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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0482),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0264/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по правни въпроси (A7-0000/2010),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се прекрати сегашното 
положение на разпокъсаност, при което 
някои държави-членки са приели 
несъгласувани мерки, и да се ограничи 
възможността компетентните органи да 
вземат несъгласувани мерки, е важно 
потенциалните рискове, произтичащи от 

(4) За да се прекрати сегашното 
положение на разпокъсаност, при което 
някои държави-членки са приели 
несъгласувани мерки, и да се ограничи 
възможността компетентните органи да 
вземат несъгласувани мерки, е важно 
потенциалните рискове, произтичащи от 
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късите продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение, да се регулират по 
уеднаквен начин. С изискванията, които 
ще бъдат наложени, следва да се 
регулират установените рискове, без да 
се намаляват неоправдано ползите, 
които късите продажби осигуряват 
за качеството и ефективността на 
пазарите.

късите продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение, да се регулират по 
уеднаквен начин. С изискванията, които 
ще бъдат наложени, следва да се 
регулират установените рискове, без да 
се влияе отрицателно на 
функционирането на финансовите 
пазари на Съюза. 

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Освен да се съсредоточи върху 
регулирането от онази страна на 
пазара, която е свързана с покупката  
на суапи за кредитно неизпълнение,
Комисията следва до 1 януари 2012 г. 
да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дейностите на дилърите от 
страната, свързана с продажбата, 
така че да се гарантира тяхната 
платежоспособност в случай на 
кредитно събитие и да се направят 
всички подходящи предложения. 

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Стоковите пазари и по-специално 
пазарите на селскостопански 
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продукти не попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Тъй като 
някои рискове, установени в 
настоящия регламент, могат също да 
се проявят на тези пазари, 
Комисията следва до 1 януари 2012 г. 
да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
рисковете, съществуващи на тези 
пазари, като отчете техните 
специфики, и да направи всички 
подходящи предложения. 

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се позволи продължаващото 
наблюдение на позициите, 
задълженията за прозрачност следва 
да включват  уведомяване за заемане 
на дълги позиции чрез ливъридж.

Or. en

Обосновка

Заемането на дълги позиции чрез ливъридж крие подобни рискове, както и на къси 
позиции.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оповестяването пред 
регулаторните органи на значителните 
нетни къси позиции, свързани с 

(7) С оповестяването пред 
регулаторните органи на значителните 
нетни къси позиции, свързани с 
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държавни дългови инструменти, ще се 
осигури важна информация, въз основа 
на която те ще следят дали тези позиции 
фактически създават системни рискове 
или се използват за злоупотреби. Затова 
следва да се предвиди уведомяване на 
регулаторните органи за значителните 
нетни къси позиции, свързани с 
държавни дългови инструменти на 
държавите-членки и Съюза. С това 
изискване следва да се предвижда само 
непублично оповестяване пред 
регулаторните органи, защото 
публикуването на пазара на информация 
за такива инструменти би могло да 
окаже отрицателно влияние на пазарите 
на държавни дългови инструменти, на 
които ликвидността вече е намаляла. С 
всяко такова изискване следва да се 
предвижда уведомяване за значителните 
експозиции към държавни емитенти, 
получени чрез използване на суапи за 
кредитно неизпълнение.

държавни и корпоративни дългови 
инструменти, ще се осигури важна 
информация, въз основа на която те ще 
следят дали тези позиции фактически 
създават системни рискове или се 
използват за злоупотреби. Затова следва 
да се предвиди уведомяване на 
регулаторните органи за значителните 
нетни къси позиции, свързани с 
държавни и корпоративни дългови 
инструменти на държавите-членки и 
Съюза. С това изискване следва да се 
предвижда само непублично 
оповестяване пред регулаторните 
органи, защото публикуването на пазара 
на информация за такива инструменти 
би могло да окаже отрицателно влияние 
на пазарите на държавни дългови или 
корпоративни инструменти, на които 
ликвидността вече е намаляла. С всяко 
такова изискване следва да се 
предвижда уведомяване за значителните 
експозиции към държавни и 
корпоративни емитенти, получени чрез 
използване на суапи за кредитно 
неизпълнение.

Or. en

Обосновка

Корпоративният дълг и свързаните с него суапи за кредитно неизпълнение следва да 
се обхванат от същия режим на уведомяване като държавния дълг.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се осигури пълнота и 
ефективност на изискването за 
прозрачност, е важно в обхвата му да се 
включат не само късите позиции, 
създадени чрез търговия с акции или 
държавни дългови инструменти на 

(9) За да се осигури пълнота и 
ефективност на изискването за 
прозрачност, е важно в обхвата му да се 
включат не само късите позиции и 
заетите чрез ливъридж дълги 
позиции, създадени чрез търговия с 
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места за търговия, но и късите позиции, 
създадени чрез търговия извън местата 
за търговия, и икономическите нетни 
къси позиции, създадени чрез 
използване на деривати. 

акции или държавни или корпоративни 
дългови инструменти на места за 
търговия, но и късите позиции и 
заетите чрез ливъридж дълги 
позиции, създадени чрез търговия извън 
местата за търговия, и икономическите 
нетни къси позиции и нетни заети 
чрез ливъридж дълги позиции, 
създадени чрез използване на деривати. 

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Всякакви разпоредби за 
прозрачността следва да предвиждат 
осигуряването на пълна и точна 
информация за позициите на 
физическите или юридическите лица, за 
да бъдат полезни за регулаторните 
органи. По-конкретно, в представяната 
на регулаторния орган или на пазара 
информация трябва да се отчитат както 
късите, така и дългите позиции, за да се 
осигурят ценни сведения за нетната къса 
позиция на съответното физическо или 
юридическо лице в акции, държавни 
дългови инструменти и суапи за 
кредитно неизпълнение. 

(10) Всякакви разпоредби за 
прозрачността следва да предвиждат 
осигуряването на пълна и точна 
информация за позициите на 
физическите или юридическите лица, за 
да бъдат полезни за регулаторните 
органи. По-конкретно, в представяната 
на регулаторния орган или на пазара 
информация трябва да се отчитат както 
късите, така и дългите позиции, за да се 
осигурят ценни сведения за нетната къса 
позиция и нетните заети чрез 
ливъридж дълги позиции на 
съответното физическо или юридическо 
лице в акции, държавни дългови 
инструменти и суапи за кредитно 
неизпълнение. 

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При изчисляването на всяка къса 
или дълга позиция следва да се отчита 
всяка форма на икономически интерес, 
който дадено физическо или 
юридическо лице има във връзка с 
емитирания акционерен капитал на 
дружество или емитираните държавни 
дългови инструменти на държава-
членка или Съюза. По-конкретно, 
следва да се отчитат интересите, 
придобити пряко или косвено чрез 
използване на деривати като опции, 
фючърси, договори за разлики и 
финансови залагания въз основа на 
спред (spread bets), свързани с акции или 
държавни дългови инструменти. При 
свързаните с държавни дългови 
инструменти позиции следва да се 
отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани с емитентите на 
държавни дългови инструменти. 

(11) При изчисляването на всяка къса 
или дълга позиция следва да се отчита 
всяка форма на икономически интерес, 
който дадено физическо или 
юридическо лице има във връзка с 
емитирания акционерен капитал на 
дружество или емитираните държавни 
дългови инструменти на държава-
членка или Съюза. По-конкретно, 
следва да се отчитат интересите, 
придобити пряко или косвено чрез 
използване на деривати като опции, 
фючърси, договори за разлики и 
финансови залагания въз основа на 
спред (spread bets), свързани с акции или 
държавни дългови инструменти и 
индекси, кошници от акции и борсово 
търгувани фондове. При свързаните с 
държавни дългови инструменти 
позиции следва да се отчитат и суапите 
за кредитно неизпълнение, свързани с 
емитентите на държавни и 
корпоративни дългови инструменти. 

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на нетните 
къси позиции в акции, следва да се 
въведе и изискване за означаване на 
поръчките за продажба, изпълнявани на 
местата за търговия като поръчки за 

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на нетните 
къси позиции в акции, следва да се 
въведе и изискване за означаване на 
поръчките за продажба, изпълнявани 
като поръчки за къси продажби, с цел да 
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къси продажби, с цел да се осигури 
повече информация за обема на късите 
продажби на акции, извършвани на 
местата за търговия. Информацията 
за поръчките за къси продажби следва 
да бъде сверявана от мястото за 
търговия и публикувана в обобщен вид 
най-малко веднъж дневно, за да бъдат 
улеснени компетентните органи и 
участниците на пазара при 
наблюдението на равнищата на късите 
продажби.

се осигури повече информация за обема 
на късите продажби на акции. 
Информацията за къси продажби следва 
да бъде сверявана от мястото за 
търговия или от инвестиционния 
посредник, когато поръчките не се 
извършват на места за търговия, и 
публикувана в обобщен вид най-малко 
веднъж дневно, за да бъдат улеснени 
компетентните органи и участниците на 
пазара при наблюдението на равнищата 
на късите продажби.

Or. en

Обосновка

От явни съображения за равни условия в целия Съюз, означаването следва да се 
прилага за всички поръчки за къси продажби, където и да се търгуват.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни 
дългови инструменти, това от 
икономическа гледна точка може да е 
равнозначно на поемането на къса 
позиция в базовия дългов инструмент. 
Затова при изчисляването на нетната 
къса позиция по отношение на 
държавни дългови инструменти следва 
да се отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на емитент на държавни дългови 
инструменти. Позицията в суапи за 
кредитно неизпълнение следва да се 
отчита, за да се определи дали дадено 
физическо или юридическо лице има 
значителна нетна къса позиция в 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни или 
корпоративни дългови инструменти, 
това от икономическа гледна точка е 
равнозначно на поемането на къса 
позиция в базовия дългов инструмент. 
Затова при изчисляването на нетната 
къса позиция по отношение на
държавни или корпоративни дългови 
инструменти следва да се отчитат и 
суапите за кредитно неизпълнение, 
свързани със задължение на емитент на 
държавни дългови инструменти. 
Позицията в суапи за кредитно 
неизпълнение следва да се отчита, за да 
се определи дали дадено физическо или 
юридическо лице има значителна нетна 
къса позиция в държавни дългови 
инструменти, за която трябва да бъде 
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компетентният орган, или значителна 
непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан с емитент на 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган. 

уведомен компетентният орган, или 
значителна непокрита позиция в суап за 
кредитно неизпълнение, свързан с 
емитент на държавни или 
корпоративни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се осигури възможност за 
постоянно наблюдение на позициите, с 
разпоредбите за прозрачност следва да 
се изисква и уведомяване или 
оповестяване в случаите, когато 
промяната в дадена нетна къса позиция 
води до нарастването или намалението 
на размера й над или под определени 
прагове.

(14) За да се осигури възможност за 
постоянно наблюдение на позициите, с 
разпоредбите за прозрачност следва да 
се изисква и уведомяване или 
оповестяване в случаите, когато 
промяната в дадена нетна къса позиция 
или нетна заета чрез ливъридж дълга 
позиция води до нарастването или 
намалението на размера й над или под 
определени прагове.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да бъдат ефективни 
задълженията за прозрачност, е важно 
те да се прилагат, независимо къде се 
намира физическото или юридическото 
лице, в т.ч. когато това лице се намира 
извън Съюза, но има значителна нетна 
къса позиция в дружество, чиито акции 

(15) За да бъдат ефективни 
задълженията за прозрачност, е важно 
те да се прилагат, независимо къде се 
намира физическото или юридическото 
лице, в т.ч. когато това лице се намира 
извън Съюза, но има значителна нетна 
къса позиция или нетни заети чрез 
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са допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, или нетна къса 
позиция в държавни дългови 
инструменти, издадени от държава-
членка или Съюза. 

ливъридж дълги позиции в дружество, 
чиито акции са допуснати до търговия 
на място за търговия в Съюза, или нетна 
къса позиция в държавни или 
корпоративни дългови инструменти, 
издадени от държава-членка или Съюза. 

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Смята се, че понякога
непокритите къси продажби на акции и 
държавни дългови инструменти водят 
до повишаване на риска от 
неизпълнение на сетълмента и
нестабилност. За да се намалят тези 
рискове, е целесъобразно да се въведат 
пропорционални ограничения за 
непокритите къси продажби. В 
подробните разпоредби за 
ограниченията следва да се отчитат 
различните механизми, използвани 
понастоящем за извършване на 
покрити къси продажби.
Целесъобразно е да се предвидят и 
изисквания за местата за търговия
във връзка с процедурите за изкупуване 
и глобите за неизпълнение на 
сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да се 
установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента. 

(16) Непокритите къси продажби на 
акции и държавни дългови инструменти 
могат да водят до повишаване на риска 
от неизпълнение на сетълмента,
нестабилност и пазарна злоупотреба. 
За да се намалят тези рискове, е 
целесъобразно късите продажби да се 
основават на предварително заети 
ценни книжа или ценни книжа, 
чийто заем е гарантиран. 
Целесъобразно е да се предвидят и 
изисквания във връзка с процедурите за 
изкупуване и глобите за неизпълнение 
на сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да се 
установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента. 

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Държавните суапи за кредитно 
неизпълнение следва да се основават 
на принципа на интереса, който да 
бъде застрахован. Следователно 
непокритите позиции в суапи за 
кредитно неизпълнение на държавен 
дълг следва да се забранят.

Or. en

Обосновка

Суапи за кредитно неизпълнение на държавен дълг трябва да се използват само за 
хеджиране.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Дейностите по поддържане на 
пазара (market making) играят ключова 
роля за осигуряване на ликвидност на 
пазарите в Съюза, а маркет-мейкърите 
трябва да поемат къси позиции, за да я 
изпълняват. Налагането на изисквания 
за тези дейности би могло да наруши 
сериозно способността им за 
осигуряване на ликвидност и да окаже 
значително отрицателно влияние върху 
ефективността на пазарите на Съюза. 
Освен това маркет-мейкърите рядко 
поемат значителни къси позиции освен 
за много кратки периоди. Затова е 
целесъобразно извършващите такава 
дейност физически или юридически 
лица да бъдат изключени от обхвата на 
изискванията, които могат да навредят 

(19) Дейностите по поддържане на 
пазара (market making) играят ключова 
роля за осигуряване на ликвидност на 
пазарите в Съюза, а маркет-мейкърите 
трябва да поемат къси позиции, за да я 
изпълняват. Налагането на изисквания 
за тези дейности би могло да наруши 
сериозно способността им за 
осигуряване на ликвидност и да окаже 
значително отрицателно влияние върху 
функционирането на пазарите на 
Съюза. Освен това маркет-мейкърите 
рядко поемат значителни къси позиции 
освен за много кратки периоди. Затова е 
целесъобразно извършващите такава 
дейност физически или юридически 
лица да бъдат изключени от обхвата на 
изискванията, които могат да навредят 
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на способността им да изпълняват тази 
функция и по този начин могат да 
окажат неблагоприятно въздействие 
върху пазарите на Съюза. За да важи 
това изключение и за еквивалентните 
лица от трети държави, е необходима 
процедура за оценяване на 
еквивалентността на пазарите на 
третите държави. Изключението следва 
да се прилага за различните видове 
дейности по поддържане на пазара, но 
не и за търговията с финансови 
инструменти за собствена сметка. 
Целесъобразно е също така да се 
прилага изключение и за определени 
операции на първичния пазар, като 
операциите, свързани с държавни 
дългови инструменти и 
стабилизационни схеми, защото това са 
важни дейности, допринасящи за 
ефективното функциониране на 
пазарите. Компетентните органи следва 
да бъдат уведомявани за използването 
на изключението и да имат 
правомощието да забраняват на дадено 
физическо или юридическо лице да 
използва изключението, ако не 
изпълнява съответните критерии. 
Компетентните органи следва също така 
да могат да изискват информация от 
физическото или юридическото лице, за 
да наблюдават използването на 
изключението от това лице.

на способността им да изпълняват тази 
функция и по този начин могат да 
окажат неблагоприятно въздействие 
върху пазарите на Съюза. За да важи 
това изключение и за еквивалентните 
лица от трети държави, е необходима 
процедура за оценяване на 
еквивалентността на пазарите на 
третите държави. Изключението следва 
да се прилага за различните видове 
дейности по поддържане на пазара, но 
не и за търговията с финансови 
инструменти за собствена сметка. 
Целесъобразно е също така да се 
прилага изключение и за определени 
операции на първичния пазар, като 
операциите, свързани с държавни 
дългови инструменти и 
стабилизационни схеми, защото това са 
важни дейности, допринасящи за 
ефективното функциониране на 
пазарите. Компетентните органи следва 
да бъдат уведомявани за използването 
на изключението и да имат 
правомощието да забраняват на дадено 
физическо или юридическо лице да 
използва изключението, ако не 
изпълнява съответните критерии. 
Компетентните органи следва също така 
редовно да изискват информация от 
физическото или юридическото лице, за 
да наблюдават използването на 
изключението от това лице.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В случай на значителен спад на 
цената на даден финансов инструмент 
на дадено място за търговия 

(22) В случай на значителен спад на 
цената на даден финансов инструмент 
на дадено място за търговия 
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компетентният орган следва да има и 
възможността временно да ограничи 
късите продажби на този финансов 
инструмент на това място за 
търговия, за да може при необходимост 
да се намеси бързо и за срок от 24 часа 
да предотврати неконтролируемия спад 
на цената му. 

компетентният орган следва да има и 
възможността временно да ограничи 
късите продажби на този финансов 
инструмент, за да може при 
необходимост да се намеси бързо и за 
срок от 24 часа да предотврати 
неконтролируемия спад на цената му. 

Or. en

Обосновка

Проява на непоследователност е да се ограничава възможността за къса продажба 
само на едно конкретно място за търговия, тъй като проблемът се дължи на 
конкретен финансов инструмент, а не на конкретно място за търговия.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Макар че компетентните органи 
често имат най-добрата възможност да 
наблюдават и да реагират бързо при 
неблагоприятни събития или тенденции, 
ЕОЦКП също следва да има 
правомощието сам да взема мерки, 
когато късите продажби и други 
свързани с тях дейности създават 
заплаха за правилното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система на Съюза или на част от нея и 
когато има въздействие в трансграничен 
план, а компетентните органи още не са 
приели подходящи мерки за 
преодоляване на заплахата. ЕОЦКП
следва да се консултира при всяка 
възможност с Европейския комитет за 
системен риск и с други органи, когато 
дадена мярка би могла да окаже 
въздействие отвъд финансовите пазари, 
например при стоковите деривати, 
използвани за хеджиране на позиции в 

(25) Макар че компетентните органи 
често имат най-добрата възможност да 
наблюдават и да реагират бързо при 
неблагоприятни събития или тенденции, 
ЕНО (ЕОЦКП) също следва да има 
правомощието сам да взема мерки, 
когато късите продажби и други 
свързани с тях дейности създават 
заплаха за правилното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система на Съюза или на част от нея и 
когато има въздействие в трансграничен 
план, а компетентните органи още не са 
приели подходящи мерки за 
преодоляване на заплахата. ЕНО 
(ЕОЦКП) следва да информира при 
всяка възможност Европейския комитет 
за системен риск, учреден с Регламент 
(ЕС) №.../2010 [ЕКСР] (ЕКСР) и с 
други органи, когато дадена мярка би 
могла да окаже въздействие отвъд 
финансовите пазари, например при 
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материални активи. стоковите деривати, използвани за 
хеджиране на позиции в материални 
активи. 

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) На ЕОЦКП следва да бъде 
предоставено общо правомощие да 
разследва случаи или практики, 
свързани с къси продажби или 
използване на суапи за кредитно 
неизпълнение, за да определя дали 
съответният случай или практика 
създава заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазарите. 
ЕОЦКП следва да публикува доклад, в 
който да излага констатациите си от 
извършеното разследване.

(29) На ЕНО (ЕОЦКП) следва да бъде 
предоставено общо правомощие да 
разследва случаи или практики, 
свързани с къси продажби или 
използване на суапи за кредитно 
неизпълнение, за да определя дали 
съответният случай или практика 
създава заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазарите. 
ЕНО (ЕОЦКП) следва да публикува 
доклад, в който да излага констатациите 
си от извършеното разследване. На 
ЕНО (ЕОЦКП) следва също да се даде 
възможност да извършва проверки на 
място. 

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати в Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и в Хартата на основните права на 
Европейския съюз, по-конкретно 

(31) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати в Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) и в Хартата на основните права 
на Европейския съюз (Хартата), по-
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правото на защита на личните данни 
съгласно член 16 от Договора и член 8 
от Хартата. По-конкретно, 
прозрачността относно значителните 
нетни къси позиции, в т.ч. публичното 
оповестяване в предвидените в 
регламента случаи, е необходима за 
осигуряването на стабилност на 
финансовия пазар и защита на 
инвеститорите. Подобна прозрачност 
ще позволи на регулаторните органи да 
наблюдават използването на къси 
продажби във връзка със стратегии за 
злоупотреба, както и въздействието 
им върху доброто функциониране на 
пазарите. Прозрачността може да 
спомогне и за избягването на 
асиметрията на информацията, 
гарантирайки, че всички участници на 
пазара са подходящо информирани по 
въпроса доколко късите продажби 
засягат цените. Всеки обмен или 
предаване на информация между 
компетентните органи следва да се 
извършва в съответствие с правилата 
относно предаването на лични данни по 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни. 
Всеки обмен или предаване на 
информация от страна на ЕОЦКП
следва да се извършва в съответствие с 
правилата относно предаването на 
лични данни по Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 г. 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение 
на такива данни, който следва да важи 
изцяло за обработката на лични данни за 
целите на настоящия регламент.

конкретно правото на защита на 
личните данни съгласно член 16 от
ДФЕС и член 8 от Хартата. По-
конкретно, прозрачността относно 
значителните нетни къси позиции и 
нетни заети чрез ливъридж дълги 
позиции, в т.ч. публичното 
оповестяване в предвидените в 
регламента случаи, е необходима за 
осигуряването на стабилност на 
финансовия пазар и защита на 
инвеститорите. Подобна прозрачност ще 
позволи на регулаторните органи да 
наблюдават използването на къси 
продажби във връзка със стратегии за 
злоупотреба, както и въздействието им 
върху доброто функциониране на 
пазарите. Прозрачността може да 
спомогне и за избягването на 
асиметрията на информацията, 
гарантирайки, че всички участници на 
пазара са подходящо информирани по 
въпроса доколко късите продажби 
засягат цените. Всеки обмен или 
предаване на информация между 
компетентните органи следва да се 
извършва в съответствие с правилата 
относно предаването на лични данни по 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни. 
Всеки обмен или предаване на 
информация от страна на ЕНО 
(ЕОЦКП) следва да се извършва в 
съответствие с правилата относно 
предаването на лични данни по 
Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработката 
на лични данни от институции и органи 
на Съюза и за свободното движение на 
такива данни, който следва да важи 
изцяло за обработката на лични данни за 
целите на настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите-членки следва да 
определят правила за санкциите, които 
ще се прилагат при нарушаване на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
да осигурят тяхното прилагане. 
Санкциите следва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. 

(32) Държавите-членки следва да 
определят правила за санкциите, които 
ще се прилагат при нарушаване на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
да осигурят тяхното прилагане. 
Санкциите следва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. ЕНО 
(ЕОЦКП) следва да подпомага 
държавите-членки да се стремят към 
хармонизиране по отношение на 
санкциите. ЕНО (ЕОЦКП) следва 
също да бъде информиран за всички 
санкции, предприемани от 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Комисията трябва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора. По-конкретно, делегирани 
актове следва да бъдат приети във 
връзка с подробните разпоредби за 
изчисляването на късите позиции, 
когато дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, във връзка с праговете, 
при достигането на които се изисква 

(34) Комисията трябва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС. По-конкретно, делегирани 
актове следва да бъдат приети във 
връзка с подробните разпоредби за 
изчисляването на нетните позиции, 
когато дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, във връзка с праговете, 
при достигането на които се изисква 
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уведомяване или оповестяване, и във 
връзка с допълнителното уточняване на 
критериите и факторите, въз основа на 
които ще се определя дали дадено 
неблагоприятно събитие или тенденция 
създава сериозна заплаха за 
финансовата стабилност или доверието 
на пазара в държава-членка или Съюза.

уведомяване или оповестяване, и във 
връзка с допълнителното уточняване на 
критериите и факторите, въз основа на 
които ще се определя дали дадено 
неблагоприятно събитие или тенденция 
създава сериозна заплаха за 
финансовата стабилност или доверието 
на пазара в държава-членка или Съюза. 
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително на експертно равнище. 
ЕНО (ЕОЦКП) следва да играе главна 
роля в изготвянето на делегирани 
актове, като предоставя 
консултации на Комисията.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) дълговите инструменти, 
емитирани от дружество със 
седалище в Съюза, чиито акции са 
допуснати за търгуване на място за 
търговия в Съюза и посочените в 
раздел В, точки 4—10 от 
приложение І към Директива 
2004/39/ЕО деривати, които са 
свързани с такива дългови 
инструменти. 

Or. en
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Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) „одобрен първичен дилър“ означава 
физическо или юридическо лице, 
подписало споразумение с емитент на 
държавни дългови инструменти, по 
силата на което това физическо или 
юридическо лице се задължава да 
извършва за своя сметка сделки на 
първичния и вторичния пазар, свързани 
с емитираните от емитента дългови 
инструменти;

(a) „одобрен първичен дилър“ означава 
физическо или юридическо лице, 
подписало споразумение с емитент на 
държавни или корпоративни дългови 
инструменти, по силата на което това 
физическо или юридическо лице се 
задължава да извършва за своя сметка 
сделки на първичния и вторичния пазар, 
свързани с емитираните от емитента 
дългови инструменти;

Or. en

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „корпоративен дългов 
инструмент“ означава дългов 
инструмент, емитиран от 
дружество със седалище в Съюза, 
чиито акции са допуснати за 
търгуване на място за търговия в 
Съюза;

Or. en
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Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) „емитиран корпоративен дълг“ 
означава общата стойност на 
корпоративните дългови 
инструменти, емитирани от 
дружество със седалище в Съюза,
чиито акции са допуснати за 
търгуване на място за търговия в 
Съюза; 

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка о – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) по отношение на корпоративен 
дългов инструмент, емитиран от 
дружество със седалище в Съюза, 
чиито акции са допуснати за 
търгуване на място за търговия в 
Съюза, или на суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на такова дружество, 
компетентният орган на държавата-
членка, в която се намира седалището 
на дружеството; 

Or. en
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка о – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) по отношение на финансов 
инструмент, различен от инструментите 
по подточки i) и ii), — компетентния 
орган по отношение на този финансов 
инструмент съгласно член 2, параграф 7 
от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на 
Комисията, определен в съответствие с 
глава ІІІ от посочения регламент;

iii) по отношение на финансов 
инструмент, различен от инструментите 
по подточки i), ii) или iia), —
компетентния орган по отношение на 
този финансов инструмент съгласно 
член 2, параграф 7 от Регламент (ЕО) 
№ 1287/2006 на Комисията, определен в 
съответствие с глава ІІІ от посочения 
регламент;

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка о – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по отношение на финансов 
инструмент, който не влиза в обхвата на 
подточка i), ii) или iii), — компетентния 
орган на държавата-членка, в която 
финансовият инструмент е бил допуснат 
за първи път до търговия на място за 
търговия.

iv) по отношение на финансов 
инструмент, който не влиза в обхвата на 
подточка i), ii), (iia) или iii), —
компетентния орган на държавата-
членка, в която финансовият 
инструмент е бил допуснат за първи път 
до търговия на място за търговия;

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да приема — чрез 
делегирани актове съгласно член 36 и 

2. Комисията приема — чрез делегирани 
актове съгласно член 36 и при спазване 
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при спазване на членове 37 и 38 —
мерки с цел доуточняване на 
определенията по параграф 1, по-
конкретно с цел да се уточни кога се
смята, че едно физическо или 
юридическо лице притежава даден 
финансов инструмент по смисъла на 
определението за къса продажба по 
параграф 1, буква п).

на членове 37 и 38 — мерки с цел 
доуточняване на определенията по 
параграф 1, по-конкретно с цел да се 
уточни кога се смята, че едно физическо 
или юридическо лице притежава даден 
финансов инструмент по смисъла на 
определението за къса продажба по 
параграф 1, буква п).

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент за 
къса позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или Съюза, се счита 
всяка позиция, произтичаща от:

1. За целите на настоящия регламент за 
къса позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или Съюза, или с 
емитираните корпоративни дългови 
инструменти, се счита всяка позиция, 
произтичаща от:

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) къса продажба на акция, емитирана от 
дружеството, или на дългов инструмент, 
емитиран от държавата-членка или 
Съюза; 

а) къса продажба на акция, емитирана от 
дружеството, или на дългов инструмент, 
емитиран от държавата-членка или 
Съюза или дружество със седалище в 
Съюза, чиито акции са допуснати за 
търгуване на място за търговия в 
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Съюза;

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия регламент за 
дълга позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или Съюза, се счита 
всяка позиция, произтичаща от:

2. За целите на настоящия регламент за 
дълга позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или Съюза, или с 
емитираните корпоративни дългови 
инструменти, се счита всяка позиция, 
произтичаща от:

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 - точка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) притежаването на акция, емитирана 
от дружеството, или на дългов 
инструмент, емитиран от държавата-
членка или Съюза; 

а) притежаването на акция, емитирана 
от дружеството, или на дългов 
инструмент, емитиран от държавата-
членка или Съюза, или дружество със 
седалище в Съюза, чиито акции са 
допуснати за търгуване на място за 
търговия в Съюза;

Or. en
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Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите на настоящия 
регламент заета чрез ливъридж дълга 
позиция е дълга позиция, която 
осигурява на физическо или 
юридическо лице в случай на 
увеличаване на цената или 
стойността на акцията или дълговия 
инструмент по-голяма финансова 
полза от произтичащата от 
нарастване на цената или 
стойността на акцията или дълговия 
инструмент, когато такова 
физическо или юридическо лице 
притежава акцията или дълговия 
инструмент. 

Or. en

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За целите на параграфи 1 и 2 
изчисляването на къса позиция и 
дълга позиция, свързани с 
корпоративен дълг, включва всеки 
суап за кредитно неизпълнение, който 
е свързан със задължение или 
кредитно събитие, свързано с 
дружество със седалище в Съюза, 
чиито акции са допуснати за 
търгуване на място за търговия в 
Съюза.

Or. en
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на настоящия регламент 
позицията, която остава, след като 
всички дълги позиции, държани от 
дадено физическо или юридическо лице 
по отношение на емитирания 
акционерен капитал на дружество, се 
приспаднат от всички къси позиции, 
държани от това физическо или 
юридическо лице по отношение на 
посочения капитал, е нетната къса 
позиция по отношение на емитирания 
акционерен капитал на същото 
дружество. 

4. За целите на настоящия регламент 
позицията, която остава, след като 
всички дълги позиции, държани от 
дадено физическо или юридическо лице 
по отношение на емитирания 
акционерен капитал на дружество, се 
приспаднат от всички къси позиции, 
държани от това физическо или 
юридическо лице по отношение на 
посочения капитал, е нетната къса 
позиция по отношение на емитирания 
акционерен капитал на същото 
дружество. Отрицателна стойност, 
произтичаща от такова приспадане, 
се счита за нетна дълга позиция.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целите на настоящия регламент 
позицията, която остава, след като 
всички дълги позиции, държани от 
дадено физическо или юридическо лице 
по отношение на емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или на Съюза, се 
приспаднат от всички къси позиции, 
държани от това физическо или 
юридическо лице по отношение на 
посочените дългови инструменти, е 
нетната къса позиция по отношение на 

5. За целите на настоящия регламент 
позицията, която остава, след като 
всички дълги позиции, държани от 
дадено физическо или юридическо лице 
по отношение на емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или на Съюза, се 
приспаднат от всички къси позиции, 
държани от това физическо или 
юридическо лице по отношение на 
посочените дългови инструменти, е 
нетната къса позиция по отношение на 
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емитираните държавни дългови 
инструменти на дадена държава-членка 
или на Съюза. 

емитираните държавни дългови 
инструменти на дадена държава-членка 
или на Съюза. Отрицателна 
стойност, произтичаща от такова 
приспадане, се счита за нетна дълга 
позиция.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. За целите на настоящия 
регламент позицията, която остава, 
след като всички дълги позиции, 
държани от дадено физическо или 
юридическо лице по отношение на 
емитирания корпоративен дълг, се 
приспаднат от всички къси позиции, 
държани от това физическо или 
юридическо лице по отношение на 
същия дълг, е нетната къса позиция 
по отношение на емитирания 
корпоративен дълг. Отрицателна 
стойност, произтичаща от такова 
приспадане, се счита за нетна дълга 
позиция.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Нетната къса позиция и нетната 
дълга позиция на физически или 
юридически лица по смисъла на 
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параграфи 4, 5 и 5а се отнася до 
позиции в индекси, кошници от акции 
и борсово търгувани фондове, както и 
до позиции в свързани деривати, 
както са посочени в раздел В, точки 
4—10 от приложение І към 
Директива 2004/39/ЕО, включително 
такива деривати, когато са 
търгувани извън място за търговия.
Когато се следват различни 
инвестиционни стратегии във връзка 
с конкретен емитент или емитиран 
финансов инструмент посредством 
отделни фондове в различни субекти, 
изчисляването на нетните къси и 
нетните дълги позиции по смисъла на 
параграфи 3, 4, 5 и 5а се осъществява 
на равнището на всеки фонд. Когато 
същата инвестиционна стратегия се 
следва във връзка с конкретен 
емитент или емитиран финансов 
инструмент посредством повече от 
един фондове, нетните къси и 
нетните дълги позиции във всеки от 
тези фондове се събират. Когато 
късите и дългите позиции се вземат в 
повече от един вид дейност в един и 
същ субект, нетните къси и нетните 
дълги позиции се изчисляват за всяка 
дейност, отделена от другите поне 
от информационни бариери. Когато 
два или повече портфейла в рамките 
на един и същ субект се управляват на 
дискреционна основа, като следват 
една и съща инвестиционна 
стратегия по отношение на 
конкретен емитент или емитиран 
финансов инструмент, тези позиции 
следва да се събират за изчисляването
на нетните къси позиции и нетните 
дълги позиции.  По отношение на 
управлението на клиентски портфейл 
на недискреционна основа 
изчисляването на нетните къси 
позиции и нетните дълги позиции е 
законова отговорност на клиента.

Or. en
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 7 - точка a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) случаи, в които физическо или 
юридическо лице има заета чрез 
ливъридж дълга позиция по смисъла 
на параграф 2а;

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) случаите, в които дадено физическо 
или юридическо лице има нетна къса 
позиция, за целите на параграфи 4 и 5, 
както и метода за изчисляване на 
позицията;

б) случаите, в които дадено физическо 
или юридическо лице има нетна къса 
позиция, за целите на параграфи 4, 5 и 
5а, както и метода за изчисляване на 
позицията;

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) метода за изчисляване на позициите 
за целите на параграфи 3, 4 и 5 в 
случаите, когато различни лица в група 
имат дълги или къси позиции, или при 
дейности по управление на фондове по 
отношение на отделни фондове.

в) метода за изчисляване на позициите 
за целите на параграфи 3, 4, 5 и 5а в 
случаите, когато различни лица в група 
имат дълги или къси позиции, или при 
дейности по управление на фондове по 
отношение на отделни фондове.
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Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има дълга позиция в държавни 
дългови инструменти на същия емитент 
или дълга позиция в дългови 
инструменти на даден емитент с 
висока корелация спрямо цената на 
задължението на държава-членка или 
Съюза. За целите на настоящия 
параграф се смята, че страната по суап 
за кредитно неизпълнение, която е 
задължена да извърши плащането или 
да изплати компенсация при 
неизпълнение или кредитно събитие, 
свързано със съответното трето лице, 
няма непокрита позиция по силата на 
това задължение.

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
дружество със седалище в Съюза, 
чиито акции са допуснати за 
търгуване на място за търговия в 
Съюза, доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има дълга позиция в държавни или 
корпоративни дългови инструменти на 
същия емитент. За целите на настоящия 
параграф се смята, че страната по суап 
за кредитно неизпълнение, която е 
задължена да извърши плащането или 
да изплати компенсация при 
неизпълнение или кредитно събитие, 
свързано със съответното трето лице, 
няма непокрита позиция по силата на 
това задължение.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) метода за изчисляване на позициите б) метода за изчисляване на позициите 
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за целите на параграф 1 в случаите, 
когато различни лица в група имат 
дълги или къси позиции, или при 
дейности по управление на фондове по 
отношение на отделни фондове. 

за целите на параграф 1 в случаите, 
когато различни лица в група имат 
дълги или къси позиции, или при 
дейности по управление на фондове по 
отношение на отделни фондове, като се 
отчита необходимостта от 
всеобхватно разглеждане на всяка 
независима инвестиционна стратегия 
в съответствие с член 3. 

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, уведомява съответния 
компетентен орган, когато позицията 
му надхвърли или спадне под 
съответния праг за уведомяване, 
посочен в параграф 2.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, уведомява съответния 
компетентен орган, веднага щом
позицията му надхвърли или спадне под 
съответния праг за уведомяване, 
посочен в параграф 2.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като отчита развитието на 
нещата на финансовите пазари, ЕНО 
(ЕОЦКП) може да изготви и да 
изпрати до Европейския парламент, 
Съвета и Комисията становище 
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относно необходимостта от 
коригиране на праговете, посочени в 
параграф 2.

3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при спазване 
на условията по членове 37 и 38 
Комисията може да променя праговете 
по параграф 2, като отчита 
развитието на финансовите пазари.

В срок от три месеца след получаване 
на становището на ЕНО (ЕОЦКП) и 
доколкото е необходимо с оглед на 
развитието на финансовите пазари, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при спазване 
на условията по членове 37 и 38 
Комисията може да коригира праговете, 
посочени в параграф 2.

Коригирането на праговете в никакъв 
случай не намалява способността на 
компетентните органи да 
наблюдават нетните къси позиции.

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Уведомяването по настоящия 
член се извършва в съответствие с 
член 9.

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Уведомяване на компетентните 

органи за значителните заети чрез 
ливъридж нетни дълги позиции в 
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акции
1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна заета чрез 
ливъридж дълга позиция по 
отношение на емитирания 
акционерен капитал на дружество, 
чиито акции са допуснати до 
търговия на място за търговия, 
уведомява съответния компетентен 
орган, веднага щом позицията му 
надхвърли или спадне под съответния 
праг за уведомяване, посочен в 
параграф 2.
2. Съответният праг за уведомяване е 
0,2 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството 
и всеки 0,1 % над този процент.
3. Като отчита развитието на 
финансовите пазари, ЕНО (ЕОЦКП) 
може да изготви и да изпрати до 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията становище относно 
необходимостта от коригиране на 
праговете, посочени в параграф 2.
В срок от три месеца след получаване 
на становището на ЕНО (ЕОЦКП) и 
доколкото е необходимо с оглед на 
развитието на финансовите пазари, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при 
спазване на условията по членове 37 и 
38 Комисията може да коригира 
праговете, посочени в параграф 2. 
Коригирането на праговете в никакъв 
случай не намалява способността на 
компетентните органи да 
наблюдават нетните заети чрез 
ливъридж дълги позиции. 
4. Уведомяването по настоящия член 
се извършва в съответствие с член 9. 

Or. en
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Обосновка

Заемането на дълги позиции чрез ливъридж крие подобни рискове, както и на къси 
позиции. Затова би било полезно уведомяване на компетентните органи.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко място за търговия, което допуска 
до търговия акции, трябва да установи 
процедури, с които да гарантира, че 
физическите или юридическите лица, 
изпълняващи поръчки на това място за 
търговия, означават поръчките за 
продажба като поръчки за къса 
продажба, ако продавачът извършва 
къса продажба на акции. Мястото за 
търговия публикува най-малко веднъж 
дневно обобщена информация за 
обема на поръчките, означени като 
поръчки за къси продажби.

1. Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции, или 
инвестиционен посредник, който 
изпълнява поръчки от името на 
клиенти с такива инструменти извън 
място за търговия, трябва да установи 
процедури, с които да гарантира, че 
физическите или юридическите лица, 
изпълняващи поръчки на това място за 
търговия или чрез инвестиционния 
посредник, могат да означават 
поръчките за продажба като поръчки за 
къса продажба, ако продавачът 
извършва къса продажба на акции.

Or. en

Обосновка

Означаването следва също да се прилага към извънборсови транзакции, за да се 
наблюдават всички къси продажби и да се запазят равни условия за всички участници.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Физически или юридически лица, 
изпълняващи поръчки, означават 
всички поръчки за продажба като 
поръчки за къси продажби, ако 
продавачът извършва къса продажба 
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на акцията.

Or. en

Обосновка

Отговорността за означаването следва да бъде на клиентите, а не на местата за 
търговия или инвестиционните посредници.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 6 - точка - 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Компетентният орган на 
държавата-членка по произход на 
място за търговия или на 
инвестиционен посредник, който 
изпълнява поръчки от името на 
клиенти извън място за търговия, 
редовно гарантира, че поръчките за 
къси продажби са действително 
означавани от физическите или 
юридически лица, изпълняващи 
поръчките. 
В случай на нееднократно неспазване 
на задължението за означаване от 
страна на физическо или юридическо 
лице, компетентният орган 
забранява на физическото или 
юридическо лице да извършва по-
нататъшни продажби на акции на 
мястото за търговия или чрез 
инвестиционния посредник за 
уместен и разубеждаващ срок. 

Or. en
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Данните относно поръчките за 
къси продажби и относно късите 
продажби се предоставят на 
компетентния орган на държавата-
членка по произход на място за 
търговия или на инвестиционен 
посредник, който изпълнява поръчки, 
свързани с такива инструменти, от 
името на клиенти извън място за 
търговия. Данните включват най-
малко самоличността на 
физическото или юридическо лице, 
иницииращо поръчката, времето на 
вписване на поръчката в книгата за 
поръчки, времето, когато е изпълнена 
поръчката или когато е оттеглена 
от книгата за поръчки, както и 
цената, размера и условията на 
изпълнение на поръчката. 
Достъпът до данните се предоставя 
и на съответния компетентен орган. 

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Мястото за търговия или 
инвестиционният посредник, който 
изпълнява поръчки от името на 
клиенти извън място за търговия, 
публикува поне веднъж дневно резюме 
на обема на късите продажби на 
всички акции, допуснати до 
търгуване, изразен в процент от 
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обема на продажбите, извършени от 
мястото за търговия или 
инвестиционния посредник.

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. На Комисията се делегират 
правомощията да приема 
регулаторни технически стандарти, 
в които подробно да се определя какви 
данни трябва да бъдат предоставяни, 
включително обемът на късите 
продажби, в съответствие с 
параграф 1. 
Посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти 
се приемат съгласно членове 10—7г 
от Регламент (ЕС) №…/2010 
[ЕОЦКП].
ЕНО (ЕОЦКП) представя на 
Комисията проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
[31 декември 2011 г.].

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1e. За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на параграф 1, на 
Комисията се предоставя 
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правомощието да приема технически 
стандарти за изпълнение, които 
установяват процедурата, която 
трябва да се следва при означаването 
на поръчките, и определят общ 
формат за предоставяните данни с 
цел да се улесни консолидирането на 
данните.
Техническите стандарти за 
изпълнение, посочени в първата 
алинея, се приемат съгласно член 15 
от Регламент (ЕС) № …/2010 
[ЕОЦКП].
ЕНО (ЕОЦКП) представя на 
Комисията проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 
[31 декември 2011 г.]. 

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1ж. Всяко място за търговия или 
инвестиционен посредник, който 
изпълнява поръчки от името на 
клиенти извън място за търговия, 
което/който няма установени 
процедури за означаване в момента на 
влизане в сила на настоящия 
регламент, прилага настоящия член 
до 31 декември 2013 г. 

Or. en

Обосновка

Необходим е подходящ преходен период, за да се намалят разходите, свързани с 
изпълнението на изискването за означаване.
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Изменение 57

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, оповестява публично 
подробна информация за позицията, 
когато позицията му надхвърли или 
спадне под съответния праг за 
оповестяване, посочен в параграф 2.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, оповестява публично 
подробна информация за позицията, 
веднага щом позицията му надхвърли 
или спадне под съответния праг за 
оповестяване, посочен в параграф 2.

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като отчита развитието на 
финансовите пазари, ЕНО (ЕОЦКП) 
може да изготви и да изпрати до 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията становище относно 
необходимостта от коригиране на 
праговете, посочени в параграф 2.

3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при спазване 
на условията по членове 37 и 38 
Комисията може да променя праговете 
по параграф 2, като отчита 
развитието на финансовите пазари.

В срок от три месеца след получаване 
на становището на ЕНО (ЕОЦКП) и 
доколкото е необходимо с оглед на 
развитието на финансовите пазари, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при спазване 
на условията по членове 37 и 38 
Комисията може да коригира праговете, 
посочени в параграф 2.

Or. en
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Изменение 59

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Уведомяването по настоящия 
член се извършва в съответствие с 
член 9.

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Публично оповестяване на 

значителните заети чрез ливъридж 
нетни дълги позиции в акции

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна заета чрез 
ливъридж дълга позиция по 
отношение на емитирания 
акционерен капитал на дружество, 
чиито акции са допуснати до 
търговия на място за търговия, 
оповестява публично подробна 
информация за позицията, веднага 
щом позицията му надхвърли или 
спадне под съответния праг за 
оповестяване, посочен в параграф 2.
2. Съответният праг за уведомяване е 
0,5 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството 
и всеки 0,1 % над този процент. 
3. Като отчита развитието на 
финансовите пазари, ЕНО (ЕОЦКП) 
може да изготви и да изпрати до 
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Европейския парламент, Съвета и 
Комисията становище относно 
необходимостта от коригиране на 
праговете, посочени в параграф 2.
В срок от три месеца след получаване 
на становището на ЕНО (ЕОЦКП) и 
доколкото е необходимо с оглед на 
развитието на финансовите пазари, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при 
спазване на условията по членове 37 и 
38 Комисията може да коригира 
праговете, посочени в параграф 2. 
4. Уведомяването по настоящия член 
се извършва в съответствие с член 9.

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има една от посочените по-
долу позиции, уведомява съответния 
компетентен орган, когато някоя от 
тези позиции надхвърли или спадне под 
съответния праг за уведомяване по 
отношение на съответната държава-
членка или Съюза:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има една от посочените по-
долу позиции, уведомява съответния 
компетентен орган, веднага щом някоя 
от тези позиции надхвърли или спадне 
под съответния праг за уведомяване по 
отношение на съответната държава-
членка или Съюза:

Or. en
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Изменение 62

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Уведомяването по настоящия 
член се извършва в съответствие с 
член 9.

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Уведомяване на компетентните 

органи за значителните нетни къси 
позиции в корпоративни дългови 

инструменти и суапи за кредитно 
неизпълнение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има една от посочените 
по-долу позиции, уведомява 
съответния компетентен орган, 
веднага щом някоя от тези позиции 
надхвърли или спадне под съответния 
праг за уведомяване по отношение на 
съответната държава-членка или 
Съюза:
а) нетна къса позиция, свързана с 
корпоративните дългови 
инструменти, емитирани от 
дружество със седалище в Съюза, 
чиито акции са допуснати за 
търгуване на място за търговия в 
Съюза; 
б) непокрита позиция в суап за 
кредитно неизпълнение, свързан със 
задължение на дружество със 
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седалище в Съюза, чиито акции са 
допуснати за търгуване на място за 
търговия в Съюза; 
2. Съответните прагове за 
уведомяване се състоят от 
първоначален размер и 
последователни нарастващи 
равнища, определени в приетите от 
Комисията мерки съгласно 
параграф 3.
3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при 
спазване на условията по членове 37 и 
38 Комисията определя праговете, 
посочени в параграф 2. Тя определя 
тези прагове на такова равнище, че да 
не се изисква уведомяване за позиции с 
минимални размери. 
4. Уведомяването по настоящия член 
се извършва в съответствие с член 9.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се разширят разпоредбите за прозрачност към дружествата, за да 
се предотвратят злоупотребите с корпоративни дългови инструменти.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нетната къса позиция се изчислява 
към 24,00 ч. в деня за търговия, в който 
физическото или юридическото лице 
притежава съответната позиция. 
Уведомяването или оповестяването се 
извършва до 15,30 ч. на следващия ден 
за търговия. 

2. Нетната къса позиция се изчислява в 
края на деня за търговия, в който 
физическото или юридическото лице 
притежава съответната позиция. 
Уведомяването или оповестяването се 
извършва до 15,30 ч. на следващия ден 
за търговия. 

Or. en
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Изменение 65

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Публичното оповестяване на 
информация по член 7 се извършва по 
начин, осигуряващ бърз достъп до 
информацията на недискриминационен 
принцип. Информацията се предоставя 
на официално определения механизъм 
на държавата-членка по произход на 
емитента на акциите съгласно член 21, 
параграф 2 от Директива 2004/109/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета.

4. Публичното оповестяване на 
информация по член 7 се извършва по 
начин, осигуряващ бърз достъп до 
информацията на недискриминационен 
принцип. Информацията се предоставя 
на официално определения механизъм 
на държавата-членка по произход на 
емитента на акциите съгласно член 21, 
параграф 2 от Директива 2004/109/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 декември 2004 г. относно 
хармонизиране изискванията за 
прозрачност по отношение на 
информацията за издателите, чиито 
ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар, и се 
публикува на интернет сайта на 
компетентния орган на държавата-
членка по произход.

Or. en

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на параграф 4, на
Комисията се предоставят 
правомощията да приема технически 
стандарти за изпълнение, в които да се 
определят средствата за публично 
оповестяване на информация.

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема регулаторни
технически стандарти, в които да се 
определят средствата за публично 
оповестяване на информация в 
съответствие с настоящия член.

Техническите стандарти за 
изпълнение, посочени в първата алинея, 
се приемат съгласно член [7д] от 

Регулаторните технически стандарти, 
посочени в първата алинея, се приемат 
съгласно членове 10—14 от Регламент 
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Регламент (ЕС) № …/…. [Регламента 
за ЕОЦКП].

(ЕС) № …/2010 [ЕОЦКП].

ЕОЦКП ще представи на Комисията 
проекти на посочените технически 
стандарти за изпълнение до [31 
декември 2011 г.]

ЕНО (ЕОЦКП) представя на Комисията 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [31 декември 2011 г.].

Or. en

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията за уведомяване и 
оповестяване по членове 5, 7 и 8 се 
прилагат за физическите или 
юридическите лица независимо дали 
пребивават или са установени в рамките 
на Съюза или извън него.

Изискванията за уведомяване и 
оповестяване по членове 5, 5а, 7, 7а, 8 и 
8а се прилагат за физическите или 
юридическите лица независимо дали 
пребивават или са установени в рамките 
на Съюза или извън него.

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато има неблагоприятни събития 
или тенденции, които представляват 
сериозна заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазара 
в държавата-членка или в друга 
държава-членка, компетентният 
орган представя на ЕНО (ЕОЦКП) 
поисканата информация в срок от 24 
часа.

Or. en
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Изменение 69

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти, в които 
подробно да се определя каква 
информация трябва да бъде 
представяна в съответствие с 
параграфи 1 и 2. 
Регулаторните стандарти, посочени 
в първата алинея, се приемат 
съгласно членове 10—14 от Регламент 
(ЕС) № …/2010 [ЕОЦКП].
ЕНО (ЕОЦКП) представя на 
Комисията проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
[31 декември 2011 г.].

Or. en

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 11 - точка - 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на параграф 1, на 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема технически 
стандарти за изпълнение, с които да 
се определи форматът на 
информацията, предоставяна в 
съответствие с параграфи 1 и 2.
Техническите стандарти за 
изпълнение, посочени в първата 
алинея, се приемат съгласно член 15 
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от Регламент (ЕС) № …/2010 
[ЕОЦКП].
ЕНО (ЕОЦКП) представя на 
Комисията проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 
[31 декември 2011 г.]. 

Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото 
лице има споразумение с трета 
страна, съгласно което третата 
страна е потвърдила, че акцията или 
държавният дългов инструмент e 
налице на съответното място и е 
запазен за отдаване назаем на 
съответното физическо или 
юридическо лице, така че 
сетълментът да може да се извърши 
в изисквания срок.

заличава се

Or. en

Изменение 72

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Параграф 1 не се прилага за 
дейностите на инвестиционен 
посредник или лице от трета 
държава, или местно дружество, 
което е член на място за търговия 
или на пазар в трета държава, чиято 
законодателна и надзорна уредба е 
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била обявена за еквивалентна 
съгласно член 15, параграф 2, когато 
той/то извършва сделки с даден 
финансов инструмент за своя сметка, 
независимо дали се търгува на място 
за търговия или извън него, което се 
възползва от изключенията, посочени 
в член 15, преди края на третия ден за 
търговия след къса продажба на 
акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса 
продажба на държавен дългов 
инструмент. 

Or. en

Обосновка

Неограничените пълни изключения за маркет-мейкърите са несъвместими със 
задължението им да уреждат своите сделки своевременно.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на параграф 1, на
Комисията се предоставят 
правомощията да приема технически 
стандарти за изпълнение, с които да се 
определят видовете договори или 
споразумения, гарантиращи адекватно, 
че акцията или държавният дългов 
инструмент ще бъде наличен за 
сетълмента.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема регулаторни
технически стандарти, с които да се 
определят видовете договори, 
гарантиращи адекватно, че акцията или 
държавният дългов инструмент ще бъде 
наличен за сетълмента.

Комисията трябва да вземе предвид по-
специално необходимостта от запазване 
на ликвидността на пазарите, особено на 
пазара на държавни облигации и 
пазарите за обратно изкупуване на 
държавни облигации.

Комисията трябва да вземе предвид по-
специално необходимостта от запазване 
на ликвидността на пазарите, особено на 
пазара на държавни облигации и 
пазарите за обратно изкупуване на 
държавни облигации.

Техническите стандарти за 
изпълнение, посочени в първата алинея, 

Регулаторните технически стандарти, 
посочени в първата алинея, се приемат 
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се приемат съгласно член [7д] от 
Регламент (ЕС) № …/…. [Регламента 
за ЕОЦКП].

съгласно членове 10—14 от Регламент 
(ЕС) № …/2010 [ЕОЦКП].

ЕОЦКП ще представи на Комисията 
проекти на посочените технически 
стандарти за изпълнение до [1 януари 
2012 г.] 

ЕНО (ЕОЦКП) представя на Комисията 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [1 януари 2011 г.]. 

Or. en

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Ограничения за непокритите суапи за 

кредитно неизпълнение
Дадено физическо или юридическо 
лице може да сключва сделки със 
суапи за кредитно неизпълнение, 
свързани със задължение на държава-
членка или Съюза, само когато това 
лице има дълга позиция в държавни 
дългови инструменти на същия 
емитент. 

Or. en

Обосновка

Закупуването на суапи за кредитно неизпълнение следва да се допуска само с цел 
хеджиране на риска от неизпълнение от страна на емитента.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
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Ограничения за използването на суапи 
за кредитно неизпълнение от 

кредитните институции
Кредитна институция, която е 
лицензирана съгласно Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 14 юни 2006 г. 
относно предприемането и 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции1, няма право 
да сключва сделки със суапи за 
кредитно неизпълнение, свързани със 
задължение на своята държава-
членка по произход или Съюза.
_________________________________

1 OВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Суапи за кредитно неизпълнение се използват в този случай само с цел избягване на 
регулирането, тъй като неизпълнението от страна на държавата-членка много 
вероятно ще доведе до неизпълнение от страна на нейните кредитни институции.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции или 
държавни дългови инструменти, 
гарантира, че то или централният 
контрагент, осигуряващ услуги по 
клиринг за това място за търговия, има 
установени процедури, които отговарят 
на всички следни изисквания:

1. Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции или 
държавни дългови инструменти, или 
инвестиционен посредник, който 
изпълнява поръчки от името на 
клиенти с такива инструменти извън 
място за търговия, гарантира, че 
то/той или централният контрагент, 
осигуряващ услуги по клиринг за това 
място за търговия или инвестиционния 
посредник, или централния депозитар 
за ценни книжа, осигуряващ услуги по 
сетълмент за мястото за търговия 
или инвестиционния посредник, има 



PE454.372v01-00 52/91 PR\840448BG.doc

BG

установени процедури, които отговарят 
на всички следни изисквания:

Or. en

Обосновка

Процедурите за изкупуване следва да се прилагат също към извънборсовите сделки, за 
да не се създава неблагоприятно положение за регулираните пазари от гледна точка 
на конкуренцията.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 13 — параграф 1 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти на 
мястото за търговия, не може да 
достави акциите или държавните 
дългови инструменти за сетълмент в 
срок от четири дни за търговия след 
деня на сключване на сделката или в 
срок от шест дни за търговия след 
сключване на сделката при дейностите 
по поддържане на пазара, автоматично 
се задействат процедурите за 
изкупуване на акциите или държавните 
дългови инструменти от страна на 
мястото за търговия или централния 
контрагент, за да се осигури доставката 
им за сетълмент; 

а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти, не 
може да достави акциите или 
държавните дългови инструменти за 
сетълмент в срок от четири дни за 
търговия след деня на сключване на 
сделката или в срок от шест дни за 
търговия след сключване на сделката 
при дейностите по поддържане на 
пазара, автоматично се задействат 
процедурите за изкупуване на акциите 
или държавните дългови инструменти 
от страна на мястото за търговия, 
централния контрагент или 
централния депозитар на ценни 
книжа, за да се осигури доставката им 
за сетълмент; 

Or. en
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Изменение 78

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато мястото за търговия или
централният контрагент не може да 
изкупи акциите или държавните 
дългови инструменти, за да осигури 
доставката им, мястото за търговия или
централният контрагент изплаща на 
датата за доставка парична компенсация 
на купувача въз основа на стойността на 
акциите или дълговите инструменти, 
които трябва да бъдат доставени, плюс 
обезщетение за всички загуби, понесени 
от купувача; 

б) когато мястото за търговия,
централният контрагент или 
централния депозитар на ценни 
книжа не може да изкупи акциите или 
държавните дългови инструменти, за да 
осигури доставката им, мястото за 
търговия, централният контрагент или 
централният депозитар на ценни 
книжа изплаща на датата за доставка 
парична компенсация на купувача въз 
основа на стойността на акциите или 
дълговите инструменти, които трябва да 
бъдат доставени, плюс обезщетение за 
всички загуби, понесени от купувача; 

Or. en

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото лице, 
което не изпълни задължението си за 
сетълмент, изплаща определена сума на 
мястото за търговия или централния 
контрагент, за да го обезщети за всички 
изплатени суми по букви а) и б).

в) физическото или юридическото лице, 
което не изпълни задължението си за 
сетълмент, изплаща определена сума на 
мястото за търговия, централния 
контрагент или централния депозитар 
на ценни книжа, за да го обезщети за 
всички изплатени суми по букви а) и б).

Or. en
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, гарантира, че 
има установени процедури или че 
системата за сетълмент, осигуряваща 
услуги по сетълмент за акциите или 
държавните дългови инструменти, има 
установени процедури, които 
гарантират, че когато дадено физическо 
или юридическо лице, което продава 
акции или държавни дългови 
инструменти на мястото за търговия, не 
достави акциите или държавните 
дългови инструменти за сетълмент до 
датата за извършване на сетълмент, това 
физическо или юридическо лице е 
длъжно да извършва ежедневни 
плащания в полза на мястото за 
търговия или системата за сетълмент за 
всеки ден неизпълнение.

2. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, или 
инвестиционен посредник, който 
изпълнява поръчки от името на 
клиенти с такива инструменти извън 
място за търговия, гарантира, че има 
установени процедури или че системата 
за сетълмент, осигуряваща услуги по 
сетълмент за акциите или държавните 
дългови инструменти, има установени 
процедури, които гарантират, че когато 
дадено физическо или юридическо лице, 
което продава акции или държавни 
дългови инструменти на мястото за 
търговия, не достави акциите или 
държавните дългови инструменти за 
сетълмент до датата за извършване на 
сетълмент, това физическо или 
юридическо лице е длъжно да извършва 
ежедневни плащания в полза на мястото 
за търговия или системата за сетълмент 
за всеки ден неизпълнение.

Or. en

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти, 
не може да намери решение за 
неизпълнението в срок от десет дни 
за търговия от деня на сключване на 
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сделката или в срок от дванадесет 
дни за търговия от деня на сключване 
на сделката при дейностите по 
поддържане на пазара, всяко място за 
търговия, което допуска акции или 
държавни дългови инструменти до 
търговия, или инвестиционен 
посредник, който изпълнява поръчки 
от името на клиенти с такива 
инструменти извън място за 
търговия, забранява на дадено 
физическо или юридическо лице да 
извършва по-нататъшни продажби 
на акции или държавни дългови 
инструменти на мястото за 
търговия или чрез инвестиционния 
посредник, доколкото това лице не е 
извършило сетълмента на сделка на 
това място за търговия или чрез този 
инвестиционен посредник. 

Or. en

Обосновка

Строгите санкции срещу неизпълнението на сетълмента с цел злоупотреба са най-
добрият начин за насърчаване на пазарната дисциплина.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, установява 
правила, които му дават възможност да 
забранява на дадено физическо или 
юридическо лице — член на мястото 
за търговия, да извършва още къси 
продажби на акции или държавни 
дългови инструменти на мястото за 
търговия, доколкото това лице не е 
извършило сетълмента на сделка, 
произтичаща от къса продажба на 

3. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, или 
инвестиционен посредник, който 
изпълнява поръчки от името на 
клиенти с такива инструменти извън 
място за търговия, установява 
правила, които дават възможност на 
него, централния контрагент или 
централния депозитар за ценни 
книжа да уведомява съответния 
компетентен орган за всяко прилагане 
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същото място за търговия. на процедурата за изкупуване. В 
случай на нееднократно неизпълнение 
на сетълмента от страна на 
физическо или юридическо лице, 
компетентният орган проучва дали 
неизпълнението се дължи на къси 
продажби. В случай на нееднократно 
неизпълнение вследствие на къси 
продажби, компетентният орган 
налага ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва да проучат причината за нееднократното 
неизпълнение на сетълмента, тъй като то може да се дължи на непокрити къси 
продажби с цел злоупотреба.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти, които 
определят минималния размер на 
ежедневните плащания и какво се 
счита за нееднократно неизпълнение 
съгласно параграфи 1 и 2.
Регулаторните технически 
стандарти, посочени в първата 
алинея, се приемат съгласно членове 
10—14 от Регламент (ЕС) № …/2010 
[ЕОЦКП].
ЕНО (ЕОЦКП) представя на 
Комисията проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
[1 януари 2012 г.]. 

Or. en
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Изменение 84

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 7, 12 и 13 не се прилагат за 
акциите на дадено дружество, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, когато основното 
място за търговия на тези акции се 
намира в държава извън Съюза.

1. Членове 5, 5a, 7, 7a, 12 и 13 не се 
прилагат за акциите на дадено 
дружество, допуснати до търговия на 
място за търговия в Съюза, когато 
основното място за търговия на тези 
акции се намира в държава извън 
Съюза.

Or. en

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12 не се прилагат 
за дейностите на инвестиционен 
посредник или лице от трета държава, 
или местно дружество, което е член на 
място за търговия или на пазар в трета 
държава, чиято законодателна и 
надзорна уредба е била обявена за 
еквивалентна съгласно параграф 2, 
когато той/то извършва сделки с даден 
финансов инструмент за своя сметка, 
независимо дали се търгува на място за 
търговия или извън него, по един от 
двата или по двата следни начина:

1. Членове 6, 7, 7a, 8 и 8a не се прилагат 
за дейностите на инвестиционен 
посредник или лице от трета държава, 
или местно дружество, което е член на 
място за търговия или на пазар в трета 
държава, чиято законодателна и 
надзорна уредба е била обявена за 
еквивалентна съгласно параграф 2, 
когато той/то извършва сделки с даден 
финансов инструмент за своя сметка, 
независимо дали се търгува на място за 
търговия или извън него, като обявява 
едновременно твърда котировка 
„купува“ и твърда котировка „продава“ 
със сравним размер и конкурентни цени, 
осигурявайки по този начин ефективна 
ликвидност на пазара редовно и 
постоянно, доколкото всички такива 
дейности целят да не надвишат 
разумните краткосрочни искания на 
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клиентите;
а) като обявява едновременно твърда 
котировка „купува“ и твърда котировка 
„продава“ със сравним размер и 
конкурентни цени, осигурявайки по 
този начин ликвидност на пазара 
редовно и постоянно;

б) като част от обичайната си 
дейност, изпълнявайки поръчки, 
инициирани от клиенти, или в 
отговор на искания от клиенти за 
покупка или продажба, и хеджирайки 
позициите, произтичащи от тези 
сделки.

Or. en

Обосновка
Маркет-мейкърите не би трябвало да бъдат изключени от обхвата на член 5, тъй 
като те обикновено не заемат значителна водеща позиция за една нощ. 
Това изключение е преместено директно в член 12.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключението, посочено в първата 
алинея, се прилага само, ако 
дейностите имат отделно 
счетоводство и са функционално 
отделени от другите дейности на 
дружеството или лицето, посочено в 
тази алинея.

Or. en
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Изменение 87

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти, които 
определят критериите за 
функционално и счетоводно 
разделение.

Or. en

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегира също 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти, които 
определят критерии за обем на 
сделките, редовност, 
непрекъснатост, цени и размер на 
котировките, които гарантират, че 
дейностите, които се ползват от 
изключенията, осигуряват ефективна 
ликвидност на пазара. 

Or. en

Обосновка

Маркет-мейкърите следва действително да имат ангажимент към осигуряването на 
ликвидност, за да могат да се възползват от изключенията.
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Изменение 89

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторните технически 
стандарти, посочени в третата и 
четвъртата алинея, се приемат 
съгласно членове 10—14 от Регламент 
(ЕС) № …/2010 [ЕОЦКП].
ЕНО (ЕОЦКП) представя на 
Комисията проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
[31 декември 2011 г.].

Or. en

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган на 
държавата-членка по произход 
гарантира редовно и във всеки случай 
на всеки шест месеца, че физическото 
или юридическото лице отговаря на 
условията, посочени в настоящия 
параграф. 

Or. en

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Членове 6, 7, 7a, 8 и 8a не се 
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прилагат за дейностите на 
инвестиционен посредник или лице от 
трета държава, или местно 
дружество, което е член на място за 
търговия или на пазар в трета 
държава, чиято законодателна и 
надзорна уредба е била обявена за 
еквивалентна съгласно параграф 2, 
когато той/то извършва сделки с 
даден финансов инструмент за своя 
сметка, независимо дали се търгува 
на място за търговия или извън него, 
като част от обичайната си 
дейност, изпълнявайки поръчки, 
инициирани от клиенти, или в 
отговор на искания от клиенти за 
покупка или продажба, и хеджирайки 
позициите, произтичащи от тези
сделки, доколкото всички такива 
дейности целят да не надвишат 
разумните краткосрочни искания на 
клиентите.
Изключението, посочено в първата 
алинея, се прилага само, ако 
дейностите имат отделно 
счетоводство и са функционално 
отделени от другите дейности на 
дружеството или лицето, посочено в 
тази алинея. 
На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти, които 
определят критериите, които 
компетентните органи трябва да 
отчитат, когато определят кога 
дадена операция за хеджиране на 
позиция се дължи на искания от 
клиенти за покупка или продажба.
Регулаторните технически 
стандарти, посочени в третата 
алинея, се приемат съгласно членове 
10—14 от Регламент (ЕС) № …/2010 
[ЕОЦКП].
ЕНО (ЕОЦКП) представя на 
Комисията проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
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[31 декември 2011 г.].
Компетентният орган на 
държавата-членка по произход 
гарантира редовно и във всеки случай 
на всеки шест месеца, че всички 
операции, които попадат в обхвата 
на настоящия параграф, са 
инициирани от клиент или в отговор 
на искания от клиент за покупка или 
продажба, и като се хеджират 
позициите, произтичащи от тези 
сделки. 

Or. en

Обосновка
Тази дейност не поддържа пазара и трябва да бъде изолирана. 
Функционалното разделение е най-добрият начин да се гарантира, че изключението за 
търговията със собственост по искане на клиенти не се използва за търговия със 
собственост, която не е свързана с искания на клиенти. 

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – точка г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) третата държава не е записана 
като неоказваща съдействие страна 
или територия в списъка на 
Специалната група за финансови 
действия относно прането на пари и 
финансирането на тероризъм. 

Or. en
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Изменение 93

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Член 8 не се прилага за дейността 
на дадено физическо или юридическо 
лице, когато то, действайки като 
одобрен първичен дилър по 
споразумение с емитент на 
корпоративни дългови инструменти, 
извършва за своя сметка сделки с 
даден финансов инструмент на 
първичния или вторичния пазар, 
свързани с корпоративните дългови 
инструменти.

Or. en

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членове 5, 6, 7 и 12 не се прилагат за 
дадено физическо или юридическо лице, 
когато то извършва къса продажба на 
ценна книга или има нетна къса позиция 
във връзка с извършването на 
стабилизация съгласно глава ІІІ от 
Регламент (ЕО) № 2273/2003 на 
Комисията. 

4. Членове 5, 5а, 6, 7, 7а  и 12 не се 
прилагат за дадено физическо или 
юридическо лице, когато то извършва 
къса продажба на ценна книга или има 
нетна къса позиция във връзка с 
извършването на стабилизация съгласно 
глава ІІІ от Регламент (ЕО) № 2273/2003 
на Комисията. 

Or. en
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Изменение 95

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Компетентният орган на държавата-
членка по произход може да отправи 
искане в писмен вид за информация от 
дадено физическо или юридическо лице, 
което извършва дейност, използвайки 
изключенията по параграф 1, 3 или 4, за 
държаните къси позиции или за 
дейностите, извършвани при използване 
на изключението. Посоченото 
физическо или юридическо лице 
представя информацията в срок от 
четири календарни дни след подаването 
на искането. 

9. Компетентният орган на държавата-
членка по произход или ЕНО (ЕОЦКП) 
може да отправи искане в писмен вид за 
информация от дадено физическо или 
юридическо лице, което извършва 
дейност, използвайки изключенията по 
параграф 1, 3 или 4, за държаните къси 
позиции или за дейностите, извършвани 
при използване на изключението. 
Посоченото физическо или юридическо 
лице представя информацията в срок от 
четири календарни дни след подаването 
на искането. 

Or. en

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да изиска 
физическите или юридическите лица, 
които имат нетни къси позиции по 
отношение на определен финансов 
инструмент или клас финансови 
инструменти, да го уведомяват или да 
оповестяват публично подробни данни 
за позицията си, когато тя надхвърли 
или спадне под прага за уведомяване, 
определен от компетентния орган, 
когато всички следни условия са 
спазени:

1. Съответният компетентен орган 
на дадена държава-членка може да 
изиска физическите или юридическите 
лица, които имат нетни къси позиции по 
отношение на определен финансов 
инструмент или клас финансови 
инструменти, да го уведомяват или да 
оповестяват публично подробни данни 
за позицията си, веднага щом тя 
надхвърли или спадне под прага за 
уведомяване, определен от 
компетентния орган, когато всички 
следни условия са спазени:

Or. en
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Изменение 97

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за
финансовите инструменти, за които вече 
се изисква прозрачност по членове 5—8 
от глава ІІ.

2. Съответният компетентен орган 
на дадена държава-членка може да 
изиска физическите или 
юридическите лица, които имат 
нетни къси позиции по отношение на
финансовите инструменти, за които вече 
се изисква прозрачност по членове 5—8, 
да го уведомяват или да оповестяват 
публично подробни данни за праг под 
прага за уведомяване, посочен в 
членове 5—8, когато двете следни 
условия са изпълнени:
а) има неблагоприятни събития или 
тенденции, които представляват 
сериозна заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазара 
в държавата-членка или в друга 
държава-членка; 
б) уведомлението или публичното 
оповестяване е необходимо за 
преодоляване на заплахата.

Or. en

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Уведомление от кредитори при 

извънредни случаи
1. Съответният компетентен орган 
на държава-членка може да 
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предприеме мярката, посочена в 
параграф 2, когато има 
неблагоприятни събития или 
тенденции, които представляват 
сериозна заплаха за стабилността 
или доверието на пазара в една или 
повече държави-членки. 
2. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да изиска 
физическите или юридическите лица, 
които заемат определен финансов 
инструмент или клас финансови 
инструменти, да го уведомяват за 
неестествено увеличение на таксите 
за заемането на определен финансов 
инструмент или клас финансови 
инструменти.

Or. en

Обосновка

Информацията от заемащия може да бъде полезна за регулаторните органи в случай 
на стрес на финансовите пазари.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да вземе мярката 
по параграф 2 или 3, когато всички 
следни условия са спазени:

1. Съответният компетентен орган 
на дадена държава-членка може да 
вземе мярката по параграф 2 или 3, 
когато всички следни условия са 
спазени:

Or. en
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Изменение 100

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган на 
държавата-членка може да забрани или 
да наложи условия за сключването на 
следните сделки от физически или 
юридически лица: 

2. Съответният компетентен орган 
на държавата-членка може да забрани 
или да наложи условия за сключването 
на следните сделки от физически или 
юридически лица: 

Or. en

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Съответният компетентен орган 
на държавата-членка може да 
наложи на физическите или 
юридическите лица, които извършват 
къси продажби на акции или 
държавни дългови инструменти, 
допуснати до търговия, късата 
продажба на финансовия инструмент 
да бъде извършена единствено:
а) на цена над цената, на която е 
извършена непосредствено 
предшестващата я продажба („+ 
тик“); или 
б) на последната цена, ако тя е по-
висока от последната различна цена 
(„0 + тик“). 

Or. en

Обосновка

Регулаторните органи следва да могат да въвеждат правила за по-висока цена на 
продажба, което да бъде алтернативна мярка по отношение на забраната на късите 
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продажби. 

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган на 
държавата-членка може да възпира 
физически или юридически лица от 
сключване на сделки, свързани с 
финансови инструменти, или да 
ограничава стойността на сделките с 
финансови инструменти, които може да 
се сключват.

3. Съответният компетентен орган 
на държавата-членка може да възпира 
физически или юридически лица от 
сключване на сделки, свързани с 
финансови инструменти, или да 
ограничава стойността на сделките с 
финансови инструменти, които може да 
се сключват.

Or. en

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да наложи 
ограничения на физическите или 
юридическите лица да сключват сделки 
със суапи за кредитно неизпълнение, 
свързани със задължение на държава-
членка или Съюза, или да ограничи 
стойността на непокритите позиции в 
суапи за кредитно неизпълнение, 
свързани със задължение на държава-
членка или Съюза, които може да бъдат 
поемани от физическите или 
юридическите лица, когато двете следни 
условия са изпълнени:

1. Съответният компетентен орган 
на дадена държава-членка може да 
наложи ограничения на физическите 
или юридическите лица да сключват 
сделки със суапи за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на държава-членка или Съюза, или да 
ограничи стойността на непокритите 
позиции в суапи за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на държава-членка или Съюза, които 
може да бъдат поемани от физическите 
или юридическите лица, когато двете 
следни условия са изпълнени:

Or. en
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Изменение 104

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато цената на един финансов 
инструмент на дадено място за търговия 
в рамките на един ден за търговия е 
намаляла с процента по параграф 4 в 
сравнение с цената на затваряне в 
предходния ден за търговия на същото 
място за търговия, компетентният
орган на държавата-членка по 
произход на посоченото място за 
търговия решава дали е целесъобразно 
да забрани или да наложи ограничения 
на физическите или юридическите лица 
да извършват къси продажби на 
посочения финансов инструмент на 
посоченото място за търговия или по 
друг начин да ограничи сделките с 
посочения финансов инструмент на 
посоченото място за търговия, за да 
предотврати неконтролируемия спад на 
цената на финансовия инструмент. 

1. Когато цената на един финансов 
инструмент на дадено място за търговия 
в рамките на един ден за търговия е 
намаляла с процента по параграф 4 в 
сравнение с цената на затваряне в 
предходния ден за търговия на същото 
място за търговия, съответният 
компетентен орган решава дали е 
целесъобразно да забрани или да 
наложи ограничения на физическите 
или юридическите лица да извършват 
къси продажби на посочения финансов 
инструмент или по друг начин да 
ограничи сделките с посочения 
финансов инструмент, за да предотврати 
неконтролируемия спад на цената на 
финансовия инструмент.

Когато съгласно първата алинея 
компетентният орган се е уверил, че е 
целесъобразно да предприеме такива 
действия, той забранява или налага 
ограничения на лицата да извършват 
къси продажби на мястото за 
търговия — когато става дума за акция 
или дългов инструмент, или ограничава 
сделките със съответния финансов 
инструмент на мястото за търговия
— когато става дума за друг вид 
финансов инструмент. 

Когато съгласно първата алинея 
съответният компетентен орган се е 
уверил, че е целесъобразно да 
предприеме такива действия, той 
забранява или налага ограничения на 
лицата да извършват къси продажби —
когато става дума за акция или дългов 
инструмент, или ограничава сделките 
със съответния финансов инструмент —
когато става дума за друг вид финансов 
инструмент. 

Or. en
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Изменение 105

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Съответният компетентен орган 
незабавно уведомява ЕНО (ЕОЦКП) за 
своето решение, който от своя 
страна незабавно уведомява всички 
компетентни органи на другите 
държави-членки, в които се търгува 
финансовият инструмент.

Or. en

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Правомощие за временно изменение на 
процедурата за изкупуване в случай на 

принудително закриване на къси 
позиции

1. Когато се пристъпи към 
принудително закриване на къси 
позиции, свързани с акция или 
държавен дългов инструмент, 
съответният компетентен орган на 
държава-членка може да реши да 
промени или преустанови 
процедурата за изкупуване, посочена в 
член 13. 
2. Посредством делегирани актове по 
член 36 и при спазване на условията 
на членове 37 и 38 Комисията приема 
мерки, с които уточнява кога акция 
или държавен дългов инструмент 
подлежи на принудително закриване 
на късите позиции.
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Or. en

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки компетентен орган публикува 
на интернет сайта си обявление за всяко 
решение за въвеждане или удължаване 
на срока на мярка по членове 16—19.

1. Всеки компетентен орган публикува 
на интернет сайта си обявление за всяко 
решение за въвеждане или удължаване 
на срока на мярка по членове 16—19а.

Or. en

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка мярка по членове 16—19 влиза 
в сила при публикуването на 
обявлението или от посочения в 
обявлението момент след 
публикуването и се прилага само за 
сделките, които се сключват след 
влизането на мярката в сила.

3. Всяка мярка по членове 16—19а
влиза в сила при публикуването на 
обявлението или от посочения в 
обявлението момент след 
публикуването и се прилага само за 
сделките, които се сключват след 
влизането на мярката в сила.

Or. en

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да въведе или да продължи 
срока на мярка по член 16, 17 или 18 и 
преди да наложи ограничение по 

1. Преди да въведе или да продължи 
срока на мярка по член 16, 16а, 17 или 
18 и преди да наложи ограничение по 
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член 19, компетентният орган уведомява 
ЕОЦКП и другите компетентни органи 
за мярката, която планира.

член 19 или изменение на процедурата 
по член 19а, компетентният орган 
уведомява ЕНО (ЕОЦКП) и другите 
компетентни органи за мярката, която 
планира.

Or. en

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Уведомяването за намерение за 
въвеждане или продължаване на срока 
на мярка по член 16, 17 или 18 се 
извършва най-малко 24 часа преди 
момента, от който се планира мярката 
да влезе в сила или срокът Й да бъде 
продължен. При извънредни 
обстоятелства компетентният орган 
може да извърши уведомяването по-
малко от 24 часа преди момента, от 
който се планира мярката да влезе в 
сила, ако не може да даде предизвестие 
от 24 часа. Уведомяване по член 19 се 
извършва преди планираното влизане на 
мярката в сила.

3. Уведомяването за намерение за 
въвеждане или продължаване на срока 
на мярка по член 16, 16а, 17, 18 или 19а
се извършва най-малко 24 часа преди 
момента, от който се планира мярката 
да влезе в сила или срокът Й да бъде 
продължен. При извънредни 
обстоятелства компетентният орган 
може да извърши уведомяването по-
малко от 24 часа преди момента, от 
който се планира мярката да влезе в 
сила, ако не може да даде предизвестие 
от 24 часа. Уведомяване по член 19 се 
извършва преди планираното влизане на 
мярката в сила.

Or. en

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган на държава-
членка, който получи уведомление по 
настоящия член, може да вземе мерки 
по членове 16—19 в същата държава-

4. Компетентният орган на държава-
членка, който получи уведомление по 
настоящия член, може да вземе мерки 
по членове 16—19а в същата държава-
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членка, ако е уверен, че мярката е 
необходима, за да се подпомогне 
другият компетентен орган. 
Компетентният орган също дава 
предизвестие по параграфи 1—3, когато 
планира да вземе мерки.

членка, ако е уверен, че мярката е 
необходима, за да се подпомогне 
другият компетентен орган. 
Компетентният орган също дава 
предизвестие по параграфи 1—3, когато 
планира да вземе мерки.

Or. en

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След като получи уведомление по 
член 22 за мярка, която ще бъде 
въведена или чийто срок на действие ще 
бъде продължен съгласно член 16, 17 
или 18, в срок от 24 часа ЕОЦКП
издава становище, в което заявява
дали смята мярката или планираната 
мярка за необходима за преодоляването 
на извънредното положение. В 
становището се посочва дали ЕОЦКП
смята, че има неблагоприятни събития 
или тенденции, които представляват 
сериозна заплаха за стабилността или 
доверието на пазара в една или повече 
държави-членки, дали мярката или 
планираната мярка е целесъобразна и 
пропорционална с оглед на 
преодоляването на заплахата и дали 
планираният срок на действие на 
мерките е оправдан. Ако ЕОЦКП смята, 
че други компетентни органи също 
трябва да вземат мерки за преодоляване 
на заплахата, той посочва и това в 
становището си. Становището се 
публикува на интернет сайта на 
ЕОЦКП.

2. След като получи уведомление по 
член 22 за мярка, която ще бъде 
въведена или чийто срок на действие ще 
бъде продължен съгласно член 16, 16а,
17, 18 или 19а, в срок от 24 часа ЕНО 
(ЕОЦКП) решава дали смята мярката 
или планираната мярка за необходима за 
преодоляването на извънредното 
положение. В решението се посочва 
дали ЕНО (ЕОЦКП) смята, че има 
неблагоприятни събития или тенденции, 
които представляват сериозна заплаха за 
стабилността или доверието на пазара в 
една или повече държави-членки, дали 
мярката или планираната мярка е 
целесъобразна и пропорционална с 
оглед на преодоляването на заплахата и 
дали планираният срок на действие на 
мерките е оправдан. Ако ЕНО 
(ЕОЦКП) смята, че други компетентни 
органи също трябва да вземат мерки за 
преодоляване на заплахата, той посочва 
и това в решението и изисква 
компетентните органи да приложат 
такива мерки в срок от 24 часа. 
Решението се публикува на интернет 
сайта на ЕНО (ЕОЦКП).

Or. en
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Изменение 113

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато компетентен орган планира 
да вземе или взема мерки въпреки 
становището на ЕОЦКП по 
параграф 2 или отказва да вземе 
мерки въпреки становището на 
ЕОЦКП по посочения параграф, той 
веднага публикува на интернет сайта 
си обявление, в което подробно излага 
причините за това свое решение.

3. В случай че ЕНО (ЕОЦКП) счита, 
че дадена мярка следва да бъде 
въведена на равнище на Съюза, в 
решението му се включва и 
съответното изявление, като ЕНО 
(ЕОЦКП) гарантира въвеждането на 
мярката навсякъде в Съюза в срок от 
24 часа. 

Or. en

Изменение 114

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. ЕНО (ЕОЦКП) преразглежда 
мярката по настоящия член редовно 
и във всеки случай на всеки три 
месеца. Ако срокът на дадена мярка 
не бъде продължен след изтичането 
на такъв тримесечен срок, 
действието на мярката 
автоматично се прекратява.

Or. en
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Изменение 115

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден компетентен орган или 
дадени компетентни органи са взели 
мярка по член 16, 17 или 18, ЕОЦКП
може да вземе всяка от мерките по 
параграф 1, без да издава становището
по член 23.

Когато даден компетентен орган или 
дадени компетентни органи са взели 
мярка по член 16, 16а, 17, 18 или 19а, 
ЕНО (ЕОЦКП) може да вземе всяка от 
мерките по параграф 1, без да издава 
решението по член 23.

Or. en

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Преди да реши да въведе или да 
продължи срока на мярка по параграф 1, 
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ЕОЦКП се консултира при 
необходимост с Европейския комитет 
за системен риск и с други органи.

ЕНО (ЕОЦКП) уведомява при 
необходимост ЕКСР и съответните
органи.

Or. en

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством делегирани актове по 
член 36 и при спазване на условията на 
членове 37 и 38 Комисията приема 
мерки за установяване на критериите и 
факторите, които компетентните органи 
и ЕОЦКП трябва да отчитат, когато 
определят дали са налице 
неблагоприятните събития или 
тенденции по членове 16, 17, 18 и 23 и
заплахите по член 24, параграф 2, 
буква а). 

Посредством делегирани актове по 
член 36 и при спазване на условията на 
членове 37 и 38 Комисията приема 
мерки за установяване на критериите и 
факторите, които компетентните органи 
и ЕНО (ЕОЦКП) трябва да отчитат, 
когато определят дали са налице 
неблагоприятните събития или 
тенденции по членове 16, 16а, 17, 18, 
19а и 23 и заплахите по член 24, 
параграф 2, буква а). 

Or. en

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка определя 
компетентен орган за целите на 
настоящия регламент. Държавите-
членки информират за това Комисията, 
ЕОЦКП и компетентните органи на 
другите държави-членки.

Всяка държава-членка определя 
компетентен орган за целите на 
настоящия регламент. Тези 
компетентни органи са публични 
органи. Държавите-членки информират 
за това Комисията, ЕНО (ЕОЦКП) и 
компетентните органи на другите 
държави-членки.

Or. en
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Изменение 120

Предложение за регламент
Член 30 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30а
Сътрудничество с ЕНО (ЕОЦКП)

1. Компетентните органи си 
сътрудничат с ЕНО (ЕОЦКП) за 
целите на настоящия регламент в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
.../2010 [ЕОЦКП]. 
2. Компетентните органи 
предоставят незабавно на ЕНО 
(ЕОЦКП) цялата необходима 
информация за изпълнение на 
задълженията му, в съответствие с 
Регламент (ЕС) № .../2010 [ЕОЦКП].

Or. en

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. ЕНО (ЕОЦКП) може също така да 
осъществява необходимите проверки 
на място със или без предизвестие.
ЕНО (ЕОЦКП) може да изиска от 
компетентните органи на 
държавата-членка да извършат 
конкретни разследвания и проверки на 
място.

Or. en
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Изменение 122

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 30, 
компетентните органи предават 
информацията, получена от 
компетентните органи на трети 
държави, на ЕНО (ЕОЦКП). 

Or. en

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕОЦКП координира разработването 
на споразуменията за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавите-членки и съответните 
компетентни органи на трети държави. 
За тази цел ЕОЦКП изготвя примерно 
споразумение, което може да се 
използва от компетентните органи.

2. ЕНО (ЕОЦКП) координира 
разработването на споразуменията за 
сътрудничество между компетентните 
органи на държавите-членки и 
съответните компетентни органи на 
трети държави. В съответствие с член 
16 от Регламент (ЕС) № …/2010 
[ЕОЦКП] ЕНО (ЕОЦКП) приема 
насоки за примерно споразумение, 
което да се използва от компетентните 
органи.

Or. en

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да предава на 

Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да предава на 
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трета държава данни и анализи на 
данни, когато са спазени условията по 
член 25 или 26 от Директива 95/46/ЕО, 
вземайки решение за всеки отделен 
случай. Компетентният орган на 
държавата-членка трябва да бъде 
уверен, че предаването на данните е 
необходимо за целите на настоящия 
регламент. Третата държава не може 
да предава данните на друга трета 
държава без изричното писмено 
разрешение на компетентния орган на 
държавата-членка.

компетентния орган на трета държава 
данни и анализи на данни, когато са 
спазени условията по член 25 или 26 от 
Директива 95/46/ЕО, вземайки решение 
за всеки отделен случай. Компетентният 
орган на държавата-членка трябва да 
бъде уверен, че предаването на данните 
е необходимо за целите на настоящия 
регламент. Компетентният орган на 
третата държава не може да предава 
данните на друг компетентен орган на 
трета държава без изричното писмено 
разрешение на компетентния орган на 
държавата-членка.

Or. en

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с Регламент (ЕС) № 
…/2010 [ЕОЦКП] ЕНО (ЕОЦКП) 
приема насоки относно вида 
административни мерки и санкции, 
които да бъдат въведени от 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби до [1 юли 
2012 г.] и я уведомяват незабавно и за 
всяко последващо изменение, отнасящо 

Държавите-членки уведомяват 
Комисията и ЕНО (ЕОЦКП)  за тези 
разпоредби до [1 юли 2012 г.]. Те 
уведомяват незабавно Комисията и
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се до тези разпоредби. ЕНО (ЕОЦКП) за всяко последващо 
изменение, отнасящо се до тези 
разпоредби.

ЕНО (ЕОЦКП) публикува на 
интернет сайта си списък с 
действащите административни 
мерки и санкции по държави-членки. 
Този списък се актуализира редовно.

Or. en

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предоставят 
ежегодно на ЕНО (ЕОЦКП) обобщена 
информация относно всички 
наложени административни мерки и 
санкции.
В случай че компетентен орган 
оповести публично налагането на 
административна мярка или санкция, 
едновременно с това той уведомява 
ЕНО (ЕОЦКП) за нея.

Or. en

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегираните 
актове по член 2, параграф 2, член 3, 
параграф 7, член 4, параграф 2, член 5, 
параграф 3, член 7, параграф 3, член 8, 

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегираните 
актове по член 2, параграф 2, член 3, 
параграф 7, член 4, параграф 2, член 5, 
параграф 3, член 5а, параграф 3, член 7, 
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параграф 3, член 9, параграф 5, член 14, 
параграф 3, член 19, параграф 5 и 
член 25 за неопределен срок. 

параграф 3, член 7а, параграф 3, член 8, 
параграф 3, член 8а, параграф 3, член 9, 
параграф 5, член 14, параграф 3, член 19, 
параграф 4, член 19, параграф 5, член 
19а, параграф 2 и член 25 за срок от 
четири години, считано от….*.
Комисията изготвя доклад относно 
делегираното правомощие най-късно 
шест месеца преди края на 
четиригодишния срок. Делегирането 
на правомощие се подновява 
автоматично за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не го оттеглят в 
съответствие с член 37.
*ОВ: Моля, посочете датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 129

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Преди да приеме делегиран акт, 
Комисията полага усилия да се 
консултира с ЕНО (ЕОЦКП).

Or. en

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Делегираните правомощия по член 2, 
параграф 2, член 3, параграф 7, член 4, 
параграф 2, член 5, параграф 3, член 7, 

1. Делегираните правомощия по член 2, 
параграф 2, член 3, параграф 7, член 4, 
параграф 2, член 5, параграф 3, член 5а, 
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параграф 3, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 5, член 14, параграф 3, 
член 19, параграф 5 и член 25 може по 
всяко време да бъдат отменени от 
Европейския парламент или Съвета. 

параграф 3, член 7, параграф 3, член 7а, 
параграф 3, член 8, параграф 3, член 8а, 
параграф 3, член 9, параграф 5, член 14, 
параграф 3, член 19, параграф 4,
член 19, параграф 5, член 19а, параграф 
2 и член 25 може по всяко време да 
бъдат отменени от Европейския 
парламент или Съвета. 

Or. en

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Институцията, започнала вътрешна 
процедура за вземане на решение дали 
да оттегли делегирането на 
правомощия, полага усилия да 
информира другата институция и 
Комисията в разумен срок, преди да 
вземе окончателно решение, като 
посочва делегираните правомощия, 
които могат да бъдат оттеглени, 
както и евентуалните причини за 
оттеглянето.

2. Институцията, започнала вътрешна 
процедура за вземане на решение дали 
да оттегли делегирането на 
правомощие, полага усилия да уведоми 
другата институция и Комисията в 
разумен срок, преди да вземе 
окончателното решение, като посочва 
делегираното правомощие, което 
може да бъде оттеглено.

Or. en

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт.

1. В срок от три месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт.

По инициатива на Европейския По инициатива на Европейския 
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парламент или Съвета този срок се 
удължава с един месец.

парламент или Съвета този срок се 
удължава с три месеца.

Or. en

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако до изтичането на посочения срок
нито Европейският парламент, нито 
Съветът е възразил срещу делегирания 
акт, той се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз и влиза в 
сила на датата, посочена в него.

2. Ако до изтичането на срока, посочен 
в параграф 1, нито Европейският 
парламент, нито Съветът е възразил 
срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.

Or. en

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако Европейският парламент или 
Съветът представят възражение срещу 
делегиран акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която повдига 
възражение, посочва основанията за 
това възражение срещу делегирания акт.

3. Ако в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, Европейският парламент 
или Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила. В съответствие с член 296 от 
Договора за функционирането на ЕС
институцията, която повдига 
възражение, посочва основанията за 
това възражение срещу делегирания акт.

Or. en
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Изменение 135

Предложение за регламент
Член 39 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39а
Краен срок за приемането на 

делегираните актове
Комисията приема делегираните 
актове по член 2, параграф 2, член 3, 
параграф 7, член 4, параграф 2, член 5, 
параграф 3, член 5а, параграф 3, 
член 7, параграф 3, член 7а, параграф 
3, член 8, параграф 3, член 8а, 
параграф 3, член 9, параграф 5, 
член 14, параграф 3, член 19, 
параграф 4, член 19, параграф 5, член 
19а, параграф 2 и член 25 до 1 януари 
2013 г.

Or. en

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 40 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) целесъобразността на 
централизираното пряко докладване 
на ЕНО (ЕОЦКП);

Or. en
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Изменение 137

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действащите мерки в обхвата на 
настоящия регламент, които са влезли в 
сила преди 15 септември 2010 г., могат 
да продължат да се прилагат до [1 юли 
2013 г.], при условие че за тях бъде 
уведомена Комисията. 

Действащите мерки в обхвата на 
настоящия регламент, които са влезли в 
сила преди 15 септември 2010 г., могат 
да продължат да се прилагат до [31 
декември 2012 г.], при условие че за тях 
бъде уведомена Комисията. 

Or. en

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 41 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41а
Персонал и ресурси на ЕНО (ЕОЦКП)

До 31 декември 2011 г. ЕНО (ЕОЦКП) 
прави оценка на потребностите от 
персонал и ресурси, свързани с 
неговите правомощия и задължения 
съобразно настоящия регламент и 
представя доклад на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст на предложението

През септември 2008 г., Генералният секретариат на Съвета на ЕС прие мерки за 
временна забрана на късите продажби на няколкостотин акции на финансовия сектор, 
които решения бяха взети поради фалита на Lehman Brothers. Няколко европейски 
регулаторни органи, включително FSA, AMF и BaFin последваха примера и взеха 
подобни решения. През май 2010 г., поради появилите се слухове и спекулации относно 
гръцкия държавен дълг и суапи за кредитно неизпълнение, на BaFin прие временна 
забрана на необезпечените къси продажби и необезпечените суапи за кредитно 
неизпълнение на държавните облигации в еврозоната. 

Липсата на общо европейско законодателство оказа отрицателно въздействие както 
върху резултатите от предприетите мерки, така и върху резултатите на вътрешния 
пазар, тъй като решенията, взети от различни държави-членки, не бяха нито 
координирани, нито хармонизирани. Вследствие на това е трудно да се оцени 
въздействието на тези мерки на финансовите пазари. Публикуваните до момента 
емпирични изследвания не предоставят ясни, недвусмислени резултати за 
икономическите последици от късите продажби и сделките със суапи за кредитно 
неизпълнение по отношение на ефективността, ликвидността и нестабилността на 
пазарите. Независимо от това, формирането на огромни балони, като „дотком“ балона, 
който избухна през 2000 г., показва, че късите продажби са с ограничен капацитет за 
противодействие на пазар с тенденции за покачване на цените. Освен това има 
доказателства, че в средносрочен и дългосрочен план късите продажби имат 
ограничено въздействие върху падането на някои цени на акции и държавни облигации, 
както и че всъщност тези понижения на цените са най-вече свързани с отрицателни 
промени в реалната икономика.  

Проучванията, осъществени след разгара на кризата през 2008 г., се опитват да 
представят конкретни заключения, но са удар в тухлена стена. Това се дължи предимно 
на липсата на координирани мерки и на второ място, поради липсата на прозрачност, 
отнасящи се до късите продажби и сделките със суапи за кредитно неизпълнение. 
Независимо от това, въпреки факта, че глобалните последици от късите продажби, 
необезпечените къси продажби и необезпечените суапи за кредитно неизпълнение са 
трудно измерими, потенциалните отрицателни последици, изброени по-долу, са до 
голяма степен всепризнати:

 Повишена нестабилност и риск от непропорционална реакция на пазарите, 
особено в периоди на финансова нестабилност

Късите продажби и необезпечените къси продажби може да доведат до 
непропорционална реакция при падането на цените на акциите и отделяне от 
основната пазарна стойност. Тези рискове се увеличават от факта, че тези къси 
позиции може да са постигнати със силно ограничен капитал. Тези практики 
следователно увеличават ливъриджа, използван във финансовата система, което 
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единодушно се определя като причина за финансовата криза. 

 Повишен риск от злоупотреба с пазара, по-специално при търговията в 
рамките на един ден

Правилата за злоупотребите на пазара могат да се прилагат само ако регулаторните 
органи разполагат с цялата необходима информация. Късите продажби и най-вече 
необезпечените къси продажби допускат манипулации на цените за сметка на 
институционални и индивидуални инвеститори, като влияят върху формирането на 
цените в рамките на деня на търговия. 

 Инфлация на ценни книжа и риск от ограничено предлагане

Необезпечените къси продажби могат да доведат до ситуация на инфлация на 
ценните книжа, като броят на ценните книжа, които са продадени е по-висок от 
броя на действително наличните ценни книжа на пазара. По този начин, масовите 
къси продажби на ценни книжа на Volkswagen през 2008 г., придружени от това 
натрупването на ценни книжа от Porsche, доведе до недостиг на наличните ценни 
книжа. Това ограничено предлагане и рязко покачване на цените на акциите на 
Volkswagen превърна производителя на автомобили в дружеството с най-голяма 
пазарна капитализация в световен мащаб; сумата възлизаше на 370 милиона долара.

 Риск от неизпълнение на сетълмента

Рискът от неизпълнение на сетълмент не е задължително свързан с необезпечени 
къси продажби, но необезпечените къси продажби водят до  по-големи рискове за 
продавача от неизпълнение на сетълмента. 

 Консолидиране на нарушения, свързани с асиметрична информация и 
значително въздействие върху условията за финансиране 

Използването на суапи за кредитно неизпълнение като инструмент за оценка на 
суверенен риск оказва голямо влияние върху лихвените проценти, а следователно и 
върху разпределението на активите в рамките на реалната икономика. 
Неефективността на тези пазари може да доведе до нарушения в разпределението на
капитала за реалната икономика. 

С оглед на идентифицираните рискове по-горе, са необходими постоянни мерки, които 
биха осигурили стабилна рамка за справяне с тези потенциални отрицателни 
последици. В допълнение компетентните национални органи и ЕОЦКП се нуждаят от 
механизми на действие при извънредни обстоятелства. Настоящата липса на средства 
на разположение на регулаторните органи ограничава способността им да предвиждат 
и да реагират при извънредни обстоятелства. Тяхната способност да действат 
ефективно също е ограничена от липсата на координирани мерки и общо прилагане на 
тези мерки. Това е още по-важно поради факта, че според изследванията 
ограничителните мерки за късите продажби водят до намаляване на нестабилността 
само ако тази забрана е насочена към лица, които дестабилизират цените на акциите. 
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В отговор на идентифицираните рискове предложението на Комисията включва:
 правила за прозрачност, които разчитат на обявяването на нетните къси позиции 

и маркирането на къси поръчки,
 ограничения по отношение на необезпечените къси продажби на основа на 

правило за локализация заедно с процедурата за задължително изкупуване,
 разширени правомощия, които ще предоставят на компетентните национални 

органи възможност да действат по време на криза, а на ЕОЦКП – възможност за 
координация и хармонизиране на тези интервенции. 

1. Обхват на регламента и определение на късите продажби
 Същност на финансовите инструменти, обхванати от регламента

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за покриване на широк спектър от 
финансови инструменти и съсредоточаване на вниманието най –вече върху ценните 
книжа и държавните дългови инструменти и суапите за кредитно неизпълнение. 

Докладчикът счита, че би било целесъобразно в режима на уведомяване съгласно член 
8 относно държавния дълг и суапите за кредитно неизпълнение да се включи и 
корпоративният дълг, както и корпоративните суапи за кредитно неизпълнение. Това 
разширяване на обхвата трябва да гарантира на емитентите, че няма манипулиране на 
цените на тези инструменти, тъй като такива манипулации могат да доведат до 
увеличаване на разходите по заемане за емитентите и по този начин ще се въздейства 
отрицателно върху реалната икономика.

 Обхват на пазарите, обхванати от регламента
Докладчикът счита, че регламентът не следва да нарушава условията на 
равнопоставеност между различните участници на пазара и по-специално не следва да 
поставя в неизгодно положение регулираните пазари, като се изключват 
извънборсовите сделки.

 Прилагане извън Съюза
Докладчикът споделя решимостта на Комисията да прилага тези правила за всички 
физически или юридически лица, независимо дали пребивават или са установени в 
рамките на Съюза или извън него. Тези мерки са необходими, за да се гарантира, че 
търговците не се преместват по регулаторни причини. Освен това ще се гарантира 
равно третиране на европейските и неевропейските инвеститори.

 Определение на къси позиции на продажба и необезпечени суапи за 
кредитно неизпълнение – член 3–4

Докладчикът споделя определението на Комисията на къси позиции на продажба. 

Докладчикът счита, че всички инвеститори, което притежават суап за кредитно 
неизпълнение без да притежават съответните облигации, следва да се считат като 
притежатели на необезпечена позиция по суап за кредитно неизпълнение. Използването 
на суап за кредитно неизпълнение като заместител за хеджиране на други финансови 
инструменти чрез увеличаване на търсенето на държавните суапи за кредитно 
неизпълнение може да заблуди пазара. Такава заблуда може да застраши разходите за 
финансиране на държавите-членки риск и по този начин увеличава натиска върху вече 
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и без това ограничените публични финанси.

2. Изисквания за прозрачност
 Уведомяване за позиции

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията въз основа на препоръките на 
ЕКРЦК да се наложи изискване за уведомяване относно значителни къси позиции в 
акции, държавни дългови инструменти и суапи за кредитно неизпълнение. 
Постигнатата с това уведомяване по-висока прозрачност ще укрепи доверието на 
инвеститорите и вложителите на пазара на ценни книжа. 

По отношение на ценните книжа двустепенният подход изглежда целесъобразен с праг 
от 0,2% от стойността на емитирания акционерен капитал на съответното дружество за 
уведомяване на компетентните органи и праг от 0,5% за публично оповестяване. 

Що се отнася до държавните дългови инструменти и суапите за кредитно неизпълнение 
докладчикът подкрепя предложението на Комисията единствено регулаторните органи 
да бъдат уведомявани относно позиции в дългови инструменти.

Докладчикът счита, че режимът на симетрично уведомяване за дълги продажби, 
базирани на ливъридж, би бил желателен в еднаква степен, за да могат регулаторните 
органи да придобият точна представа относно ливъриджа, използван за заемане на 
спекулативни позиции. 

При извънредни обстоятелства докладчикът също така препоръчва възможността 
регулаторните органи да въведат изискване за уведомяване за лицата, предоставящи 
назаем финансови инструменти. Това уведомяване следва да гарантира, че 
регулаторните органи са надлежно информирани относно потенциално напрежение 
върху предоставящата назаем ценни книжа страна, което обикновено съвпада с важни 
къси позиции.

 Означаване на поръчки за къси продажби
Докладчикът подкрепя принципа на предложението на Комисията. 

Означаването на късите продажби е единственият начин за наблюдение на потоци и 
следователно допълва уведомяването относно позициите в края на деня за търговия. 
Означаването би подпомогнало регулаторните органи при проверката на спазването на 
изискванията за уведомяване и ще им осигури по-добро разбиране на действителния 
обем на късите продажби. Освен това чрез него регулаторните органи ще разполагат с 
инструмент за контрол на липсата на спекулации с цените посредством операции на 
къси продажби в рамките на деня за търговия. 

Осъществимостта на означаването не подлежи на съмнение, тъй като то вече се прилага 
в САЩ и Азия, като с приемането на тази система Европейският съюз би се 
присъединил към международните стандарти. Разходите по прилагането не са известни, 
но в дългосрочен план са незначителни, тъй като поръчките не са по-скъпи в страни, в 
които се прилагат процедури по означаване. Въпреки това с цел да се намалят 
разходите по прилагането докладчикът препоръчва определянето на преходен период, 
за да се позволи на местата за търговия да могат да приемат означаването като част от 
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обичайното актуализиране на техния интерфейс за изпълнение на поръчки. Изглежда 
целесъобразно определянето на максимален преходен период от три години.

С цел гарантиране на равни условия докладчикът препоръчва всички поръчки да бъдат 
означавани винаги когато могат да бъдат търгувани, включително извънборсови 
сделки.

3. Непокрити къси продажби и непокрити суапи за кредитно неизпълнение
 Ограничения за непокрити къси продажби

Докладчикът подкрепя ограничението на всички къси продажби до тези, основани на 
предварително заети ценни книжа или на ценни книжа, чийто заем е гарантиран.

 Забрана за непокрити суапи за кредитно неизпълнение
Докладчикът подкрепя предложението за ограничаване на възможността за купуване на 
суап за кредитно неизпълнение на държавен дълг до онези, които притежават тези 
държавни дългови инструменти. Необходимо е сделките със суапи за кредитно 
неизпълнение да се основават на принципа на интереса, който да бъде застрахован. 

Докладчикът също така поставя под въпрос ползата от това да се разреши на 
финансовите институции да купуват суап за кредитно неизпълнение на държавен дълг 
за дълг на тяхната държава-членка, тъй като е малко вероятно тези финансови 
институции да оцелеят в случай на неизпълнение на задължения, свързани с държавния 
дълг на тяхната държава-членка.

 Процедури за изкупуване и санкции за T+4
Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за автоматични процедури за 
изкупуване на акции за T+4 в случай на неизпълнение на сетълмент, придружено от 
санкции. Примерът на САЩ, където подобна мярка се прилага от 2008 г. насам ясно 
показва, че тази мярка е доказала своята ефективност за гарантиране на дисциплина на 
сетълмента. 

Докладчикът счита, че тези процедури за изкупуване следва да се прилагат за всички 
сделки, включително извънборсови сделки, и че естеството и минималното равнище на 
механизма за санкции следва да се определят от ЕОЦКП с цел да се избегне 
конкуренция между местата за търговия във връзка с тези регулаторни критерии.

4. Изключения
 Основен пазар извън Европейския съюз

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията. Преместването от регулаторни 
съображения в ущърб на ЕС изглежда малко вероятно предвид на действащото пазарно 
регулиране в САЩ.

 Изключение за дейности по поддържане на пазара 
Докладчикът подкрепя принципа на предоставяне на изключения за дейности по 
поддържане на пазара. Маркет-мейкърите осигуряват ликвидност, която е от 
съществено значение за правилното функциониране на пазарите, като подобна функция 
трябва да бъде защитена от опортюнистично поведение на други участници на пазара. 
В замяна на тези изключения следва да е налице действителен ангажимент за 
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осигуряване на ликвидност на пазара редовно и постоянно. Необходимо е ЕОЦКП да 
определи общи стандарти, за да гарантира единно тълкуване в рамките на Съюза.

Освен това докладчикът счита, че е от ключово значение да се избегнат злоупотреби с 
тези изключения. По тази причина на маркет-мейкърите, за които не съществува строго 
разграничение между дейностите по поддържане на пазара и тези, свързани с търговия 
с имущество, които не са инициирани от поръчки на клиенти, не следва да се разрешава 
да използват въпросните изключения. В допълнение с цел да се предостави на 
регулаторния орган възможността за проверка на злоупотреби с изключение от страна 
на маркет-мейкър, докладчикът счита, че възможността за включване на маркет-
мейкърите в обхвата на изискванията по член 5 от настоящия регламент като общи 
дейности по поддържане на пазара не следва да води до установяване на водеща 
позиция. По същия начин на маркет-мейкърите не следва да се разрешава да държат 
непокрити къси позиции след разумен срок без да вземат назаем финансовия 
инструмент, тъй като маркет-мейкърите не се освобождават от задълженията за 
сетълмент. 

5. Правомощия за намеса на компетентните органи
 Ограничения за къси продажби и сделки със суапи за кредитно 

неизпълнение при неблагоприятни събития:
Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, което предоставя на 
компетентните национални органи разширени правомощия за реагиране при 
неблагоприятни събития. Той предлага същият принцип на предоставяне на 
правомощия на регулаторните органи да се използва за въвеждане на „правило за 
нарастването“ – минимална цена за поръчка за къси продажби – при такива 
обстоятелства. 

 Евентуални ограничения за къси продажби в случай на значителен спад на 
цената

Докладчикът подкрепя принципа на тази мярка. С цел да се постигне последователно 
прилагане в рамките на вътрешния пазар и да се запазят равни условия, докладчикът 
счита, че ограничението за определен финансов инструмент следва да се прилага за 
всички сделки, винаги когато те могат да бъдат осъществени. 

Правомощия за намеса на ЕОЦКП
 Координация от страна на ЕОЦКП

Докладчикът одобрява правомощията за координиране, предоставени на ЕОЦКП. Той 
подкрепя в еднаква степен приемането от страна на ЕОЦКП на насоки за всички мерки, 
които могат да доведат до различно тълкуване от страна на компетентните национални 
органи. 

 Правомощия за намеса от страна на ЕОЦКП
Докладчикът изразява задоволство от правомощията, предоставени на ЕОЦКП в 
предложението на Комисията. Комисията е използвала пълните възможности, 
осигурени от Регламента за ЕОЦКП. Предоставените на ЕОЦКП правомощия 
позволяват съгласувано прилагане на спешни мерки на равнището на Европейския 
съюз. 


