционни 
продукти попадат под разпоредбите 
на настоящия регламент и на
Директива 2009/138/ЕО, се прилагат 
както настоящият регламент, така 
и Директива 2009/138/ЕО.

2. Основният информационен 
документ, изготвен в съответствие с 
изискванията, предвидени в настоящия 
регламент, се счита за отговарящ на 
изискванията на член 185, параграф 4 
от Директива 2009/138/ЕО.

Or. en

Изменение 210
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 23 за определяне на 
допълнителни изисквания, с цел да се 
гарантира, че съдържанието и 
свързаните правила на основния 
информационен документ дават 
възможност да се изпълнят 
посочените задължения, установени 
съответно с Директива 2003/71/ЕО и 
Директива 2009/138/ЕО.

Or. en

Изменение 211
Saïd El Khadraoui

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 

а) „инвестиционен продукт“ означава 
продукт, чрез който дадено лице 
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правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните 
стойности или на резултатите на 
един или повече активи, които не са 
пряко закупени от инвеститора;

може да направи финансова 
инвестиция, независимо от правната 
форма и независимо дали платимата 
сума е фиксирана или променлива;

Or. en

Изменение 212
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на резултатите на един или повече 
активи, които не са пряко закупени от 
инвеститора;

а) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на резултатите на един или повече 
активи;

Or. en

Изменение 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните 
стойности или на резултатите на един 
или повече активи, които не са пряко 
закупени от инвеститора;

а) „пакет от инвестиционни 
продукти на дребно“ или „ПИПД“
означава инвестиция, при която 
независимо от правната й форма 
платимата на инвеститора сума
подлежи на колебания поради 
зависимост от референтните 
стойности или от резултатите на един 
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или повече активи, които не са пряко 
закупени от инвеститора;

Or. en

Обосновка

Тези незначителни изменения целят постигането на по-ясно и по-точно определение.

Изменение 214
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на резултатите на един или повече 
активи, които не са пряко закупени от 
инвеститора;

а) „пакет от инвестиционни 
продукти на дребно“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на резултатите на един или повече 
активи, които не са пряко закупени от 
инвеститора;

Or. en

Изменение 215
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната ѝ форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на резултатите на един или повече 
активи, които не са пряко закупени от 
инвеститора;

а) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на резултатите на един или повече 
активи;
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Or. de

Изменение 216
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на резултатите на един или повече 
активи, които не са пряко закупени от 
инвеститора;

а) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните 
стойности, различни от лихвения 
процент, или на резултатите на един 
или повече активи, които не са пряко 
закупени от инвеститора; чрез промяна 
на нейния профил на риска и 
възвръщаемостта или на разходите, 
свързани с дадена инвестиция в 
инвестиционния продукт;

Or. en

Изменение 217
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на резултатите на един или повече 
активи, които не са пряко закупени от 
инвеститора;

а) „инвестиционен продукт“ означава 
всяка инвестиция или спестовен 
продукт, продавани на инвеститори 
на дребно, при които независимо от 
правната им форма инвестицията и
платимата на инвеститора сума е 
изложена на колебанията на 
референтните стойности или на 
резултатите на един или повече активи, 
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които не са пряко закупени от 
инвеститора. Когато влиянието върху 
такъв инвестиционен продукт се 
получава чрез пряко притежаване на 
акции или дялове от предприятия със 
специално предназначение или 
холдингови компании, тези акции или 
дялове се считат за инвестиционни 
продукти съгласно настоящото 
определение;

Or. en

Обосновка

Тъй като акциите, пряко притежавани от инвеститора, попадат извън обхвата на 
регламента съгласно предложението на Комисията, необходимо е да се гарантира, че 
създателите на инвестиционни продукти няма да избегнат задължението да 
предоставят ОИД на инвеститорите на дребно като структурират продуктите си в 
пакет посредством дружество със специално предназначение или холдингова 
компания. Поради това следва да се прилага принципът на „вникване в същността“, 
за да бъдат избегнати празноти и стратегии за заобикаляне на закона. Настоящото 
изменение е въз основа на предложение от френските регулаторни органи.

Изменение 218
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „създател на инвестиционни 
продукти“ означава:

б) „създател на пакет от
инвестиционни продукти на дребно“ 
означава:

Or. en

Изменение 219
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка iia) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) когато инвестиционният продукт 
се състои единствено от прехвърлими 
ценни книжа, предлагани публично 
или допуснати до търговия на 
регулиран пазар съгласно 
разпоредбите на 
Директива 2003/71/ЕО и пряко 
притежавани от инвеститорите, 
емитентът на ценната книга;

Or. en

Изменение 220
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка iia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) емитентът на прехвърлими ценни 
книжа, предлагани публично или 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар съгласно разпоредбите на 
Директива 2003/71/ЕО и пряко 
притежавани от инвеститорите.

Or. en

Обосновка

Обхватът на регламента следва да включва обикновени прехвърлими ценни книжа, 
притежавани пряко от инвеститорите, при условие че са придобити на първичния 
пазар. Определението за „създател на инвестиционен продукт“ следва да се 
адаптира, за да обхване и тази ситуация.

Изменение 221
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) непрофесионални клиенти съгласно 
определението в член 4, параграф 1, 
точка 12 от Директива 2004/39/ЕО;

i) непрофесионални клиенти съгласно 
определението в член 4, параграф 1, 
точка 12 от Директива 2004/39/ЕО, 
когато инвестиционният продукт е 
финансов инструмент съгласно 
определението в приложение І, 
раздел В от същата директива;

Or. en

Изменение 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) клиенти по смисъла на Директива 
2002/92/ЕО;

ii) клиенти, които не са професионални 
клиенти съгласно определението в 
[приложение І от ДЗП] [...];

Or. en

Изменение 223
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) клиенти по смисъла на Директива 
2002/92/ЕО;

ii) клиенти по смисъла на Директива 
2002/92/ЕО, когато инвестиционният 
продукт е застрахователна полица по 
смисъла на Директива 2009/138/EО;

Or. en
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Изменение 224
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „лице, което продава“ означава 
лицето, което консултира 
инвеститор на дребно относно даден 
инвестиционен продукт или което 
действа като посредник за 
осъществяване на инвестиция от 
инвеститор на дребно.

Or. en

Изменение 225
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „допустим актив“ означава 
разрешен актив съгласно 
определението в член 13а;

Or. en

Изменение 226
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква еб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) „обикновен суап“ означава 
дериватен инструмент, който 
включва една страна — платец на 
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фиксирания лихвен процент, 
извършваща фиксирани плащания, и 
друга страна — платец на плаващата 
лихва, извършваща плащания, които 
зависят от равнището на бъдещите 
лихвени проценти; лихвените 
плащания се правят въз основа на 
условна стойност и няма размяна на 
главницата, както и допълнителни 
характеристики;

Or. en

Изменение 227
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ев) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) „обикновен форуърден договор“ 
означава договор, който включва 
продажбата от една страна и 
покупката от друга страна на 
предварително определено количество 
от базов актив на предварително 
определена цена и на предварително 
определена дата в бъдещето без 
допълнителни характеристики;

Or. en

Изменение 228
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ег) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) „обикновена опция“ означава най-
основния вид опция, която има само 
срок на валидност и цена на 
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упражняване без допълнителни 
характеристики;

Or. en

Изменение 229
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ед) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ед) „обикновена бариерна опция“ 
означава опция, която може да се 
упражнява само ако: i) цената на 
базовия актив не е достигнала или 
преминала предварително определено 
равнище; или ii) ако цената на 
базовия актив е достигнала или 
преминала предварително определено 
равнище;

Or. en

Изменение 230
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ее) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ее) „двоична опция“ означава 
финансов договор с предварително 
определено възнаграждение, което 
зависи от осъществяването на 
определени специфични условия, а в 
противен случай възлиза на нула;

Or. en
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Изменение 231
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква еж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еж) „опция на средна стойност“ 
означава опция, при която цената на 
упражняване се изчислява като 
средната цена на базовия актив за 
предварително определен период;

Or. en

Изменение 232
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ез) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ез) „опция с отложено начало“ 
означава обикновена опция, чиято 
цена на упражняване ще бъде 
определена по-късно от датата на 
сделката;

Or. en

Изменение 233
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква еи) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еи) „опция с отложен сетълмент“ 
означава обикновена опция, чиято 
дата на уреждане е по-късно от два 
работни дни след датата на нейното 
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изтичане;

Or. en

Изменение 234
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ей) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ей) „възнаграждение според 
динамиката“ означава 
възвръщаемост на инвестиционния 
продукт, която е свързана не само със 
стойността по време на падежа на 
базовите активи, но също така и с 
тяхната стойност в определени 
моменти от живота на 
инвестиционния продукт;

Or. en

Изменение 235
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно.

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт, заедно с 
проспекта създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на своята интернет страница 
преди този продукт да бъде 
разпространен на пазара и предложен 
на инвеститорите на дребно. 
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Основният информационен документ 
се попълва от дистрибутора, ако е 
целесъобразно.

Or. en

Изменение 236
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него 
интернет страница преди този продукт 
да бъде предложен на инвеститорите на 
дребно.

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
основния информационен документ на 
своята интернет страница преди този 
продукт да бъде предложен на 
инвеститорите на дребно.

Or. en

Обосновка

Пояснение. Интернет страницата на създателя на инвестиционния продукт е 
мястото, където потенциалните инвеститори на дребно търсят основния 
информационен документ, така че той трябва да бъде публикуван там.

Изменение 237
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
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настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно.

настоящия регламент, и включения в 
приложението образец и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница, както и централно на 
интернет страница, която трябва да 
бъде създадена от ЕЦБ и съответния 
национален надзорен орган, преди този 
продукт да бъде предложен на 
инвеститорите на дребно.

Or. de

Изменение 238
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно.

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно. 
Създателят на инвестиционния 
продукт е отговорен за 
съдържанието на основния
информационен документ. Лицето, 
което извършва продажбата, може 
да отговаря за предаването на тази 
информация на инвеститора на 
дребно.

Or. en

Обосновка

С оглед да се подобри правната сигурност, следва да се подчертае, че основният 
информационен документ се изготвя само от едно лице: създателят на 
инвестиционния продукт. Създателите на инвестиционни продукти са отговорни и за 
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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 239
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно.

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно. 
Създателят на инвестиционния 
продукт е отговорен във всички 
случаи за съдържанието на основния 
информационен документ.

Or. nl

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че единствено създателят на инвестиционния продукт е 
отговорен за съставянето на ОИД и за точността на неговото съдържание.

Изменение 240
Wolf Klinz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
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основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно.

основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно.

Чрез дерогация от алинея 1, когато не 
е предоставен на разположение 
основен информационен документ, 
инвеститорът на дребно може все 
пак да инвестира в такъв продукт, 
при условие че продажбата се 
осъществява по инициатива на 
инвеститора на дребно, като 
последният дава изричното си 
съгласие за това и посредникът по 
продажбата на инвестиционния 
продукт консултира инвеститора на 
дребно в съответствие с 
Директива 2004/39/ЕО или 
Директива 2002/92/ЕО.

Or. en

Изменение 241
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него 
интернет страница преди този продукт 
да бъде предложен на инвеститорите на 
дребно.

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
основния информационен документ на 
своята интернет страница преди този 
продукт да бъде предложен на 
инвеститорите на дребно. Основният 
информационен документ се допълва 
от приложение, изготвено от 
лицето, което продава 
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инвестиционния продукт, когато 
това е целесъобразно.

Or. en

Изменение 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него 
интернет страница преди този продукт 
да бъде предложен на инвеститорите на 
дребно.

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
ПИПД съставя основен информационен 
документ съгласно изискванията, 
установени с настоящия регламент, и 
публикува основния информационен 
документ на своята интернет страница 
преди ПИПД да бъде предложен на 
инвеститорите на дребно. Основният 
информационен документ се допълва 
от документация за услугите, 
изготвена от лицето, което продава 
ПИПД, където са отразени услугите, 
предоставяни на инвеститора на 
дребно.

Or. en

Обосновка

Подкрепя изменение 21 на Berès с изключение на последното изречение. Лицата, които 
продават инвестиционните продукти, не разполагат с надеждна информация за 
продукта. Затова не следва да им се разрешава да попълват основния информационен 
документ. Освен това този подход поддържа режима на отговорността, тъй като 
не би имало съмнение относно съответните отговорности. Цялата необходима 
информация за вземането на информирано решение за инвестиране в даден продукт 
следва да бъде предоставена едновременно на инвеститора на дребно.

Изменение 243
Elena Băsescu
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно.

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно. 
Документът следва да бъде наличен и 
на хартиен носител.

Or. en

Изменение 244
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Процес на одобрение на продукта

1. Преди изготвянето на основен 
информационен документ съгласно 
член 5, създателят на продукта прави 
оценка на съвместимостта на 
инвестиционния продукт с 
интересите на инвеститорите на 
дребно, като въвежда документиран 
процес на одобрение на продукта.
2. Процесът на одобрение на продукта 
гарантира, че всеки инвестиционен 
продукт отговаря на потребностите 
на определен целеви пазар и 
гарантира, че създателят на 
продукта е извършил оценка на всички 
възможни рискове, свързани с 
потребностите на определения 
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целеви пазар. Тази оценка включва 
стрес тестове на инвестиционния 
продукт.
3. Процесът на одобрение на продукта 
гарантира, че инвестиционните 
продукти, които вече са продадени, се 
преразглеждат редовно, за да се 
гарантира, че продуктът продължава 
да съответства на интересите на 
определения целеви пазар.
4. Процесът на одобрение на продукта 
се преразглежда ежегодно. 
Създателят на инвестиционния 
продукт може по всяко време да 
предоставя на съответния 
компетентен орган актуално и 
подробно описание на естеството на 
продукта, както и подробности за 
процеса на одобрение на продукта.

Or. en

Изменение 245
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Процес на одобрение на продукта

1. Създателят на инвестиционни 
продукти въвежда подходящи 
процедури и политики, за да 
гарантира, че са взети под внимание 
по балансиран начин интересите на 
инвеститорите на дребно, 
клиентите и бенефициентите на 
съответния инвестиционен продукт 
по време на неговото разработване, 
както и че финансовият продукт 
очевидно е резултат от това 
зачитане на интересите.
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2. Необходимо е преди да бъдат 
пуснати или разпространени на 
пазара, инвестиционните продукти и 
финансовите инструменти да бъдат 
одобрени съгласно процеса за 
разработване на продукта. Всички 
съответни рискове се преценяват 
внимателно и продуктите и 
инструментите се пускат или 
разпространяват само когато това е 
в интерес на целевата група клиенти.
3. Създателят на инвестиционни 
продукти провежда тестове за 
установяване на резултатите на 
инвестиционния продукт като цяло и 
на отделните елементи на 
финансовия продукт при различни 
сценарии. Тези тестове следва да 
гарантират, че финансовият 
продукт, с оглед на неговото 
естество, не е в противоречие с 
интересите на целевата група от 
клиенти.
4. Процесът на разработване на 
продукта гарантира, че 
съществуващите продукти се 
преразглеждат редовно, за да се 
гарантира, че продуктът продължава 
да отговаря на нуждите на 
определения целеви пазар. Процесът 
на разработване на продукта се 
преразглежда ежегодно. Създателят 
на инвестиционни продукти е в 
състояние по всяко време да 
предостави на своя компетентен 
орган актуално и подробно описание 
на характера и елементите на 
процеса на разработване на продукта.
5. В случай че даден финансов продукт 
вреди на интересите на целевата 
група от клиенти, създателят на 
инвестиционни продукти коригира 
продукта възможно най-бързо или 
спира да предлага или да създава 
финансовия продукт и спира 
пускането му на пазара.
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Or. en

Изменение 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Основният информационен документ 
е точен, безпристрастен, ясен и 
неподвеждащ.

1. Основният информационен документ 
представлява преддоговорна 
информация. Той е точен, 
безпристрастен, ясен и неподвеждащ.

Or. en

Изменение 247
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Основният информационен документ 
е точен, безпристрастен, ясен и 
неподвеждащ.

1. Основният информационен документ 
е точен, безпристрастен, ясен и 
неподвеждащ. Основният 
информационен документ не съдържа 
никаква реклама или препоръки за 
инвестиране.

Or. en

Изменение 248
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2



PE504.397v02-00 136/192 AM\927693BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Основният информационен документ 
е самостоятелен документ, ясно 
разграничен от рекламните материали.

2. Основният информационен документ 
е самостоятелен документ, ясно 
разграничен от рекламните материали, 
който не съдържа рекламни 
материали или препоръки за 
инвестиране.

Or. en

Изменение 249
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Основният информационен документ 
е самостоятелен документ, ясно 
разграничен от рекламните материали.

2. Основният информационен документ 
е самостоятелен документ, ясно 
разграничен от рекламните материали, и 
не съдържа реклами на продуктите.

Or. de

Изменение 250
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Основният информационен документ 
е самостоятелен документ, ясно 
разграничен от рекламните материали.

2. Основният информационен документ 
е самостоятелен документ, ясно 
разграничен от рекламните материали. 
Разрешени са препратки към други 
документи. Информацията, към 
която се прави препратка, е 
единствено допълваща към 
информацията, която настоящият 
регламент изисква да бъде включена в 
основния информационен документ. 
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Не са разрешени препратки към 
рекламни материали.

Or. en

Изменение 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Основният информационен документ 
е самостоятелен документ, ясно 
разграничен от рекламните материали.

2. Основният информационен документ 
е самостоятелен документ, ясно 
разграничен от рекламните материали, 
но не с по-ниско качество. Той не 
съдържа рекламни послания или 
препоръка за инвестиране.

Or. en

Изменение 252
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Основният информационен 
документ не съдържа никаква 
реклама или препоръки за 
инвестиране.

Or. en

Изменение 253
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) За тези ПИПД, които предлагат 
на индивидуалния инвеститор 
промени в инвестиционния срок, 
получаваните ползи, варианти за 
плащане или няколко възможности за 
избор на базов фонд, или ПИПД, за 
които конкретната информация 
може да бъде променлива в 
зависимост от личните 
характеристики или избор на 
отделния клиент на дребно, 
изискваната информация по член 8, 
параграф 2 може да бъде представена 
като обобщение или като 
ориентировъчни цифри, например 
като се даде диапазон от стойности. 
В тези случаи ОИД следва ясно да 
посочи допълнителните документи, с 
които клиентите на дребно ще 
трябва да направят справка, за да 
получат съответната информация за 
своя конкретен случай.

Or. en

Обосновка

В много случаи ОИД не предоставя достатъчно информация на клиентите за вземане 
на инвестиционно решение. Това важи в особена степен, когато фактори като 
възраст или сума на инвестицията оказват влияние върху продуктовите такси. 
Затова считаме, че е изключително важно ОИД да може да насочва към други 
документи и сме предложили изменения в този член и съответното съображение 12.

Изменение 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато даден ПИПД предоставя 
на инвеститора на дребно варианти 
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за избор по отношение на срока на 
инвестицията, получаваните ползи 
или сумите за плащане, или предлага 
широка гама от базови инвестиции, 
или когато елементи от 
информацията за ПИПД могат да се 
променят и да зависят от фактори, 
които са специфични за всеки 
отделен клиент на дребно, 
изискваната информация по член 8, 
параграф 2 може да бъде представена 
по общ начин или под формата на 
примери. Когато възниква такава 
ситуация, основният информационен 
документ следва ясно да посочва 
документите, в които ще бъде 
предоставена по-конкретна 
информация.

Or. en

Обосновка

Дори когато става дума за персонализирана информация, ОИД следва да бъде 
представен с общи примери, за да могат клиентите да преценят дали биха желали да 
потърсят допълнителна информация.

Изменение 255
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато за даден инвестиционен 
продукт на инвеститора на дребно се 
предлага да избира срока на 
инвестицията, специфични ползи или 
суми на плащанията, или да избира 
от гама базови инвестиции, или 
когато основна информация относно 
продукта по някакъв друг начин 
зависи от фактори, които са 
специфични за определен клиент на 
дребно, информацията, която се 



PE504.397v02-00 140/192 AM\927693BG.doc

BG

изисква по член 8, параграф 2, може да 
бъде формулирана по общ начин или 
под формата на типични примери. В 
такива случаи основният 
информационен документ следва ясно 
да посочва кои документи съдържат 
по-конкретна информация.

Or. en

Обосновка

С оглед вземането на информирани инвестиционни решения ще бъде необходимо много 
ПИПД да бъдат специално разработени за отделния инвеститор. Независимо от 
това, важно е инвеститорите да могат да правят сравнения на високо ниво между 
продуктите, преди да вземат решение за търсене на допълнителна информация. Това 
може да включва например средни цени за определен размер на инвестицията, срок и 
избор на фонд; или месечната премия за типичен инвеститор за определен размер 
обезщетение по застраховка „Живот“.

Изменение 256
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Основният информационен
документ посочва ясно къде и как да 
бъде получена допълнителна 
информация относно предложената 
инвестиция, включително къде и как 
по всяко време може при поискване 
безплатно да бъде получен проспект, 
както и на какви езици е налична 
тази информация за инвеститорите;

Or. en

Изменение 257
Elena Băsescu
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Основният информационен документ 
се съставя като кратък документ, който:

3. Основният информационен документ 
се съставя като кратък документ, който 
улеснява сравняването, и е:

Or. en

Изменение 258
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Основният информационен документ 
се съставя като кратък документ, който:

3. Основният информационен документ 
се съставя като кратък документ от 
максимално 2 страници във 
формат А4, който:

Or. de

Изменение 259
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Основният информационен документ 
се съставя като кратък документ, който:

3. Основният информационен документ 
се съставя като кратък документ, 
написан стегнато и конкретно, който
e:

Or. en

Изменение 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно изразен и написан на език, който
предава информацията така, че 
инвеститорът на дребно да бъде 
улеснен при нейното разбиране, 
особено когато:

б) ясно изразен и написан в стил, който
е лесно разбираем за инвеститорите
на дребно, към които е насочен; за 
тази цел той:

Or. en

Изменение 261
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) използваният език е ясен, прецизен и 
разбираем;

i) използваният език е ясен, кратък и 
разбираем;

Or. en

Изменение 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) използваният език е ясен, прецизен и 
разбираем;

i) използва ясен и прецизен език;

Or. en
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Изменение 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) се избягва използването на
професионален жаргон;

ii) избягва професионален жаргон;

Or. en

Изменение 264
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) се избягва използването на 
професионална терминология, ако тя 
може да бъде заменена с 
общоразбираеми понятия.

iii) избягва използването на съкращения 
и професионална терминология, ако тя 
може да бъде заменена с 
общоразбираеми понятия.

Or. en

Изменение 265
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) се избягва използването на 
професионална терминология, ако тя 
може да бъде заменена с 
общоразбираеми понятия.

iii) избягва използването на съкращения 
и професионална терминология, ако тя 
може да бъде заменена с 
общоразбираеми понятия.

Or. en
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Изменение 266
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) се избягва използването на 
професионална терминология, ако тя 
може да бъде заменена с 
общоразбираеми понятия.

iii) се избягва използването на 
професионална терминология.

Or. de

Изменение 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) се избягва използването на 
професионална терминология, ако тя 
може да бъде заменена с 
общоразбираеми понятия.

iii) избягва използването на съкращения 
и професионална терминология, ако тя 
може да бъде заменена с 
общоразбираеми понятия.

Or. en

Изменение 268
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) калкулациите на разходите са 
обяснени в детайли.

Or. en
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Изменение 269
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) фокусиран върху основната 
информация, от която се нуждаят 
инвеститорите.

Or. en

Изменение 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) фокусиран върху основната 
информация, от която се нуждаят 
инвеститорите.

Or. en

Изменение 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато се използват различни 
цветове, те не трябва да водят до 
намаляване на разбираемостта на 
информацията, в случай че основният 
информационен документ бъде 
отпечатан или фотокопиран в черно-
бяло.

4. Когато се използват различни 
цветове, те не трябва да водят до 
намаляване на разбираемостта на 
информацията, ако основният 
информационен документ бъде 
отпечатан или фотокопиран в черно-
бяло.
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Or. en

Изменение 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако в основния информационен 
документ се използват търговската 
марка или логото на създателя на 
инвестиционния продукт или групата, 
към която той принадлежи, тези знаци 
не откъсват вниманието на инвеститора 
от информацията в документа и не 
закриват текста.

5. Ако в основния информационен 
документ се използват търговската 
марка или логото на създателя на 
ПИПД или групата, към която той 
принадлежи, тези знаци не откъсват 
вниманието на инвеститора от
информацията и не закриват текста.

Or. en

Изменение 273
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. 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, които определят обема и 
формата на основния информационен 
документ.
Проектът за регулаторни технически 
стандарти взема предвид различните 
видове ПИПД. Европейските надзорни 
органи представят проекта за 
регулаторни технически стандарти 
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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 европейските надзорни органи (ЕНО) да реагират бързо на развитията на пазара, 
тези мерки следва да приемат формата на оправомощаване на трите ЕНО да 
изготвят заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията 
да бъде оправомощена да приема делегирани актове.

Изменение 274
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основният информационен документ е 
написан на официалния или на един от 
официалните езици на държавата 
членка, в която се продава, или на 
приет от компетентните органи на 
тази държава членка език, като когато 
е написан на различен език, той се 
превежда на един от тези езици.

Основният информационен документ е 
написан на официалния или на един от 
официалните езици на държавата 
членка, в която се продава, като когато е 
написан на различен език, той се 
превежда на един от тези езици.

Or. de

Изменение 275
Saïd El Khadraoui

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

Основният информационен документ е 
написан на официалния или на един от 
официалните езици на държавата 
членка, в която се продава, или на приет 
от компетентните органи на тази 
държава членка език, като когато е 
написан на различен език, той се 
превежда на един от тези езици.

Основният информационен документ е 
написан на официалните езици или на
един от официалните езици в тази част
на държавата членка, в която се 
разпространява инвестиционният 
продукт, или на приет от 
компетентните органи на тази държава 
членка език, като когато е написан на 
различен език, той се превежда на един 
от тези езици.

Or. en

Изменение 276
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основният информационен документ е 
написан на официалния или на един от 
официалните езици на държавата 
членка, в която се продава, или на 
приет от компетентните органи на 
тази държава членка език, като 
когато е написан на различен език, 
той се превежда на един от тези 
езици.

Основният информационен документ е 
написан на официалния или на един от 
официалните езици на държавата 
членка, в която се продава.

Or. en

Изменение 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 7а (нов)



AM\927693BG.doc 149/192 PE504.397v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
По отношение на ОИД, в случай на 
застрахователен договор,
застрахователното предприятие има 
задължения само спрямо титуляра на 
полицата, а не спрямо бенефициента 
или застрахованото лице.

Or. en

Обосновка

В регламента следва да се посочи, че в случай на застрахователен договор 
застрахователното предприятие има задължения само спрямо титуляра на 
полицата, а не спрямо бенефициента или застрахованото лице.

Изменение 278
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заглавието „Основен 
информационен документ“ се поставя 
на видно място в началото на 
първата страница на основния 
информационен документ. 
Непосредствено под заглавието се 
намира пояснителен текст. Той 
гласи:

1. Съдържанието на основния 
документ за оповестяване на 
информация на инвеститорите се 
представя в реда, установен в 
следващите параграфи.

Or. en

Изменение 279
Petru Constantin Luhan

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

1. Заглавието „Основен информационен 
документ“ се поставя на видно място в 
началото на първата страница на 
основния информационен документ. 
Непосредствено под заглавието се
намира пояснителен текст. Той гласи:

1. Заглавието „Основен информационен 
документ“ се поставя на видно място в 
началото на първата страница на 
основния информационен документ. 
Основният информационен документ 
трябва да бъде изготвен от едно лице. 
Върху всеки основен информационен 
документ трябва да е изписано името 
на физическото или юридическото 
лице, което ясно декларира, че носи 
отговорност за съдържанието на 
основния информационен документ.
Непосредствено под заглавието се 
намира пояснителен текст. Той гласи:

Or. en

Обосновка

С оглед да се подобри правната сигурност, следва да се подчертае, че основният 
информационен документ се изготвя от само едно лице: създателят 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 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. „Предназначението на този 
документ не е да обясни дали 
настоящият продукт е подходящ за 
Вас. Следва да прочетете и 
останалата информация, която Ви е 
предоставена.“

Or. en
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Изменение 281
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Настоящият документ ви представя 
основната информация за този 
инвестиционен продукт. Това не е 
рекламен материал. Информацията се 
изисква от закона, за да ви помогне да 
разберете естеството на настоящия 
инвестиционен продукт и рисковете, 
които носи тази инвестиция. 
Съветваме ви да го прочетете, за да 
можете да вземете информирано 
решение относно инвестицията си.“

„Настоящият документ Ви представя 
основната информация за този 
инвестиционен продукт. Това не е 
рекламен материал. Информацията се 
изисква от закона, за да Ви помогне да 
разберете естеството, ползите и
рисковете на настоящия инвестиционен 
продукт и да Ви подпомогне при 
сравняването на този продукт и 
алтернативните инвестиционни 
продукти.
Преди да вземете окончателно 
решение да инвестирате, успоредно с 
настоящия документ следва 
внимателно да разгледате всички 
съответни документи, които 
определят реда и условията на 
Вашата инвестиция.

Настоящият документ е само за 
предоставяне на информация и като 
такъв не посочва дали определен 
продукт е подходящ при Вашите 
конкретни, индивидуални 
обстоятелства.“

Or. en

Обосновка

Проспектът и/или редът и условията на продукта са важни при разбирането на 
пълния набор от характеристики и рискове, свързани с дадена инвестиция. Основният 
информационен документ е най-полезен на инвеститора като резюме на основните 
характеристики и рискове. Ролята на основния информационен документ следва да 
бъде да подпомага инвеститорите при поемането на ангажименти по юридическите 
условия и ред на даден продукт и следствията от тези условия и ред във връзка с 
инвестиционното предложение, риска, възвращаемостта и разноските.
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Изменение 282
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Настоящият документ ви представя 
основната информация за този 
инвестиционен продукт. Това не е 
рекламен материал. Информацията се 
изисква от закона, за да ви помогне да 
разберете естеството на настоящия 
инвестиционен продукт и рисковете, 
които носи тази инвестиция. 
Съветваме ви да го прочетете, за да 
можете да вземете информирано 
решение относно инвестицията си.“

„Настоящият документ Ви представя 
основната информация за този 
инвестиционен продукт. Това не е 
рекламен материал. Информацията се 
изисква от закона, за да Ви помогне да 
разберете естеството, рисковете и 
възвращаемостта на настоящия 
инвестиционен продукт и да Ви 
подпомогне да го сравните с други 
инвестиционни продукти.“

Or. en

Изменение 283
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Настоящият документ ви представя 
основната информация за този 
инвестиционен продукт. Това не е 
рекламен материал. Информацията се 
изисква от закона, за да ви помогне да 
разберете естеството на настоящия 
инвестиционен продукт и рисковете, 
които носи тази инвестиция. 
Съветваме ви да го прочетете, за да 
можете да вземете информирано 
решение относно инвестицията си.“

„Настоящият документ представя 
основната информация за този 
инвестиционен продукт. Това не е 
рекламен материал. Информацията се 
изисква от закона, за да помогне за 
разясняване на естеството на 
настоящия инвестиционен продукт, 
нивото на риска, свързан с него, и 
всички разходи, преди вземането на 
решение дали да се инвестира в него 
или не.“

Or. en
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Обосновка

Основният инвестиционен документ вменява на създателя отговорността да 
предостави ясна, кратка и разбираема информация относно инвестиционния продукт, 
не представлява освобождаване от отговорност, ако потребителят не е прочел 
документа, нито вменява на създателя отговорност потребителят да прочете 
документа.

Изменение 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Настоящият документ ви представя 
основната информация за този 
инвестиционен продукт. Това не е 
рекламен материал. Информацията се 
изисква от закона, за да ви помогне да 
разберете естеството на настоящия
инвестиционен продукт и рисковете, 
които носи тази инвестиция. 
Съветваме ви да го прочетете, за да 
можете да вземете информирано 
решение относно инвестицията си.“

„Настоящият документ Ви представя 
основната информация за този ПИПД. 
Това не е рекламен материал. 
Информацията се изисква от закона, за 
да Ви помогне да разберете естеството, 
рисковете и възвращаемостта на 
настоящия ПИПД и да Ви позволи да го 
сравните с други ПИПД.“

Or. en

Изменение 285
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Настоящият документ ви представя 
основната информация за този 
инвестиционен продукт. Това не е 
рекламен материал. Информацията се 
изисква от закона, за да ви помогне да 
разберете естеството на настоящия 
инвестиционен продукт и рисковете, 
които носи тази инвестиция. Съветваме 

„Настоящият документ Ви представя 
основната информация за този 
инвестиционен продукт и за 
възнаграждението на Вашия 
посредник. Това не е рекламен 
материал. Информацията се изисква от 
закона, за да Ви помогне да разберете 
естеството на настоящия инвестиционен 
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ви да го прочетете, за да можете да 
вземете информирано решение относно 
инвестицията си.“

продукт и рисковете, които носи тази 
инвестиция. Съветваме Ви да го 
прочетете, за да можете да вземете 
информирано решение относно 
инвестицията си.“

Or. de

Изменение 286
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Основният информационен 
документ посочва името на 
създателя на продукта, отговорен за 
съставянето на документа, и 
съдържа изрично изявление, че 
единствено това физическо или 
юридическо лице носи отговорност за 
съдържанието на документа.

Or. nl

Обосновка

С изменението се пояснява, че само едно лице — създателят на продукта — е 
отговорно за съставянето и съдържанието на основния информационен документ 
(ОИД).

Изменение 287
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Основният информационен 
документ съдържа следната 

2. Заглавието „Основна информация 
за инвеститорите“ се поставя на 
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информация: видно място в началото на първата 
страница на документа:
а) непосредствено под заглавието се 
намира пояснителен текст; той 
гласи:
„Настоящият документ Ви 
представя основна информация за 
инвеститорите относно този 
продукт. Това не е рекламен 
материал. Информацията се изисква 
от закона, за да Ви помогне да 
разберете естеството на тази 
инвестиция и рисковете, които носи. 
Съветваме Ви да го прочетете, за да 
можете да вземете информирано 
решение относно инвестицията си.“;

а) в раздел в началото на документа, 
наименованието на инвестиционния 
продукт и самоличността на 
създателя на продукта;

б) идентификационните данни на 
продукта, в това число, когато е 
приложимо, класа акции или 
инвестиционното подразделение на 
продукта, са посочени на видно 
място; на видно място е поставено 
пълното наименование на продукта;
когато съществува кодов номер, 
който служи за идентификация на 
продукта, той съставлява част от 
наименованието;
в) посочва се името на лицето, което 
отговаря за управлението на 
продукта;
г) освен това, ако за правни, 
административни или маркетингови 
цели управляващото дружество е 
част от група дружества, може да се 
посочи наименованието на групата;
може да бъде използвана търговска 
марка, при условие че това не 
затруднява инвеститора при 
разбирането на основните елементи 
на инвестицията или не намалява 
способността му да сравнява 
инвестиционните продукти;

б) в раздел, озаглавен „Каква е тази 
инвестиция?“, естеството и 
основните характеристики на 

д) в раздел от основния документ за 
оповестяване на информация на 
инвеститорите се съдържа описание 
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инвестиционния продукт, 
включително 

на „Целите и инвестиционната 
политика“, като информацията 
включва по целесъобразност най-
малко:

i) вида на инвестиционния продукт; i) вида на инвестиционния продукт;
ii) неговите цели и методите за 
постигането им;

ii) неговите цели и методите за 
постигането им; 

iii) указание дали създателят на 
инвестиционния продукт си поставя 
специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 
независимо дали по отношение на 
осъществяването на дейността си или по 
отношение на инвестиционния продукт, 
и ако е така, посочване на желаните 
резултати и начин за постигането им;

iii) указание дали създателят на 
инвестиционния продукт си поставя 
специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 
независимо дали по отношение на 
осъществяването на дейността си или по 
отношение на инвестиционния продукт, 
и ако е така, посочване на желаните 
резултати и начин за постигането им;

iv) ако инвестиционният продукт 
предлага застрахователни ползи, 
подробности за тях;

iv) ако инвестиционният продукт 
предлага застрахователни ползи, 
подробности за тях;

v) срокът на инвестиционния продукт, 
ако е известен;

v) срокът на инвестиционния продукт, 
ако е известен; 

vi) сценарии за резултатите, ако това 
има отношение към същността на 
продукта;

vi) сценарии за резултатите, ако това 
има отношение към същността на 
продукта;

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко 
указание относно възможността да 
се претърпи загуба на капитал, 
включително

е) в раздел от основния документ за 
оповестяване на информация на 
инвеститорите се съдържа „Профил 
на риска и възвращаемостта“, чието 
съдържание се определя от ЕОЦКП в 
регулаторен технически стандарт;
по целесъобразност в този раздел са 
разгледани следните точки:

i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им;

i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им; 

ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации или 
гаранции;

ii) дали инвестиционният продукт е
обхванат от схема за компенсации или 
гаранции;

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 
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евентуална реализация преди падежа, 
като се взема предвид профилът на 
риска и възвръщаемостта на 
инвестиционния продукт и пазарното 
развитие, към което той е насочен;
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;
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;

ж) в раздел от основния документ за 
оповестяване на информация на 
инвеститорите са оповестени 
„Таксите“, като в него на клиента се 
съобщават таксите и комисионите, 
които следва да се платят; ЕОЦКП 
разработва регулаторни технически 
стандарти, като има предвид 
съдържанието и структурата на 
съответната информация.
з) в раздел от основния документ за 
оповестяване на информация на 
инвеститорите се съобщават 
„Резултати от минали периоди“ на 
продуктите, когато съответният 
продукт е създаден преди най-малко 
12 месеца; ЕОЦКП разработва 
регулаторни технически стандарти, 
като има предвид съдържанието, 
минималните резултати за предишни 
години, които се изискват, и 
структурата.

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;

и) в раздел от основния документ за 
оповестяване на информация на 
инвеститорите е оповестена 
„Практическа информация“; ЕОЦКП 
разработва регулаторни технически 
стандарти, като има предвид 
съдържанието и обхвата на 
необходимата информация;

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

й) данните за разрешението се 
състоят от следната декларация:

„Настоящият продукт е получил 
разрешение в [наименование на 
държавата членка] и подлежи на 
регулиране от страна на 
[наименование на компетентния 
орган]“, когато е приложимо;
й) данните за публикацията се 
състоят от следната декларация:
„Към [датата на публикацията] 
основният документ за оповестяване 
на информация на инвеститорите е 
актуален и верен.“

Or. en

Обосновка

За създаването на основни информационни документи за фондове на ПКИПЦК са 
изразходени много усилия и време; резултатите от всички тези усилия могат да 
бъдат пренесени към други продукти, наименованията на различните референтни 
точки до голяма степен могат да се използват повторно в целия спектър на пакетите 
инвестиционни продукти. Освен това, доверието във финансовите продукти може в 
известна степен да се запази и чрез по-професионална терминология, без да се 
прибягва до технически жаргон.

Изменение 288
Astrid Lulling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в раздел в началото на документа, 
наименованието на инвестиционния 
продукт и самоличността на 
създателя на продукта;

заличава се

Or. en
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Изменение 289
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в раздел в началото на документа, 
наименованието на инвестиционния 
продукт и самоличността на създателя 
на продукта;

а) в раздел в началото на документа, 
наименованието на инвестиционния 
продукт и самоличността на лицето, 
което носи юридическа отговорност;

Or. en

Изменение 290
Syed Kamall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в раздел в началото на документа, 
наименованието на инвестиционния 
продукт и самоличността на създателя 
на продукта;

а) в раздел в началото на документа, 
наименованието на пакета от
инвестиционни продукти на дребно и 
самоличността на създателя на пакета 
(име и адрес на неговото управление);

Or. en

Изменение 291
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в раздел в началото на документа, 
наименованието на инвестиционния 

а) в раздел в началото на документа, 
наименованието на ПИПД и 
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продукт и самоличността на създателя 
на продукта;

самоличността на създателя на ПИПД

Or. en

Изменение 292
Pervenche Berès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в раздел в началото на документа, 
наименованието на инвестиционния 
продукт и самоличността на създателя 
на продукта;

а) в раздел в началото на документа, 
наименованието на инвестиционния 
продукт и самоличността на създателя 
на продукта (име и адрес на неговото 
управление); по същия начин, 
самоличността на лицето, което 
продава инвестиционните продукти, 
се оповестява в приложението към 
основния информационен документ;

Or. en

Изменение 293
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) в раздел близо до края на документа, 
ново заглавие, което гласи 
„Информация за продукта“ и посочва 
(където е приложимо) следните 
характеристики на продукта:
i. международен идентификационен 
номер на ценни книжа (ISIN);
ii. номер по Международните 
одиторски стандарти (МОС);
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iii. лихвен процент;
iv. фондова борса, свързана с 
продукта;
v. валута; и
vi. дата на емисия.

Or. en

Изменение 294
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) наименование и данни за контакт 
на компетентния орган, който 
регулира продукта

Or. en

Изменение 295
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в раздел, озаглавен „Към кого е 
насочен този продукт?“, информация 
относно целевия пазар на продукта;

Or. en

Обосновка

Това ще позволи на инвеститорите веднага да установят дали продуктът е насочен 
към тях, или не.
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Изменение 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в раздел, озаглавен „Към кого е 
насочен този продукт?“, информация 
относно целевия пазар на продукта;

Or. en

Изменение 297
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в раздел, озаглавен „С какъв избор 
разполагам?“, информация относно 
различните решения, които 
потребителят трябва да вземе, 
например избор на фонд, срок, размер 
на премията; този раздел следва да 
включва и другите ползи или
характеристики, генериращи ползи, 
които се предлагат;

Or. en

Обосновка

Този раздел ще обхваща аспекти като избор на фонд или варианти на застраховане. 
Това представлява основна информация за много ПИПД и без нея инвеститорът не 
може да вземе информирано решение за инвестиране.

Изменение 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в раздел, озаглавен „С какъв избор 
разполагам?“, информация относно 
различните решения, които 
потребителят трябва да вземе, 
например избор на фонд, срок, размер 
на премията и др; този раздел следва 
да включва и другите ползи или 
характеристики, генериращи ползи, 
които се предлагат;

Or. en

Изменение 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) в раздел, озаглавен „Колко гъвкав е 
продуктът?“, информация дали 
продуктът или вариантите за избор в 
буква г) могат да се променят след 
стартиране на продукта (например 
инвестиционни фондове, срок, 
премия);

Or. en

Изменение 300
Astrid Lulling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в раздел, озаглавен „Каква е тази заличава се
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инвестиция?“, естеството и 
основните характеристики на 
инвестиционния продукт, 
включително
i) вида на инвестиционния продукт;
ii) неговите цели и методите за 
постигането им;
iii) указание дали създателят на 
инвестиционния продукт си поставя 
специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 
независимо дали по отношение на 
осъществяването на дейността си 
или по отношение на инвестиционния 
продукт, и ако е така, посочване на 
желаните резултати и начин за 
постигането им;
iv) ако инвестиционният продукт 
предлага застрахователни ползи, 
подробности за тях;
v) срокът на инвестиционния 
продукт, ако е известен;
vi) сценарии за резултатите, ако това 
има отношение към същността на 
продукта;

Or. en

Изменение 301
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в раздел, озаглавен „Каква е тази 
инвестиция?“, естеството и основните 
характеристики на инвестиционния 
продукт, включително

б) в раздел, озаглавен „Вид на 
инвестицията, цели и инвестиционна 
политика“, естеството и основните 
характеристики на инвестиционния 
продукт, включително

Or. en
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Изменение 302
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в раздел, озаглавен „Каква е тази 
инвестиция?“, естеството и основните 
характеристики на инвестиционния 
продукт, включително

б) в раздел, озаглавен „Каква е тази 
инвестиция?“, естеството и основните 
характеристики на пакета от
инвестиционни продукти на дребно, 
включително

Or. en

Изменение 303
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в раздел, озаглавен „Каква е тази 
инвестиция?“, естеството и основните 
характеристики на инвестиционния 
продукт, включително

б) в раздел, озаглавен „Каква е тази 
инвестиция?“, естеството и основните 
характеристики на ПИПД, включително

Or. en

Изменение 304
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) вида на инвестиционния продукт; заличава се

Or. en
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Изменение 305
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) вида на инвестиционния продукт; i) вида на пакета от инвестиционни 
продукти на дребно;

Or. en

Изменение 306
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) вида на инвестиционния продукт; i) вида на ПИПД;

Or. en

Изменение 307
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) вида на инвестиционния продукт; i) вида на инвестиционния продукт и 
нивото на риск, определено като 
висок, среден или нисък риск.

Or. en
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Обосновка

С оглед да се включи показател за нивото на риск. Това вече е направено в 
предложението в COM, в член 8, параграф 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, (..)“

Изменение 308
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) неговите цели и методите за 
постигането им;

заличава се

Or. en

Изменение 309
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) неговите цели и методите за 
постигането им;

ii) неговите цели и методите за 
постигането им, включително 
описание на основните инструменти 
или променливи, както и как се 
определя възвращаемостта

Or. en

Изменение 310
Sharon Bowles

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

ii) неговите цели и методите за 
постигането им;

ii) неговите цели и методите за 
постигането им, включително 
описание на основните инструменти 
или променливи, както и как се 
определя възвращаемостта;

Or. en

Изменение 311
Syed Kamall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) изречение, което на обикновен 
език описва основното подразбиращо 
се очакване на инвеститора, който 
купува пакета от инвестиционни 
продукти на дребно;

Or. en

Обосновка

За инвеститори на дребно е трудно да преценят какво точно развитие на пазара 
очакват при закупуването на продукта. Ето защо едно просто изречение, 
обобщаващо подразбиращата се представа на инвеститора, който купува продукта, 
ще помогне за разбиране какво представлява този продукт.

Изменение 312
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) указание дали създателят на 
инвестиционния продукт си поставя 

заличава се
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специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 
независимо дали по отношение на 
осъществяването на дейността си 
или по отношение на инвестиционния 
продукт, и ако е така, посочване на 
желаните резултати и начин за 
постигането им;

Or. en

Изменение 313
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) указание дали създателят на 
инвестиционния продукт си поставя 
специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 
независимо дали по отношение на 
осъществяването на дейността си 
или по отношение на инвестиционния 
продукт, и ако е така, посочване на 
желаните резултати и начин за 
постигането им;

заличава се

Or. en

Изменение 314
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) указание дали създателят на 
инвестиционния продукт си поставя 
специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 

iii) указание дали създателят на 
инвестиционния продукт си поставя 
специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 
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независимо дали по отношение на 
осъществяването на дейността си или по 
отношение на инвестиционния продукт, 
и ако е така, посочване на желаните 
резултати и начин за постигането им;

независимо дали по отношение на 
осъществяването на дейността си или по 
отношение на инвестиционния продукт, 
и ако е така, посочване на желаните 
резултати и начин за постигането им; 
както и указание дали продуктът им 
е пряка инвестиция в реалната 
икономика или представлява 
синтетичен индекс;

Or. en

Изменение 315
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) указание дали създателят на 
инвестиционния продукт си поставя 
специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 
независимо дали по отношение на 
осъществяването на дейността си 
или по отношение на инвестиционния 
продукт, и ако е така, посочване на 
желаните резултати и начин за 
постигането им;

iii) указание дали инвестиционният
продукт си поставя специфични цели от 
екологичен, социален или управленски 
характер;

Or. en

Изменение 316
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) указание дали създателят на 
инвестиционния продукт си поставя

iii) описание на специфични критерии
от екологичен, социален или 
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специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 
независимо дали по отношение на 
осъществяването на дейността си 
или по отношение на инвестиционния 
продукт, и ако е така, посочване на 
желаните резултати и начин за 
постигането им;

управленски характер, които са взети 
под внимание в стратегията за 
разпределение на активите, както и 
количествено посочване на влиянието 
върху състава на портфейла;

Or. en

Изменение 317
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) указание дали създателят на 
инвестиционния продукт си поставя 
специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 
независимо дали по отношение на
осъществяването на дейността си 
или по отношение на инвестиционния 
продукт, и ако е така, посочване на 
желаните резултати и начин за 
постигането им;

iii) уведомяване дали 
инвестиционният продукт си поставя 
специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 
които включват, но не се изчерпват с 
намаляването на „въглеродния 
отпечатък“ по отношение на 
инвестиционния продукт, пътища за 
преследване на желаните резултати и 
начин за постигането им; Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 23 за 
определяне на подробни правила за 
разработването на европейски 
етикет за социално и екологично 
устойчиви инвестиционни продукти;
този етикет следва да спомага за 
дългосрочно финансиране на 
икономиката и насърчаване на 
устойчиво екологично и социално 
развитие на финансовите 
инвестиции;

Or. en
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Обосновка

Това изменение има за цел създаване на положителен стимул за устойчиви инвестиции 
чрез разкриване на информация и европейски етикет за устойчиви инвестиции.

Изменение 318
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) уведомление за възможните преки и 
косвени екологични рискове на 
инвестиционния продукт; това 
уведомление дава информация 
относно рисковете за 
възвращаемостта на инвестицията, 
например чрез риск от неправилна 
оценка на екологично чувствителни 
активи, недостиг на оскъдни ресурси, 
разходи за регулиране по отношение 
на околната среда или 
потенциалните разходи от 
изменението на климата. 
На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 23 
относно установяването на 
стандарти за тези екологични 
уведомления относно възможните 
рискове, свързани с околната среда

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел насърчаване на устойчиви инвестиции чрез оповестяването 
на пълните екологични разходи за инвестиции, произтичащи от бизнес модели. В 
инициативата се посочва, че оценката на дружествата и очакваната възвращаемост 
често зависят тясно от предположенията за очаквано изменение на климата, както 
и от целите за намаляване на въглеродните емисии. ЕС пое ангажимент за 
намаляване на въглеродните емисии с 80 % в сравнение с нивата от 1990 г. до 2050 г. и 
работи за ограничаване на повишаването на температурата до 2 градуса по Целзий. 
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Настоящото изменение е въз основа на приноса на инициативата за наблюдение на 
въглерода „Carbon Tracker“.

Изменение 319
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) количествена оценка на 
портфейла по отношение на неговия 
принос, положителен или 
отрицателен, към финансирането на 
енергийния преход, който е необходим 
за ограничаване на глобалното 
затопляне до + 2°C.

Or. en

Обосновка

Необходимо е мощно пренасочване на инвестиционните потоци, за да се осъществи на 
практика ангажиментът на ЕС за запазване на глобалното затопляне под 2 градуса. 
В същото време, икономическите ползи от преминаването към нисковъглеродно 
общество са добре документирани. Нещо повече, инвеститорите проявяват 
нарастващ интерес към „устойчивостта“ на своите инвестиции. Съществуват 
методики за изчисляване на въглеродния отпечатък на даден инвестиционен продукт.

Изменение 320
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiб) разбивка на портфейла на 
основните активи по икономически 
сектори, финансирани пряко или 
косвено;

Or. en
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Обосновка

Този вид разбивка изисква минимално ниво на проследяване в инвестиционната верига 
(идентифициране на икономическите дейности, финансирани със спестяванията), 
като същевременно осигурява ценна информация на инвеститорите, които се 
интересуват от крайното въздействие на инвестицията върху реалната икономика.

Изменение 321
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiв) посочване на средния 
инвестиционен хоризонт на 
портфейла на основните активи въз 
основа на средния оборот на ценните 
книжа, държани за търгуване, и 
средния срок на падежа на дълговите 
ценни книжа, държани до падеж.

Or. en

Обосновка

Тази информация да бъде на пряко разположение на мениджърите на активи с цел да 
се насърчат инвестициите с дългосрочни времеви хоризонти

Изменение 322
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ако инвестиционният продукт 
предлага застрахователни ползи, 
подробности за тях;

заличава се

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 323
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ако инвестиционният продукт 
предлага застрахователни ползи, 
подробности за тях;

заличава се

Or. en

Изменение 324
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ако инвестиционният продукт 
предлага застрахователни ползи, 
подробности за тях;

заличава се

Or. en

Изменение 325
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б – точка iv
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ако инвестиционният продукт
предлага застрахователни ползи, 
подробности за тях;

заличава се

Or. nl

Обосновка

Потребителите заслужават доверие относно способността им да преценят дали 
тези продукти включват и елемент на застраховане, вместо просто да се 
съсредоточат върху разходите и потенциалната възвращаемост при сравняването на 
продуктите. С цел да се подпомогнат потребителите в този смисъл, в ОИД следва да 
бъде вмъкнат отделен видим раздел, озаглавен „Защитен/а ли съм от застраховка?“

Изменение 326
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ако инвестиционният продукт 
предлага застрахователни ползи, 
подробности за тях;

заличава се

Or. en

Изменение 327
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ако инвестиционният продукт
предлага застрахователни ползи, 
подробности за тях;

iv) ако пакетът от инвестиционни 
продукти на дребно предлага 
застрахователни ползи, подробности за 
тях;
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Or. en

Изменение 328
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ако инвестиционният продукт
предлага застрахователни ползи, 
подробности за тях;

iv) ако ПИДП предлага застрахователни 
ползи, подробности за тях;

Or. en

Изменение 329
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ако инвестиционният продукт 
предлага застрахователни ползи, 
подробности за тях;

iv) ако инвестиционният продукт 
включва застрахователни ползи, 
подробности за тях; както и ясно 
указание, ако инвестиционният 
продукт не включва застрахователни 
ползи

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да посочи наличието и отсъствието на застрахователни 
ползи, като например финансова защита за преживели лица на издръжка, ако са 
включени във финансов продукт, обхванат от настоящата директива. Той 
подчертава приноса на застрахователните ползи, като например споделяне на риска, 
за инвестиционния продукт. Настоящото изменение се основава на приноса на 
Асоциацията на германските застрахователи (GDV).
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Изменение 330
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) срокът на инвестиционния 
продукт, ако е известен;

заличава се

Or. en

Изменение 331
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) срокът на инвестиционния продукт, 
ако е известен;

v) срокът на пакета от 
инвестиционни продукти на дребно, 
ако е известен;

Or. en

Изменение 332
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) срокът на инвестиционния продукт, 
ако е известен;

v) срокът на инвестиционния продукт, 
ако е известен или указание относно 
минималния срок на притежаване;

Or. en
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Изменение 333
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) сценарии за резултатите, ако това 
има отношение към същността на 
продукта;

заличава се

Or. en

Изменение 334
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) сценарии за резултатите, ако това 
има отношение към същността на 
продукта;

заличава се

Or. en

Изменение 335
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) сценарии за резултатите, ако това 
има отношение към същността на 
продукта;

заличава се

Or. en
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Изменение 336
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) сценарии за резултатите, ако това
има отношение към същността на 
продукта;

заличава се

Or. en

Изменение 337
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) сценарии за резултатите, ако това 
има отношение към същността на 
продукта;

vi) сценарии за нетната 
възвращаемост, ако това има 
отношение към същността на продукта;

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да осигури прозрачност относно резултатите на 
инвестиционните продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Затова 
постигнатите резултати от определен продукт и, ако е приложимо, — от 
портфейла, следва да се сравняват с друг продукт със съпоставими рискове. Освен 
това следва да се оповестят всички такси, които оказват влияние върху 
доходността.

Изменение 338
Thomas Händel

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

via) и възможността за денонсиране 
на инвестиционния продукт.

Or. de

Изменение 339
Udo Bullmann, Peter Simon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

viа) указание относно това, че 
националното данъчно 
законодателство на държавата по 
произход на инвеститора би могло да 
окаже значително влияние върху 
очакваната и реалната 
възвращаемост на инвестицията;

Or. en

Изменение 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

viа) указание относно 
препоръчителния минимален срок на 
притежаване, ако е приложимо;

Or. en
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Изменение 341
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) под заглавието „Защитен/а ли съм 
от застраховка?“, уведомяване дали 
инвестиционният продукт включва 
застраховка и информация относно 
покритието на тази застраховка;

Or. nl

Обосновка

Потребителите заслужават доверие относно способността им да преценят дали 
тези продукти включват и елемент на застраховане, вместо просто да се 
съсредоточат върху разходите и потенциалната възвращаемост при сравняването на 
продуктите. С цел да се подпомогнат потребителите в този смисъл, в ОИД следва да 
бъде вмъкнат отделен видим раздел, озаглавен „Защитен/а ли съм от застраховка?“

Изменение 342
Burkhard Balz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) при застрахователните продукти, 
в раздел, озаглавен „Какво се 
застрахова?“, естеството и 
основните характеристики на 
застрахователния продукт, 
включително:
i) указание относно предлаганите 
застрахователни премии; и
ii) подробностите относно тези 
застрахователни премии;

Or. en



AM\927693BG.doc 183/192 PE504.397v02-00

BG

Изменение 343
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко 
указание относно възможността да 
се претърпи загуба на капитал, 
включително

заличава се

i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им;
ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации 
или гаранции;

Or. en

Обосновка

Възможността за задействане например на схема за компенсации или гаранции не 
означава, че инвеститорът не може да загуби пари, поради факта, че тези схеми 
покриват определени случаи на фалит, но не и пазарния риск. За тази цел разделите по 
член 8, параграф 2, букви в) и д) следва да се обединят под заглавие „Какви са 
рисковете и какво мога да си възвърна?“, за да се предостави на инвеститорите 
пълна картина на рисковете.

Изменение 344
Astrid Lulling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко 
указание относно възможността да 
се претърпи загуба на капитал, 
включително

заличава се
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i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им;
ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации 
или гаранции;

Or. en

Изменение 345
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко
указание относно възможността да 
се претърпи загуба на капитал, 
включително

в) в раздел, озаглавен „Какво би могло 
да се случи с моята инвестиция?“, 
кратко изложение, в което се 
обяснява, че стойността на 
инвестицията може да се увеличи 
и/или да намалее в зависимост от 
пазарните условия или други 
фактори.

Or. en

Изменение 346
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко 
указание относно възможността да се 
претърпи загуба на капитал, 
включително

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко 
изложение, в което се посочва, че 
винаги съществува възможността да се 
претърпи загуба на капитал, заедно с:

Or. en
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Изменение 347
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко 
указание относно възможността да се 
претърпи загуба на капитал, 
включително

в) в раздел, озаглавен „Равнище на 
защита на капитала“, кратко указание 
относно възможността да се претърпи 
загуба на капитал, включително

Or. en

Изменение 348
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко 
указание относно възможността да 
се претърпи загуба на капитал, 
включително

в) в раздел, озаглавен „Какви са 
възможните рискове и 
възвращаемост?“

Or. en

Изменение 349
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в раздел, озаглавен „Има ли в) в раздел, озаглавен „Има ли 
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вероятност да загубя пари?“, кратко 
указание относно възможността да се 
претърпи загуба на капитал, 
включително

вероятност да загубя пари?“, ясно общо 
предупреждение, че инвестиционните 
продукти са свързани с възможността 
да се претърпи загуба на капитал, 
включително

Or. en

Изменение 350
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко
указание относно възможността да 
се претърпи загуба на капитал, 
включително

в) в раздел, озаглавен
„Застрахователни премии“, указание
дали инвестиционният продукт 
предоставя застрахователни премии, 
и ако е така, подробности за същите;

Or. en

Изменение 351
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко
указание относно възможността да 
се претърпи загуба на капитал, 
включително

в) в раздел, озаглавен „Кои мерки за 
защита се прилагат?“, кратко 
описание на:

Or. en

Изменение 352
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им;

заличава се

Or. en

Изменение 353
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им;

заличава се

Or. en

Изменение 354
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им;

i) профил на риска и 
възвръщаемостта на пакета от
инвестиционни продукти на дребно, 
включително обобщаващ показател 
на този профил и предупреждения за 
специфични рискове, които може да 
не са отразени изцяло в този 
показател;

Or. en
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Изменение 355
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им;

i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и ограничаването им, 
общата сума, включително лицето, 
което носи тази отговорност;

Or. en

Изменение 356
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им;

i) гаранции и осигурена защита на 
капитала, както и границите им

Or. en

Изменение 357
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации 
или гаранции;

заличава се

Or. en
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Изменение 358
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации 
или гаранции;

заличава се

Or. en

Изменение 359
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации 
или гаранции;

ii) кратко указание дали е възможна 
загуба на капитал, включително 
гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им;

Or. en

Изменение 360
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации или 
гаранции;

ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации или 
гаранции и в случай че е, от коя;

Or. de
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Изменение 361
Alfredo Pallone

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации 
или гаранции;

ii) и наименованието на гаранта;

Or. en

Изменение 362
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации или 
гаранции;

ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации или 
гаранции, като подробно се описва кои 
рискове се покриват от схемата и кои 
не;

Or. en

Изменение 363
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации или 
гаранции;

ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации или 
гаранции, като подробно се описва кои 
рискове не се покриват от схемата;
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Or. en

Обосновка

Това изменение цели посочването на липсващи застрахователни премии. 

Изменение 364
Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) ако е уместно, други мерки за 
защита, като финансов депозитар, 
включително самоличността и 
ролята на участващите страни;

Or. en

Изменение 365
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) дали продуктът е обхванат от 
застрахователна защита;

Or. en

Изменение 366
Sharon Bowles

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

ва) изложение, в което се посочва, че 
финансовите резултати са в размер 
преди облагането им с данъци и че 
данъчното законодателство на 
държавата членка по произход на 
инвеститора би могло да окаже 
въздействие върху възвращаемостта 
на инвестицията;

Or. en

Изменение 367
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) в раздел, озаглавен: „Какво ще се 
случи, ако създателят или 
продавачът на инвестиционния 
продукт изпадне в 
несъстоятелност?“, кратко описание 
на максималната загуба за 
инвеститора и посочване на това 
дали тя може да бъде възстановена 
чрез схема за компенсации или 
гаранции на инвеститорите;

Or. en


