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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 директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на 
Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (преработка)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2011)0656),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0382/2011),

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

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове1,

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 1 март 2012 г. до 
комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 87, параграф 3 от 
своя правилник,

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по развитие и на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията 
на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, 
без промяна по същество,

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 
препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
                                               
1 ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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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 директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Финансовата криза разкри слабости 
във функционирането и прозрачността 
на финансовите пазари. Развитието на 
финансовите пазари показа 
необходимостта от подсилване на 
рамката за регулиране на пазарите на 
финансови инструменти с цел 
увеличаване на прозрачността, по-добра 
защита на инвеститорите, укрепване на 
доверието, ограничаване на 
нерегламентираните области и 
осигуряване на подходящите 
правомощия, необходими на надзорните 
органи за изпълнение на техните задачи.

(4) Финансовата криза разкри слабости 
във функционирането и прозрачността 
на финансовите пазари. Развитието на 
финансовите пазари показа 
необходимостта от подсилване на 
рамката за регулиране на пазарите на 
финансови инструменти, включително 
когато търговията на такива пазари 
се извършва извънборсово, с цел 
увеличаване на прозрачността, по-добра 
защита на инвеститорите, укрепване на 
доверието, ограничаване на 
нерегламентираните области и 
осигуряване на подходящите 
правомощия, необходими на надзорните 
органи за изпълнение на техните задачи.

Or. en

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На международно равнище 
регулаторните органи споделят 
мнението, че слабостите на 
корпоративното управление в редица 
финансови институции, включително 
липсата на ефективни проверки и 
контрол, са допринесли за финансовата 
криза. Прекомерното и неразумно 
поемане на риск може да доведе до 
фалит на отделни финансови 

(5) На международно равнище 
регулаторните органи споделят 
мнението, че слабостите на 
корпоративното управление в редица 
финансови институции, включително 
липсата на ефективни проверки и 
контрол, са допринесли за финансовата 
криза. Прекомерното и неразумно 
поемане на риск може да доведе до 
фалит на отделни финансови 
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институции и до системни проблеми в 
държавите членки и по целия свят.
Неправилните действия на 
предприятията, предоставящи услуги на 
клиенти, могат да причинят щети и 
загуба на доверие сред инвеститорите.
За да се избегне потенциалното 
отрицателно въздействие на слабостите 
в правилата за корпоративно 
управление, разпоредбите на 
настоящата директива следва да бъде 
допълнени от по-подробни принципи и 
минимални стандарти. Тези принципи и 
минимални стандарти следва да се 
прилагат съобразно естеството, обхвата 
и сложността на дейността на 
инвестиционния посредник.

институции и до системни проблеми в 
държавите членки и по целия свят.
Неправилните действия на 
предприятията, предоставящи услуги на 
клиенти, могат да причинят щети и 
загуба на доверие сред инвеститорите.
За да се избегне потенциалното 
отрицателно въздействие на слабостите 
в правилата за корпоративно 
управление, разпоредбите на 
настоящата директива следва да бъде 
допълнени от по-подробни принципи и 
минимални стандарти. Тези принципи и 
минимални стандарти следва да се 
прилагат съобразно естеството, обхвата 
и сложността на дейността на 
инвестиционния посредник.
Съответните мерки следва да 
включват ограничаване броя на 
изпълнителните функции на  
директорите на финансовите 
институции. Тези мерки следва да се 
прилагат така, че да се отчитат 
нуждите от ефективно управление на 
тези институции, като по 
целесъобразност директорите на 
тези предприятия могат да 
продължат по-специално да 
действат като директори на 
нестопански организации в 
съответствие с принципа за 
корпоративна социална отговорност.

Or. en

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оглед на горепосоченото 
Директива 2004/39/EО бива отчасти 
преработена в настоящата нова 
директива и отчасти заменена от 
Регламент (ЕС) №…/… (РПФИ). Заедно 

(7) С оглед на горепосоченото 
Директива 2004/39/EО бива отчасти 
преработена в настоящата нова 
директива и отчасти заменена от 
Регламент (ЕС) №…/… (РПФИ). Заедно 
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тези два правни инструмента следва да 
оформят законодателната рамка, 
уреждаща изискванията към 
инвестиционните посредници, 
регулираните пазари, доставчиците на 
услуги за отчитане на данни и 
предприятията от трети държави, 
осъществяващи инвестиционни услуги и 
дейности в Съюза. Следователно 
настоящата директива следва да се 
разглежда съвместно с посочения 
регламент. Настоящата директива 
следва да съдържа разпоредби, 
регулиращи лицензирането на 
дейността, придобиването на 
квалифицирано участие, упражняването 
на свободата на установяване и на 
предоставяне на услуги, условията за 
извършване на дейност от 
инвестиционните посредници за 
гарантиране на защитата на 
инвеститорите, както и правомощията 
на надзорните органи на приемащата
държава членка и на държавата членка 
по произход. Тъй като основната цел и 
предмет на настоящото предложение е 
да се съгласуват националните 
разпоредби относно споменатите 
области, предложението следва да се 
основава на член 53, параграф 1 от 
ДФЕС. Директива е подходящата 
правна форма, за да може разпоредбите, 
които ще бъдат прилагани в 
обхванатите от настоящата директива 
области, да бъдат адаптирани към 
съществуващите особености на 
конкретния пазар и правната система 
във всяка държава членка.

тези два правни инструмента следва да 
оформят законодателната рамка, 
уреждаща изискванията към 
инвестиционните посредници, 
регулираните пазари, доставчиците на 
услуги за отчитане на данни и 
финансовите институции от трети 
държави, осъществяващи 
инвестиционни услуги и дейности в 
Съюза. Следователно настоящата 
директива следва да се разглежда 
съвместно с посочения регламент.
Настоящата директива следва да 
съдържа разпоредби, регулиращи 
лицензирането на дейността, 
придобиването на квалифицирано 
участие, упражняването на свободата на 
установяване и на предоставяне на 
услуги, условията за извършване на 
дейност от инвестиционните 
посредници за гарантиране на защитата 
на инвеститорите, както и 
правомощията на надзорните органи на 
приемащата държава членка и на 
държавата членка по произход. Тъй като 
основната цел и предмет на настоящото 
предложение е да се съгласуват 
националните разпоредби относно 
споменатите области, предложението 
следва да се основава на член 53, 
параграф 1 от ДФЕС. Директива е 
подходящата правна форма, за да може 
разпоредбите, които ще бъдат 
прилагани в обхванатите от настоящата 
директива области, да бъдат адаптирани 
към съществуващите особености на 
конкретния пазар и правната система 
във всяка държава членка.

(Това изменение се прилага за целия 
текст. Неговото приемане ще изисква 
извършването на съответни промени.)

Or. en



PR\895700BG.doc 9/144 PE485.882v01-00

BG

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Лицата, които администрират 
собствените си активи, и предприятията, 
които не предоставят инвестиционни 
услуги и/или не осъществяват 
инвестиционни дейности с изключение 
на търгуване за собствена сметка не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива , освен ако не са 
маркет мейкъри , членове или 
участници на регулиран пазар или МСТ, 
или ако изпълняват нареждания на 
клиенти чрез търговия. Чрез 
освобождаване, лицата, които търгуват с 
финансови инструменти за собствена 
сметка като членове или участници на 
регулиран пазар или МСТ, включително 
маркет мейкъри по отношение на 
стокови деривативи, квоти за емисии 
или техни деривативи, като 
допълнителна дейност към тяхната 
основна стопанска дейност, която на 
групова основа не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или на банкови услуги по 
смисъла на Директива 2006/48/ЕО, не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива. Техническите 
критерии за определяне на 
допълнителните дейности към такава 
основна стопанска дейност следва да 
бъдат уточнени чрез делегирани 
актове. Търгуването за собствена 
сметка чрез изпълнява на нареждания на 
клиенти следва да включва изпълнение 
на съпоставени нареждания на различни 
клиенти от свое име и за собствена 
сметка, което следва да бъде считано 
като действие на възложител и е 
предмет на разпоредбите на настоящата 
директива, която обхваща изпълнение 
на нареждания от името на клиенти и 

(14) Лицата, които администрират 
собствените си активи, и предприятията, 
които не предоставят инвестиционни 
услуги и/или не осъществяват 
инвестиционни дейности с изключение 
на търгуване за собствена сметка не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива , освен ако не са 
маркет мейкъри , членове или 
участници на регулиран пазар или МСТ, 
или ако изпълняват нареждания на 
клиенти чрез търговия. Чрез 
освобождаване, лицата, които търгуват с 
финансови инструменти за собствена 
сметка като членове или участници на 
регулиран пазар или МСТ, включително 
маркет мейкъри по отношение на 
стокови деривативи, квоти за емисии 
или техни деривативи, като 
допълнителна дейност към тяхната 
основна стопанска дейност, която на 
групова основа не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или на банкови услуги по 
смисъла на Директива 2006/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 юни 2006 г. относно 
предприемането и осъществяването 
на дейност от кредитните 
институции1, не следва да попадат в 
обхвата на настоящата директива.
Техническите критерии за определяне 
на допълнителните дейности към такава 
основна стопанска дейност следва да 
бъдат уточнени в регулаторните 
технически стандарти, като се 
вземат предвид критериите, 
определени в настоящата директива.  
Търгуването за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти 
следва да включва изпълнение на 
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търгуване за собствена сметка.
Изпълнението на нареждания във 
финансови инструменти, което 
представлява допълнителна дейност 
между две лица, чиято основна 
стопанска дейност на групова основа не 
се състои в предоставянето на 
инвестиционни услуги по смисъла на 
настоящата директива или на банкови 
услуги по смисъла на Директива 
2006/48/ЕО, не следва да се счита за 
търгуване за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти.

съпоставени нареждания на различни 
клиенти от свое име и за собствена 
сметка, което следва да бъде считано 
като действие на възложител и е 
предмет на разпоредбите на настоящата 
директива, която обхваща изпълнение 
на нареждания от името на клиенти и 
търгуване за собствена сметка.
Изпълнението на нареждания във 
финансови инструменти, което 
представлява допълнителна дейност 
между две лица, чиято основна 
стопанска дейност на групова основа не 
се състои в предоставянето на 
инвестиционни услуги по смисъла на 
настоящата директива или на банкови 
услуги по смисъла на Директива 
2006/48/ЕО, не следва да се счита за 
търгуване за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти.
____________________

1 OВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да 
осигурят зачитане на правото на 
защита на личните данни в 
съответствие с 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 и 
с Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 

заличава се
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неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации), 
които регулират обработването на 
лични данни, извършвано при 
прилагане на настоящата директива.
Обработването на лични данни от 
ЕОЦКП в рамките на прилагането на 
настоящата директива попада в 
приложното поле на 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.

Or. en

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Директива 2006/73/ЕО на 
Комисията от 10 август 2006 г. за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на организационните 
изисквания и условията за извършване 
на дейност от инвестиционните 
посредници и за даването на 
определения за целите на посочената 
директива позволява на държавите 
членки в рамките на организационните 
изисквания към инвестиционните 
посредници да изискват записването на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се до нареждания 
на клиенти. Записването на телефонни 
разговори или електронни съобщения, 
отнасящи се до нареждания на клиенти, 

(42) Директива 2006/73/ЕО на 
Комисията от 10 август 2006 г. за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на организационните 
изисквания и условията за извършване 
на дейност от инвестиционните 
посредници и за даването на 
определения за целите на посочената 
директива позволява на държавите 
членки в рамките на организационните 
изисквания към инвестиционните 
посредници да изискват записването на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се до нареждания 
на клиенти. Записването на телефонни 
разговори или електронни съобщения, 
отнасящи се до нареждания на клиенти, 
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е съвместимо с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и оправдано 
с цел засилване на защитата на 
инвеститорите, подобряване на 
наблюдението на пазара и увеличаване 
на правната сигурност в интерес както 
на инвестиционните посредници, така и 
на техните клиенти. Значението на тези 
записи бе също подчертано в 
отправените към Европейската комисия 
технически съвети, публикувани от 
Европейския комитет на регулаторите 
на ценни книжа на 29 юли 2010 г. 
Поради това е целесъобразно в 
настоящата директива да бъдат 
предвидени общо приложими принципи 
относно записването на телефонни 
разговори или електронни съобщения, 
отнасящи се до нареждания на клиенти.

е съвместимо с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и оправдано 
с цел засилване на защитата на 
инвеститорите, подобряване на 
наблюдението на пазара и увеличаване 
на правната сигурност в интерес както 
на инвестиционните посредници, така и 
на техните клиенти. Значението на тези 
записи бе също подчертано в 
отправените към Европейската комисия 
технически съвети, публикувани от 
Европейския комитет на регулаторите 
на ценни книжа на 29 юли 2010 г. 
Поради това е целесъобразно в 
настоящата директива да бъдат 
предвидени общо приложими принципи 
относно записването на телефонни 
разговори или електронни съобщения, 
отнасящи се до нареждания на клиенти, 
или съответната документация за 
съдържанието на тези телефонни 
разговори или електронни съобщения, 
например под формата на протокол.

Or. en

Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Държавите членки следва да 
осигурят правото на защита на личните 
данни в съответствие с 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 и с 
Директива 2002/58/ЕО. Защитата следва 
конкретно да обхваща и записването на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения съгласно изискванията по 
член 13.

(43) Държавите членки следва да 
осигурят зачитане на правото на 
защита на личните данни в съответствие 
с 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 данни1  и с 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 юли 
2002 г. относно обработката на 
лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
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комуникации2 (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации), 
които уреждат обработката на 
лични данни съгласно настоящата 
директива. Защитата следва конкретно 
да обхваща и записването на телефонни 
разговори или електронни съобщения.
Обработката на лични данни от 
Европейския надзорен орган 
(Европейски орган за ценни книжа и 
пазари– ЕОЦКП), създаден с 
Регламент (EС) № 1095/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета3  
в изпълнение на настоящата 
директива, се извършва в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 година относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни4.
____________________

1 L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
2 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
3 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
4 OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Технологиите в областта на 
търговията претърпяха съществено 
развитие през последното десетилетие и 
понастоящем са широко използвани от 
участниците на пазара. Към днешна дата 
участниците на пазара ползват 

(44) Технологиите в областта на 
търговията претърпяха съществено 
развитие през последното десетилетие и 
понастоящем са широко използвани от 
участниците на пазара. Към днешна дата 
участниците на пазара ползват 
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алгоритмична търговия, при която 
компютърен алгоритъм определя 
автоматично елементите на 
нареждането при ограничена или нулева 
човешка намеса. Високочестотната 
търговия представлява отделна 
подгрупа на алгоритмичната търговия, 
при която системата за търговия 
извършва високоскоростен анализ на 
пазарните данни или сигнали, в резултат 
на който голям брой нареждания биват 
изпратени или актуализирани за много 
кратък период от време.
Високочестотната търговия се използва 
предимно от търговците, търгуващи със 
собствения си капитал, която сама по 
себе си не представлява стратегия, а по-
скоро високотехнологично приложение 
в подкрепа на традиционните стратегии 
за търговия, като например поддържане 
на пазара или арбитраж.

алгоритмична търговия, при която 
компютърен алгоритъм определя 
автоматично елементите на 
нареждането при ограничена или нулева 
човешка намеса. Високочестотната 
търговия представлява отделна 
подгрупа на алгоритмичната търговия, 
при която системата за търговия 
извършва високоскоростен анализ на 
пазарните данни или сигнали, предимно 
в милисекунди или микросекунди, в 
резултат на който голям брой 
нареждания биват изпратени или 
актуализирани за много кратък период 
от време. Високочестотната търговия се 
използва предимно от търговците, 
търгуващи със собствения си капитал, 
която сама по себе си не представлява 
стратегия, а може често да включва
високотехнологично приложение в 
подкрепа на традиционните стратегии за 
търговия, като например поддържане на 
пазара или арбитраж.

Or. en

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Използването на технологии 
увеличи скоростта, капацитета и 
сложността на начина, по който 
търгуват инвеститорите. То също така 
позволи на участниците на пазара да 
предлагат на своите клиенти пряк 
достъп до пазарите чрез използването на 
системи за търговия, пряк електронен 
достъп или чрез спонсориран и пряк 
достъп до пазара. Въздействието на 
търговските технологии върху пазара и 
пазарните участници бе като цяло 
благоприятно и осигури възможности за 
по-широко участие на пазарите, по-

(46) Използването на технологии за 
високочестотна търговия увеличи 
скоростта, капацитета и сложността на 
начина, по който търгуват 
инвеститорите. То също така позволи на 
участниците на пазара да предлагат на 
своите клиенти пряк достъп до пазарите 
чрез използването на системи за 
търговия, пряк електронен достъп или 
чрез спонсориран и пряк достъп до 
пазара. Въздействието на търговските 
технологии върху пазара и пазарните 
участници бе като цяло благоприятно и 
осигури възможности за по-широко 
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голяма ликвидност, по-тесни маржове, 
по-ниска краткосрочна променливост и 
по-ефективно изпълнение на 
клиентските нареждания. При все това 
технологиите за търговия също така 
породиха редица потенциални рискове, 
в т.ч. по-висок риск от претоварване на 
системите на местата за търгуване 
вследствие на големите обеми 
нареждания, рискове от дублиране или 
генериране на погрешни нареждания 
при алгоритмичната търговия или от 
други неизправности, които биха могли 
да доведат до нарушение на 
установения пазарен ред. В допълнение 
при системите за алгоритмична 
търговия съществува риск от 
непропорционална реакция на пазарни 
събития, която може да увеличи 
променливостта, ако на пазара вече се 
наблюдават затруднения. И накрая, при 
неправомерно употреба алгоритмичната 
или високочестотната търговия може да 
създаде предпоставки за извършване на 
злоупотреби.

участие на пазарите, по-голяма 
ликвидност, по-тесни маржове, по-ниска 
краткосрочна променливост и по-
ефективно изпълнение на клиентските 
нареждания. При все това технологиите 
за високочестотна търговия също така 
породиха редица потенциални рискове, 
в т.ч. по-висок риск от претоварване на 
системите на местата за търгуване 
вследствие на големите обеми 
нареждания, рискове от дублиране или 
генериране на погрешни нареждания 
при алгоритмичната търговия или от 
други неизправности, които биха могли 
да доведат до нарушение на 
установения пазарен ред. В допълнение 
при системите за алгоритмична 
търговия съществува риск от 
непропорционална реакция на пазарни 
събития, която може да увеличи 
променливостта, ако на пазара вече се 
наблюдават затруднения. И накрая, при 
неправомерно употреба алгоритмичната 
или високочестотната търговия може да 
създаде предпоставки за извършване на 
злоупотреби.

Or. en

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
местата за търговия, до които тези 
предприятия имат достъп. Желателно е 
да се гарантира, че всички предприятия, 

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
всички места за търговия, до които 
тези предприятия имат достъп.
Желателно е да се гарантира, че всички 
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извършващи високочестотна търговия, 
биват лицензирани, когато са преки 
членове на място за търговия. С това 
следва да се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор.

предприятия, извършващи 
високочестотна търговия, биват 
лицензирани, когато са преки членове 
на място за търговия. С това следва да 
се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор. Целесъобразно е 
също така да се сложи край на 
практиката за пряк електронен 
достъп, за да се избегне опасността 
предприятия с недостатъчен 
контрол по места да нарушават 
пазарните условия и за да се 
гарантира, че участниците на пазара 
могат да бъдат идентифицирани и да 
им бъде търсена отговорност за всяко 
нарушение на условията, за което са 
били отговорни.

Or. en

Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Както предприятията, така и 
местата за търговия следва да 
разполагат с устойчиви мерки, с които 
да се гарантира, че автоматизираната 
търговия няма да доведе до нарушение 
на установения пазарен ред или 
поведение и не може да се използва с 
цел злоупотреби. Местата за търговия 
следва още да гарантират, че техните 
системи за търговия са устойчиви и 
целесъобразно изпитани, за да се 
справят с нарасналия брой нареждания 
или пазарни сътресения, както и че 
разполагат с механизми за временно 
преустановяване на търговията при 
внезапни и неочаквани промени на 
цените.

(48) Както предприятията, така и 
местата за търговия следва да 
разполагат с устойчиви мерки, с които 
да се гарантира, че високочестотната 
и автоматизираната търговия няма да 
доведат до нарушение на установения 
пазарен ред или поведение и не могат
да се използват с цел злоупотреби.
Местата за търговия следва още да 
гарантират, че техните системи за 
търговия са устойчиви и целесъобразно 
изпитани, за да се справят с нарасналия 
брой нареждания или пазарни 
сътресения, както и че разполагат с 
механизми за временно преустановяване 
на търговията при внезапни и 
неочаквани промени на цените.
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Or. en

Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) Необходимо е също така да се 
гарантира, че структурите за 
определяне на такси на местата за 
търговия са прозрачни, 
недискриминационни и справедливи и 
че не са структурирани по начин, 
който да насърчава нарушаването на 
установените пазарни условия.
Поради това е целесъобразно да се 
гарантира прилагането на по-високи 
такси за практики като отмяна на 
големи обеми или дялове на поръчки, 
които биха могли да доведат до 
такова нарушаване на пазарните 
условия.

Or. en

Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В допълнение към мерките, 
свързани с алгоритмичната и 
високочестотната търговия, е 
целесъобразно да се включат 
механизми за контрол на 
инвестиционните посредници, 
осигуряващи на клиентите пряк 
електронен достъп до пазарите, тъй 
като фактът, че електронната 
търговия може да бъде извършвана
чрез предприятие, осигуряващо 
електронен достъп до пазарите, е 

заличава се
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само един от възникналите рискове.
Освен това е уместно 
предприятията, осигуряващи пряк 
електронен достъп, да гарантират, 
че ползвателите на тази услуга 
притежават необходимата 
квалификация и ползването на тази 
услуга подлежи на съответните 
мерки за контрол. Целесъобразно е 
конкретните организационни 
изисквания по отношение на тези 
нови форми на търговия да бъдат по-
подробно постановени в делегирани 
актове. Това следва да гарантира, че 
при необходимост изискванията 
могат да бъдат изменени, което ще 
позволи да бъдат отчетени бъдещите 
нововъведения и промени в тази 
област.

Or. en

Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49a) Високочестотната търговия се 
улеснява от съвместното ползване на 
съоръженията на участниците на 
пазара в непосредствена близост до 
основния софтуерен компонент на 
дадено място за търговия. За да се 
гарантират условия за справедливо 
търгуване по установения ред е важно 
от местата за търговия да се изиска 
да предоставят такива услуги за 
съвместно ползване на 
недискриминационна, справедлива и 
прозрачна основа.

Or. en
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Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 51 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51a) В частност държавите членки 
следва да гарантират, че когато 
инвестиционните предприятия 
разработват инвестиционни 
продукти или структурирани 
депозити за продажба на 
професионални или непрофесионални 
клиенти, тези продукти са 
разработени така, че да отговорят на 
нуждите на даден целеви пазар в
рамките на съответната категория 
клиенти. Освен това, държавите 
членки следва да гарантират, че 
инвестиционните предприятия 
предприемат разумни мерки за 
гарантиране на продажбата и 
разпространението на 
инвестиционния продукт сред 
клиентите от целевата група.

Or. en

Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя съвместно с 
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и дали клиентите получават текуща 
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя 
независимо. За да се подобри 
защитата на инвеститорите и 
увеличи прозрачността на 
получаваната от клиентите услуга, е 
целесъобразно да бъде допълнително 
ограничена възможността 
предприятията да приемат или 
получават стимули от трети лица, и 
особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато 
предоставят независими 
инвестиционни консултации или 
извършват управление на портфейл. В 
подобни случаи следва да бъдат 
позволени единствено ограничени 
непарична облаги като обучения 
относно характеристиките на 
продуктите, при условие че те не 
нарушават способността на 
инвестиционните посредници да 
действат в най-добрия интерес на 
своите клиенти, както е посочено в 
Директива 2006/73/ЕО.

приемането или получаването на 
стимули от трети страни и дали
инвестиционните посредници 
предоставят на клиентите периодична
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че консултацията се предоставя 
съвместно с приемането или 
получаването на стимули от трети 
страни. При управление на портфейл 
инвестиционният посредник следва, 
преди сключването на 
споразумението, да уведоми клиента 
относно очаквания размер на 
стимулите, като всички платени или 
получени стимули следва да се 
посочват в периодични отчети.

Or. en
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Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Информацията, която се предоставя 
на клиентите от инвестиционните 
посредници относно политиките им за 
изпълнение на нареждания, е често 
обобщена и стандартна, като не 
позволява на клиентите да разберат 
начина на изпълнение на нареждането и 
да проверят дали предприятието 
изпълнява задължението си за 
изпълнение на нареждания при най-
благоприятните условия за своите 
клиенти. За да се подобри защитата на 
инвеститорите е целесъобразно да се 
уточнят принципите, съгласно които 
инвестиционните посредници 
предоставят на своите клиенти 
информация относно политиките си за 
изпълнение на нареждания, и да се 
изиска от инвестиционните посредници 
ежегодно да публикуват за всеки клас 
финансови инструменти водещите пет 
места за изпълнение на нареждания на 
клиенти за предходната година.

(60) Информацията, която се предоставя 
на клиентите от инвестиционните 
посредници относно политиките им за 
изпълнение на нареждания, е често 
обобщена и стандартна, като не 
позволява на клиентите да разберат 
начина на изпълнение на нареждането и 
да проверят дали предприятието 
изпълнява задължението си за 
изпълнение на нареждания при най-
благоприятните условия за своите 
клиенти. За да се подобри защитата на 
инвеститорите е целесъобразно да се 
уточнят принципите, съгласно които 
инвестиционните посредници 
предоставят на своите клиенти 
информация относно политиките си за 
изпълнение на нареждания, и да се 
изиска от инвестиционните посредници 
ежегодно да публикуват за всеки клас 
финансови инструменти водещите пет 
места за изпълнение на нареждания на 
клиенти за предходната година, както и 
да се вземе предвид тази информация 
и информацията, публикувана от 
местата за търговия, относно 
качеството на изпълнение в техните 
политики относно най-доброто 
изпълнение.

Or. en

Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Финансовата криза показа, че 
професионалните клиенти невинаги са 

(67) Финансовата криза показа, че 
професионалните клиенти невинаги са 
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способни да оценят риска от 
инвестициите си. И макар да е извън 
съмнение, че правилата за 
осъществяване на стопанска дейност 
следва да се прилагат най-вече с цел 
защита на най-уязвимите инвеститори, 
би било целесъобразно да бъдат 
преразгледани изискванията, 
приложими към всички категории 
клиенти. За тази цел е необходимо 
изискванията за предоставяне на 
информация да обхванат и отношенията 
с подходящите контрагенти. По-
специално съответните изисквания 
следва да се отнасят до защитата на 
финансовите инструменти и средствата 
на клиентите, както и до предоставяне 
на информация и докладване относно 
по-сложните финансови инструменти и 
сделки. За по-доброто класифициране
на общините и местните публични
органи е целесъобразно те да бъдат 
недвусмислено изключени от списъка с 
подходящи контрагенти и от списъка с 
клиенти, които се считат за 
професионални клиенти, като все пак 
им бъде позволено да бъдат третирани 
като професионални клиенти при 
поискване.

способни да оценят риска от 
инвестициите си. И макар да е извън 
съмнение, че правилата за 
осъществяване на стопанска дейност 
следва да се прилагат най-вече с цел 
защита на най-уязвимите инвеститори, 
би било целесъобразно да бъдат 
преразгледани изискванията, 
приложими към всички категории 
клиенти. За тази цел е необходимо 
изискванията за предоставяне на 
информация да обхванат и отношенията 
с подходящите контрагенти. По-
специално съответните изисквания 
следва да се отнасят до защитата на 
финансовите инструменти и средствата 
на клиентите, както и до предоставяне 
на информация и докладване относно 
по-сложните финансови инструменти и 
сделки. За по-доброто отразяване на 
функциите на общините и местните 
публични органи, които не следва да се 
изразяват в търговия със 
спекулативни инструменти, е 
целесъобразно те да бъдат 
недвусмислено изключени от списъка с 
подходящи контрагенти и от списъка с 
клиенти, които се считат за 
професионални клиенти, като все пак 
им бъде позволено да бъдат третирани 
като професионални клиенти при 
поискване.

Or. en

Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Държавите членки осигуряват 
защита на правото на физическите 
лица за поверителност по отношение 
на обработката на лични данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 

заличава се



PR\895700BG.doc 23/144 PE485.882v01-00

BG

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.

Or. en

Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти следва 
винаги да е обвързано с изискване за 
откриване на клон в Съюза.
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 
компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество.
Клонът следва да разполага 
неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит;
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 
бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на услуги 
без клон следва да бъде позволено 
единствено на подходящите 
контрагенти. То подлежи на 
регистрация от страна на ЕОЦКП и е 
обект на надзор в третата държава.
Между ЕОЦКП и компетентния орган 
на третата държава следва да 
съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество.

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти или на 
клиенти, които са избрали да се 
откажат от определени защити, за 
да бъдат третирани като 
професионални клиенти, следва 
винаги да е обвързано с изискване за 
откриване на клон в Съюза.
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 
компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество.
Клонът следва да разполага 
неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит;
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 
бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на услуги 
без клон следва да бъде позволено 
единствено на подходящите 
контрагенти. То подлежи на 
регистрация от страна на ЕОЦКП и е 
обект на надзор в третата държава.
Между ЕОЦКП и компетентния орган 
на третата държава следва да 
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съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) С въвеждането на търговски 
решения в областта на консолидираните 
отчети за капиталови инструменти 
следва да се повиши интеграцията на 
европейския пазар и да се улесни 
достъпа на участниците на пазара до 
консолидиран набор от налична 
информация за прозрачността на 
сделките. Предвиденото решение се 
основава на лицензиране на 
доставчиците, действащи по 
предварително определени и 
контролирани параметри, които се 
конкурират помежду си за постигане на 
високотехнологични и иновативни 
решения, които ще бъдат възможно най-
полезни за пазара.

(78) Сега, когато е създадена пазарна 
структура, позволяваща 
конкуренцията между множество 
места за търговия, е важно възможно 
най-бързото въвеждане на ефективни 
консолидирани отчети. С въвеждането 
на търговски решения в областта на 
консолидираните отчети за капиталови 
инструменти следва да се повиши 
интеграцията на европейския пазар и да 
се улесни достъпа на участниците на 
пазара до консолидиран набор от 
налична информация за прозрачността 
на сделките. Предвиденото решение се 
основава на лицензиране на 
доставчиците, действащи по 
предварително определени и 
контролирани параметри, които се 
конкурират помежду си за постигане на 
високотехнологични и иновативни 
решения, които ще бъдат възможно най-
полезни за пазара. За да се улесни 
ранното развитие на надеждни 
консолидирани отчети, Комисията 
следва възможно най-скоро да приеме 
делегирани актове, в които да се 
уточняват определени детайли във 
връзка със задължението за 
информиране на доставчиците на
консолидирани отчети.

Or. en
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Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) На компетентните органи следва да 
се предоставят изрични правомощия за 
ограничаване на правото на лице или на 
клас от лица да сключва договори за 
деривати, свързани със стоки.
Ограничението следва да може да се 
прилага по отношение както на отделни 
сделки, така и на формираните във 
времето позиции. Компетентните 
органи следва най-вече по отношение на 
последните да гарантират, че тези 
ограничения на позициите са 
недискриминационни, ясно 
формулирани, отчитат спецификите на 
съответния пазар и са необходими за 
осигуряване на целостта и нормалното 
функциониране на пазара.

(85) На компетентните органи следва да 
се предоставят изрични правомощия за 
ограничаване на правото на лице или на 
клас от лица да сключва договори за 
деривати, свързани със стоки.
Ограничението следва да може да се 
прилага по отношение както на отделни 
сделки, така и на формираните във 
времето позиции. Компетентните 
органи следва най-вече по отношение на 
последните да гарантират, че тези 
ограничения на позициите са 
недискриминационни, ясно 
формулирани, отчитат спецификите на 
съответния пазар и са необходими за 
осигуряване на целостта и нормалното 
функциониране на пазара. По-
специално при ограниченията следва 
да се прави разлика между позиции, 
които обективно ограничават 
рисковете, пряко свързани с 
търговските дейности във връзка със 
стоковите и други позиции.

Or. en

Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86) Всички места, на които се търгуват 
стокови деривати, следва също да 
прилагат подходящи ограничения или 
алтернативни механизми,
предназначени за поддържане на 
ликвидността, предотвратяване на 
пазарните злоупотреби, както и за 
осигуряване на условия за 

(86) Всички места, на които се търгуват 
стокови деривати, следва също да 
прилагат подходящи ограничения, 
предназначени за поддържане на 
ликвидността, предотвратяване на 
пазарните злоупотреби, както и за 
осигуряване на условия за 
ценообразуване и сетълмент съгласно 
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ценообразуване и сетълмент съгласно 
установения ред. ЕОЦКП следва да 
поддържа и публикува списък, 
съдържащ обобщена информация за 
всички действащи мерки. Тези 
ограничения или мерки следва да се 
прилагат последователно и да вземат 
предвид специфичните особености на 
съответния пазар. В тях следва ясно да 
са посочени лицата, спрямо които те се 
прилагат, както и съответните 
освобождавания, а също и съответните 
количествени прагове, които 
съставляват ограниченията или могат да 
задействат други задължения. На 
Комисията следва да се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове, включително с цел да се 
избегнат неблагоприятните последствия 
от ограниченията или мерките, 
приложими спрямо съпоставими 
договори на други места за търговия.

установения ред. ЕОЦКП следва да 
поддържа и публикува списък, 
съдържащ обобщена информация за 
всички действащи мерки. Тези 
ограничения следва да се прилагат 
последователно и да вземат предвид 
специфичните особености на 
съответния пазар. В тях следва ясно да 
са посочени лицата, спрямо които те се 
прилагат, както и съответните 
освобождавания, а също и съответните 
количествени прагове, които 
съставляват ограниченията или могат да 
задействат други задължения. На 
Комисията следва да се предоставят 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти, включително 
с цел да се избегнат неблагоприятните 
последствия от ограниченията, 
приложими спрямо съпоставими 
договори на други места за търговия.

Or. en

Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 86 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86a) Държавите членки следва да 
изискват от регулираните пазари и 
операторите на многостранни 
системи за търговия (МСТ) и на 
организирани системи за търговия 
(ОСТ), които допускат до търговия 
или търгуват със стокови деривати, 
да налагат, освен предварителните 
ограничения на позициите, и други 
проверки на позицията, които са 
необходими за гарантиране на 
нормалното функциониране на 
пазарите, и най-вече да намалят 
възможностите за манипулиране на 
пазара за деривати или базови 
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инструменти от притежатели на 
големи позиции и да гарантират, че 
участниците на пазара разполагат с 
необходимите механизми за реално 
сключване на договора, ако това е 
необходимо. Тези проверки следва да 
включват възможността мястото за 
търговия да изиска от членовете или 
участниците да прекратят или 
намалят размера на държаната 
позиция.

Or. en

Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

(105) На Европейския парламент 
следва да бъде предоставен 
тримесечен срок от първото 
предаване на проектите за изменения 
и за мерки за прилагане, за да може 
той да ги разгледа и да даде своето 
становище. Независимо от това, при 
спешни и надлежно обосновано случаи 
този срок следва да може да бъде 
съкращаван. Ако в рамките на този 
срок Европейският парламент приеме 
резолюция, Комисията следва да 
преразгледа проектите за изменения 
или за мерки.

заличава се

Or. en

Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 106

Текст, предложен от Комисията Изменение

(106) С цел постигане на целите, (106) На Комисията следва да бъдат 
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установени в настоящата директива, 
на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на 
подробностите относно 
освобождаванията, изясняване на 
дефинициите, критериите за оценка на 
предложените придобивания на 
инвестиционен посредник, 
организационните изисквания към 
инвестиционните посредници, 
управлението на конфликти на 
интереси, задълженията при 
предоставянето на инвестиционни 
услуги, изпълнението на нареждания 
при най-благоприятни условия за 
клиента, обработването на нареждания 
на клиенти, сделките с подходящи 
контрагенти, пазарите за растеж за 
МСП, условията за оценка на началния 
капитал на предприятия от трети 
държави, мерките относно 
устойчивостта на системите, 
механизмите за временно 
преустановяване и електронна търговия, 
допускането на финансови инструменти 
за търговия, спиране и отстраняване на 
финансови инструменти от търговия, 
праговете за отчитане на позициите по 
категории търговци и сътрудничеството 
между компетентните органи. От 
особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации, в 
това число на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на 
подробностите относно 
освобождаванията, уточняването на 
определени дефиниции, критериите за 
оценка на предложените придобивания 
на инвестиционен посредник, 
организационните изисквания към 
инвестиционните посредници, 
управлението на конфликти на 
интереси, задълженията при 
предоставянето на инвестиционни 
услуги, изпълнението на нареждания 
при най-благоприятни условия за 
клиента, обработването на нареждания 
на клиенти, сделките с подходящи 
контрагенти, пазарите за растеж за 
МСП, условията за оценка на началния 
капитал на финансови институции от 
трети държави, мерките относно 
устойчивостта на системите, 
механизмите за временно 
преустановяване и електронна търговия, 
допускането на финансови инструменти 
за търговия, спиране и отстраняване на 
финансови инструменти от търговия, 
праговете за отчитане на позициите по 
категории търговци, разясняването на 
подходящите търговски условия за 
одобрените агенти по публикуването 
на отчети за търговия с оглед 
публичното оповестяване на 
информацията, предоставянето от 
ДКО на достъп до потока от 
информация и осигуряването на 
информация от одобрените агенти по 
отчитането на сделки, 
разясняването на подробностите от 
задължението за информиране на 
ДКО, сътрудничеството между 
компетентните органи.От особено 
значение е Комисията да провежда 
подходящи консултации, в това число 
на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
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подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. en

Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) За да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящата 
директива, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Правомощията, които се 
отнасят до приемането на решения за 
равностойност на правната и надзорната 
рамка на трета държава при 
предоставянето на услуги от 
предприятия от трети държави и 
изпращането на отчетите за 
позициите по категории търговци до 
ЕОЦКП, следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

(107) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящата 
директива, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Правомощията следва да
се отнасят до приемането на решения за 
равностойност на правната и надзорната 
рамка на трета държава при 
предоставянето на услуги от финансови 
институции от трети държави и следва 
да бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията1.

____________________

1 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Or. en

Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 109
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(109) Комисията следва да приема 
проектите за регулаторни технически 
стандарти, разработени от ЕОЦКП, по 
член 7 относно процедурите за 
одобряване и отхвърляне на искания за 
издаване на лиценз на инвестиционни 
посредници, членове 9 и 48 относно 
изискванията към управителните 
органи, член 12 относно придобиването 
на квалифицирано участие, член 27 
относно задължението за изпълнение на 
нареждания при най-благоприятни 
условия за клиентите, членове 34 и 54 
относно сътрудничеството и обмена на 
информация, член 36 относно 
свободното предоставяне на 
инвестиционни услуги и извършване на 
дейности, член 37 относно откриването 
на клон, член 44 относно 
предоставянето на услуги от 
предприятия от трети държави, член 63 
относно процедурите за одобряване и 
отхвърляне на искания за издаване на 
лиценз на доставчици на услуги за 
отчитане на данни, членове 66 и 67 
относно организационните изисквания 
към одобрените публикуващи агенти и 
доставчиците на консолидирани отчети 
за извършена търговия, както и по 
член 84 относно сътрудничеството 
между компетентните органи.
Комисията следва да приема проектите 
за регулаторни технически стандарти 
посредством делегирани актове по 
силата на член 290 от ДФЕС и в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.

(109) Комисията следва да приема 
проектите за регулаторни технически 
стандарти, разработени от ЕОЦКП, 
уточняващи  критериите, съгласно 
които се определя дали една дейност е 
допълнителна спрямо основната 
стопанска дейност, по член 7 относно 
процедурите за одобряване и 
отхвърляне на искания за издаване на 
лиценз на инвестиционни посредници, 
членове 9 и 48 относно изискванията 
към управителните органи, член 12 
относно придобиването на 
квалифицирано участие, член 27 
относно задължението за изпълнение на 
нареждания при най-благоприятни 
условия за клиентите, членове 34 и 54 
относно сътрудничеството и обмена на 
информация, член 36 относно 
свободното предоставяне на 
инвестиционни услуги и извършване на 
дейности, член 37 относно откриването 
на клон, член 44 относно 
предоставянето на услуги от 
предприятия от трети държави във 
връзка с броя на договорите, които 
всяко лице може да сключи в рамките 
на определен период от време, член 63 
относно процедурите за одобряване и 
отхвърляне на искания за издаване на 
лиценз на доставчици на услуги за 
отчитане на данни, членове 66 и 67 
относно организационните изисквания 
към одобрените публикуващи агенти и 
доставчиците на консолидирани отчети 
за извършена търговия, както и по 
член 84 относно сътрудничеството 
между компетентните органи.
Комисията следва да приема проектите
за регулаторни технически стандарти 
посредством делегирани актове по 
силата на член 290 от ДФЕС и в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
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Or. en

Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

(110) На Комисията следва също така да 
се предоставят правомощия да приема 
технически стандарти за изпълнение 
чрез актове за изпълнение по силата 
на член 291 от ДФЕС и в 
съответствие с член 15—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010. На 
ЕОЦКП следва да бъде поверено 
разработването на проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
които се предоставят на Комисията, 
във връзка с член 7 относно 
процедурите за одобряване и 
отхвърляне на искания за издаване на 
лиценз на инвестиционни посредници, 
член 12 относно придобиването на 
квалифицирано участие, член 18 
относно процеса на търговията и 
приключване на сделките в МСТ и ОСТ, 
членове 32, 33 и 53 относно спирането и
отстраняването на финансови 
инструменти от търговията, член 36 
относно свободното предоставяне на 
инвестиционни услуги и извършване на 
дейности, член 37 относно откриването 
на клон, член 44 относно 
предоставянето на услуги от 
предприятия от трети държави, член 60 
относно отчитането на позициите по 
категории търговци, член 78 относно 
предоставянето на информация на 
ЕОЦКП, член 83 относно задължението 
за сътрудничество, член 84 относно 
сътрудничеството между компетентните 
органи, член 85 относно обмена на 
информация, както и във връзка с 
член 88 относно консултациите преди 
издаване на лиценз.

(110) На Комисията следва също така да 
се предоставят правомощия да приема 
проекти на технически стандарти, 
изготвени от ЕОЦКП,  относно 
процедурите за одобряване и 
отхвърляне на искания за издаване на 
лиценз на инвестиционни посредници, 
член 12 относно придобиването на 
квалифицирано участие, член 18 
относно процеса на търговията и 
приключване на сделките в МСТ и ОСТ, 
членове 32, 33 и 53 относно спирането и 
отстраняването на финансови 
инструменти от търговията, член 36 
относно свободното предоставяне на 
инвестиционни услуги и извършване на 
дейности, член 37 относно откриването 
на клон, член 44 относно 
предоставянето на услуги от 
предприятия от трети държави, член 60 
относно отчитането на позициите по 
категории търговци, член 78 относно 
предоставянето на информация на 
ЕОЦКП, член 83 относно задължението 
за сътрудничество, член 84 относно 
сътрудничеството между компетентните 
органи, член 85 относно обмена на 
информация, както и във връзка с 
член 88 относно консултациите преди 
издаване на лиценз. Комисията следва  
да приема тези проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
посредством актове за изпълнение в 
съответствие с член 291 от ДФЕС и в 
съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕО) № 1095/2010.
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Or. en

Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
инвестиционни посредници, регулирани 
пазари, доставчици на услуги за 
отчитане на данни и предприятия от 
трети държави, осъществяващи 
инвестиционни услуги и дейности в 
Съюза.

1. Настоящата директива се прилага към 
инвестиционни посредници, регулирани 
пазари, доставчици на услуги за 
отчитане на данни и финансови 
институции от трети държави, 
осъществяващи инвестиционни услуги и 
дейности в Европейския съюз.

(Това изменение се прилага за целия 
текст. Неговото приемане ще изисква 
извършването на съответните 
промени.)

Or. en

Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осъществяване на инвестиционни 
услуги и дейности от предприятия от 
трети държави чрез откриването на 
клон;

б) осъществяване на инвестиционни 
услуги и дейности от финансови 
институции от трети държави чрез 
откриването на клон;

Or. en

Изменение 32
Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква г) - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това освобождаване не се прилага Лица, които са освободени по буква (i), 
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спрямо лицата, освободени по член 2, 
параграф 1, буква и), които търгуват 
с финансови инструменти за 
собствена сметка като членове или 
участници на регулиран пазар или 
МСТ, включително маркет мейкъри 
по отношение на стокови 
деривативи, квоти за емисии или 
техни деривативи;

няма нужда също така да отговарят 
на условията по настоящата буква, 
за да бъдат освободени;

Or. en

Изменение 33
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) членовете на Европейската система 
на централните банки и други 
национални органи, изпълняващи 
подобни функции в Съюза,  други 
държавни институции, които отговарят 
или участват в управлението на 
публичния дълг в Съюза, както и 
международните органи, в които 
членува една или няколко държави 
членки ;

ж) членовете на Европейската система 
на централните банки и други 
национални органи, изпълняващи 
подобни функции в Съюза, други 
държавни институции, които отговарят 
или участват в управлението на 
публичния дълг в Съюза, както и 
международните органи, в които 
членуват три или повече държави 
членки и на които е възложено 
управлението на държавния дълг или 
участват в него;

Or. en

Изменение 34
Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) лицата, които: i) лицата, които:

– търгуват с финансови инструменти за 
собствена сметка с изключение на 
лицата, които търгуват за собствена 
сметка чрез изпълняване на нареждания 

(i) търгуват с финансови инструменти за 
собствена сметка с изключение на 
лицата, които търгуват за собствена 
сметка чрез изпълняване на нареждания 
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на клиенти, или на клиенти,
– предоставят  инвестиционни услуги , 
различни от търгуване за собствена 
сметка, изключително за техните 
предприятия майки, за техните дъщерни 
предприятия или за други дъщерни 
предприятия на техните предприятия 
майки, или

(ii) предоставят  инвестиционни услуги , 
различни от търгуване за собствена 
сметка, изключително за техните 
предприятия майки, за техните дъщерни 
предприятия или за други дъщерни 
предприятия на техните предприятия 
майки, или

– предоставят инвестиционни услуги, 
различни от търгуване за собствена 
сметка,  със стокови деривати или 
договори за деривати, включени в 
приложение I, раздел В, точка 10, или 
квоти за емисии или техни деривативи
на клиентите от основната им стопанска 
дейност,

(iii) предоставят инвестиционни услуги, 
различни от търгуване за собствена 
сметка,  със стокови деривати или 
договори за деривати, включени в 
приложение I, раздел В, точка 10, или 
квоти за емисии или техни деривативи
на клиентите от основната им стопанска 
дейност,

при условие че при всички случаи  това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на групова основа, 
и при условие че основната им 
стопанска дейност не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или банкови услуги съгласно 
Директива 2006/48/EО ;

при условие че при всички случаи:

–  това се явява допълнителна дейност 
към тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на групова основа, 
и при условие че основната им 
стопанска дейност не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или банкови услуги съгласно 
Директива 2006/48/EО,
– отчитат ежегодно пред 
съответния компетентен орган 
основанието, според което считат, 
че дейността им по букви (i), (ii) и (iii) 
е допълнителна спрямо основната им 
стопанска  дейност;

Or. en
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Изменение 35
Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

(j) лицата, които предоставят 
инвестиционни консултации в 
процеса на извършването на друга 
професионална дейност, която не е 
обхваната от настоящата 
директива, при условие, че 
предоставянето на такива 
консултации не е срещу специално 
възнаграждение;

заличава се

Or. en

Изменение 36
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 94 относно 
мерки  по отношение на изключенията 
в букви в) и  и) , с които се уточнява
кога една дейност следва да се счита 
за допълнителна към основната 
стопанска дейност на групово ниво, 
както и кога една дейност се извършва 
допълнително.

3. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 94 относно 
мерки  по отношение на изключението 
в буква в), за да разясни кога една 
дейност се извършва допълнително

Or. en

Изменение 37
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите, съгласно които се 
определя дали една дейност е 

заличава се
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допълнителна спрямо основната 
стопанска дейност, отчитат поне 
следните елементи:
– до каква степен може обективно да 
се измери доколко дейността 
намалява рисковете, пряко свързани с 
търговската или финансовата 
дейност,
– капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност.

Or. en

Изменение 38
Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел уточняване на критериите, 
съгласно които се определя дали една 
дейност е допълнителна спрямо 
основната стопанска дейност, като 
отчита най-малко следните 
елементи:
a) до каква степен може обективно да 
се измери доколко дейността 
намалява рисковете, пряко свързани с 
търговската или финансовата 
дейност;
б) необходимостта допълнителните 
дейности да съставляват по-малката 
част от дейностите на групата и на 
образуванието, с изключение на 
услугите, предоставяни единствено 
на други членове от същата група;
в) равнището на извършената 
търговия или предоставените 
инвестиционни услуги, свързани с 
услугите, извършени от финансови 
институции, извършващи същите 
дейности или предоставящи същите 
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услуги;
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до ...*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
______________

*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 39
Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12) „малки и средни предприятия“ 
означава за целите на настоящата 
директива дружества, чиято средна 
пазарна капитализация не надхвърля 
100 000 000 EUR въз основа на 
котировките към края на годината за 
трите предходни календарни години;

12) „малки и средни предприятия“ 
означава за целите на настоящата 
директива дружества, които наемат на 
работа по-малко от 250 души и имат 
годишен оборот, ненадвишаващ 
50 милиона евро, или годишен 
счетоводен баланс, ненадвишаващ 
43 милиона евро;

Or. en

Изменение 40
Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

18) „компетентен орган“ означава 
органът, определен от всяка държава 

18) „компетентен орган“ означава 
органът, определен от всяка държава 
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членка в съответствие с член 48, 
доколкото в настоящата директива не е 
определено друго;

членка в съответствие с член 69, 
доколкото в настоящата директива не е 
определено друго;

Or. en

Изменение 41
Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 – точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27) „управителен орган“ означава 
ръководен орган, изпълняващ надзорни 
и управленски функции, който взема 
окончателните решения и разполага с 
правомощия за определяне на 
стратегията, целите и цялостната 
политика на предприятието. В 
управителния орган участват лицата, 
които действително управляват 
стопанската дейност на предприятието;

27) „управителен орган“ означава 
ръководен орган или доставчик на 
услуги по пренос на данни, изпълняващ 
надзорни и управленски функции, който 
взема окончателните решения и 
разполага с правомощия за определяне 
на стратегията, целите и цялостната 
политика на предприятието или 
доставчика на услуги по пренос на 
данни. В управителния орган участват 
лицата, които действително управляват 
стопанската дейност на предприятието;

Or. en

Изменение 42
Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

30) „алгоритмична търговия“ означава 
търговия с финансови инструменти, при 
която индивидуалните параметри на 
нареждането се определят автоматично 
от компютърен алгоритъм, в т.ч. дали да 
се инициира нареждането, срокове, цена 
или количество на нарежданията или 
начина на управление на подаденото 
нареждане при ограничена или нулева 
човешка намеса. В тази дефиниция не се 
включват системите, които се използват 

30) „алгоритмична търговия“ означава 
търговия с финансови инструменти, при 
която индивидуалните параметри на 
нареждането се определят автоматично 
от компютърен алгоритъм, в т.ч. дали да 
се инициира нареждането, срокове, цена 
или количество на нарежданията или 
начина на управление на подаденото 
нареждане при ограничена или нулева 
човешка намеса. В тази дефиниция не се 
включват системите, които се използват 
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единствено с цел насочване на поръчки 
до едно или няколко места за търговия 
или потвърждаване на поръчки;

единствено с цел насочване на поръчки 
до едно или няколко места за търговия, 
потвърждаване на поръчки, изпълнение 
на поръчки на клиенти или 
изпълнение на правно задължение чрез 
определяне на параметрите на 
поръчката;

Or. en

Изменение 43
Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 30 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) „високочестотна търговия“ 
означава търговия с финансови 
инструменти, при която скоростта 
на реално задвижване на механизма за 
предаване, отмяна или промяна на 
нареждания се превръща в определящ 
фактор за времето на предаване на 
инструкцията на мястото за 
търговия или за осъществяване на 
сделката;

Or. en

Изменение 44
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква 30 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30б) „стратегия за високочестотна 
търговия“ означава стратегия за 
търговия относно търгуването за 
собствена сметка с финансови 
инструменти, които включват 
високочестотна търговия и 
притежават най-малкото четири от 
следните характеристики:
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(i) използват системи за съвместно 
ползване на инфраструктурата;
(ii) свързани са с дневен оборот на 
портфейла от най-малко 50%;
(iii) съотношението на 
нарежданията към сделките 
надвишава 4:1;
(iv) делът на отменените 
нареждания надвишава 20%;
(v) по-голяма част от позициите са 
открити в рамките на същия ден;
(vi) такива отстъпки могат да се 
направят за повече от 50% от 
нарежданията или сделките, 
извършени на места за търговия, 
които предлагат намаления или 
отстъпки за нареждания, 
осигуряващи ликвидност;

Or. en

Изменение 45
Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на делегирани 
актове в съответствие с член 94 относно 
мерките за 1 ---  определяне на някои 
технически елементи на  дефинициите, 
определени в параграф 1 от настоящия 
член, с цел тяхното адаптиране към 
пазарните промени .

3. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на делегирани 
актове в съответствие с член 94 относно 
мерките за определяне на някои 
технически елементи на дефинициите, 
определени в параграф 1, точки 3, 11, 
12, 27, 28, 29, 30, 30a, 30б, 31, 32 и 33 от 
настоящия член, с цел тяхното 
адаптиране към пазарните промени.

Or. en

Изменение 46
Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до [31 декември 2016 г. ]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до ...*. .

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 47
Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират правомощия 
да приеме посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с процедурата по
членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010.

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

Or. en

Изменение 48
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение до [31 декември 2016 г.]

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на изпълнителни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.
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Or. en

Изменение 49
Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до ...*.
______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 50
Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до 
[31 декември 2014 г.]

заличава се

Or. en

Изменение 51
Предложение за директива
Член 12 – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират правомощия 
да приеме посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с процедурата по
членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 

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

Or. en

Изменение 52
Предложение за директива
Член 14 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член не се прилага по 
отношение на структурирани 
депозити, открити от кредитни 
институции, членуващи в схема за 
гарантиране на депозитите, 
призната съгласно Директива 
94/19/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 30 май 1994 г. относно 
схемите за гарантиране на 
депозитите1.
____________________

1 ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5.

Or. en

Изменение 53
Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се най-малко до
сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 
сметка и по нареждания на клиенти, 
когато се предоставят услуги по 
приемане и предаване на нареждания и 
по изпълнение на нареждания за сметка 
на клиенти.

Държавите членки на произход 
признават за подходящи най-малко 
записите във връзка със сделките, 
които се сключват при извършване на 
търговия за собствена сметка и по 
нареждания на клиенти, когато се 
предоставят услуги по приемане и 
предаване на нареждания и по 
изпълнение на нареждания за сметка на 
клиенти, или
а) записи на телефонни разговори или 
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електронни съобщения; или
б) подходящо документиране на 
съдържанието на тези телефонни 
разговори или електронни съобщения, 
например под формата на протокол.

Or. en

Изменение 54
Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Направените записи на телефонни 
разговори или електронни съобщения 
съгласно първата алинея се 
предоставят на съответните 
клиенти при поискване и се съхраняват 
за срок от три години.

Държавите членки изискват тези 
записи да се съхраняват за срок от три 
години.

Or. en

Изменение 55
Предложение за директива
Член 16 - параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове съгласно член 94 , 1 ---
определящи конкретните 
организационни изисквания по 
параграфи 2—9, които да бъдат 
наложени на инвестиционните 
посредници и на клоновете на 
лицензирани съгласно член 43 
посредници от трети държави, 
извършващи различни инвестиционни 
услуги и/или дейности и допълнителни 
услуги или комбинация от двете.

12. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове съгласно член 94 , 1 ---
определящи конкретните 
организационни изисквания по 
параграфи 2—9, които да бъдат 
наложени на инвестиционните 
посредници и на клоновете на 
лицензирани съгласно член 43 
финансови институции от трети 
държави, извършващи различни 
инвестиционни услуги и/или дейности и 
допълнителни услуги или комбинация 
от двете.
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Or. en

Изменение 56
Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Алгоритмична търговия Алгоритмична и високочестотна
търговия

Or. en

Изменение 57
Предложение за директива
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
извършват алгоритмична търговия, 
трябва да имат ефективни системи и 
механизми за контрол на риска, за да 
гарантират, че системите им за търговия 
са устойчиви и имат достатъчен 
капацитет, че в тях са заложени 
подходящи прагове и ограничения за 
търговията и че не допускат 
предаването на грешни нареждания или 
действието на системата по друг начин, 
който може да причини или да 
допринесе за смущения във 
функционирането на пазара. Тези 
посредници трябва да имат ефективни 
системи и механизми за контрол на 
риска, за да гарантират, че системите им 
за търговия не могат да бъдат 
използвани за цели, които противоречат 
на разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ [Регламент за пазарните злоупотреби 
— РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия, с което са свързани.
Посредникът трябва да има ефективни 
правила за осигуряване на 

1. Инвестиционните посредници, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, трябва да 
имат ефективни системи и механизми за 
контрол на риска, за да гарантират, че 
системите им за търговия са устойчиви 
и имат достатъчен капацитет, че в тях са 
заложени подходящи прагове и 
ограничения за търговията и че не 
допускат предаването на грешни 
нареждания или действието на 
системата по друг начин, който може да 
причини или да допринесе за смущения 
във функционирането на пазара. Тези 
посредници трябва да имат ефективни 
системи и механизми за контрол на 
риска, за да гарантират, че системите им 
за търговия не могат да бъдат 
използвани за цели, които противоречат 
на разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ [Регламент за пазарните злоупотреби 
— РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия, с което са свързани.
Посредникът трябва да има ефективни 
правила за осигуряване на 
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непрекъснатост на дейността при 
непредвиден срив на системите му за 
търговия и да гарантира, че системите 
му се подлагат на пълни изпитвания и се 
наблюдават по подходящ начин, за да се 
осигури спазването на изискванията по 
настоящия параграф.

непрекъснатост на дейността при 
непредвиден срив на системите му за 
търговия и да гарантира, че системите 
му се подлагат на пълни изпитвания и се 
наблюдават по подходящ начин, за да се 
осигури спазването на изискванията по 
настоящия параграф.

Or. en

Изменение 58
Предложение за директива
Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка стратегия за алгоритмична
търговия трябва да действа 
непрекъснато през работното време на 
мястото за търговия, към което тя 
предава нареждания или посредством 
чиито системи изпълнява сделки. С 
параметрите или ограниченията за 
търгуване при стратегия за 
алгоритмична търговия се гарантира, 
че се обявяват обвързващи конкурентни 
котировки и така периодично и текущо 
се осигурява ликвидност на тези места 
за търговия независимо от пазарните
условия.

3. Когато инвестиционен посредник 
прилага стратегия за 
високочестотна търговия, която 
отговаря на условията на член 4, 
точка 30б, подточка (vi), тази
стратегия за търговия трябва да действа 
непрекъснато през работното време на 
мястото за търговия, към което тя 
предава нареждания или посредством 
чиито системи изпълнява сделки.  С 
параметрите или ограниченията за 
търгуване при тази високочестотна
стратегия за търговия се гарантира, че 
се обявяват обвързващи конкурентни 
котировки и така периодично и текущо 
се осигурява ликвидност на тези места 
за търговия независимо от пазарните 
условия.

Or. en

Изменение 59
Предложение за директива
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки инвестиционен посредник, 4. Инвестиционните посредници не 
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който осигурява пряк електронен 
достъп до място за търговия, трябва 
да има ефективни системи и 
механизми за контрол, които 
гарантират, че правилно се анализира 
и преразглежда въпросът, дали 
използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения 
за търговията и кредита, че сделките 
на тези лица се наблюдават по 
подходящ начин и че има 
целесъобразни механизми за контрол 
на риска, които не допускат 
извършване на сделки, способни да 
създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на 
мястото за търговия.
Инвестиционният посредник сключва 
с всяко ползващо услугата лице 
обвързващо писмено споразумение, в 
което се уреждат основните права и 
задължения във връзка с 
предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва 
отговорността си да гарантира, че 
извършваните посредством тази 
услуга сделки отговарят на 
изискванията на настоящата 
директива, Регламент (ЕС) № [РПЗ] и 
правилника на мястото за търговия.

осигуряват пряк електронен достъп до
мястото за търговия.

Or. en

Изменение 60
Предложение за директива
Член 18 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки изискват от 7. Държавите членки изискват от 
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инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да представят на 
компетентния орган подробно описание 
на действието на съответната МСТ или 
ОСТ. За всеки издаден лиценз на 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор за организиране на МСТ или 
ОСТ се подава уведомление до ЕОЦКП.
ЕОЦКП изготвя списък на всички МСТ 
и ОСТ в Съюза. Списъкът съдържа 
информация за предоставяните от МСТ 
или ОСТ услуги и включва уникалния 
идентификационен код на МСТ или 
ОСТ, който трябва да бъде използван в 
отчетите съгласно член 23 и съгласно 
членове 5 и 9 от Регламент (EС) № …/… 
[РПФИ]. ЕОЦКП бива уведомяван за 
всеки издаден лиценз. ЕОЦКП 
публикува на своята страница в 
интернет този списък и го актуализира.

инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да представят на 
компетентния орган подробно описание 
на действието на съответната МСТ или 
ОСТ. За всеки издаден лиценз на 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор за организиране на МСТ или 
ОСТ се подава уведомление до ЕОЦКП.
ЕОЦКП изготвя списък на всички МСТ 
и ОСТ в Съюза. Списъкът съдържа 
информация за предоставяните от МСТ 
или ОСТ услуги и включва уникалния 
идентификационен код на МСТ или 
ОСТ, който трябва да бъде използван в 
отчетите съгласно член 23 и съгласно 
членове 5 и 9 от Регламент (EС) № …/… 
[РПФИ]. ЕОЦКП бива уведомяван за 
всеки издаден лиценз. ЕОЦКП 
публикува на своята страница в 
интернет този списък и го актуализира.

Or. en

Изменение 61
Предложение за директива
Член 18 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, с 
които се определят съдържанието и 
формата на описанието и уведомлението 
по параграф 8.

8. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, с 
които се определят съдържанието и 
формата на описанието и уведомлението 
по параграф 7.

Or. en

Изменение 62
Предложение за директива
Член 18 – параграф 9 – алинея 2



PR\895700BG.doc 49/144 PE485.882v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение до [31 декември 2016 г.]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на изпълнителни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 63
Предложение за директива
Член 20 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват от ОСТ 
да разполагат с ефективни системи, 
процедури и правила, за да спазват 
условията по член 51, когато 
предвиждат или осигуряват възможност 
за извършване на алгоритмична 
търговия.

4. Държавите членки изискват от ОСТ 
да разполагат с ефективни системи, 
процедури и правила, за да спазват 
условията по член 51, когато 
предвиждат или осигуряват възможност 
за извършване на алгоритмична или 
високочестотна търговия.

Or. en

Изменение 64
Предложение за директива
Член 24 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че когато инвестиционните 
посредници разработват 
инвестиционни продукти или 
структурирани депозити за продажба 
на професионални или 
непрофесионални клиенти, тези 
продукти са предназначени да 
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отговарят на потребностите на 
определен целеви пазар в рамките на 
съответната категория клиенти, 
както и че инвестиционният 
посредник предприема разумни мерки, 
за да  гарантира, че инвестиционният 
продукт се продава и разпространява 
сред клиентите в рамките на 
целевата група.

Or. en

Изменение 65
Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1–  тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва дали препоръката е независима
и дали се основа на широк или 
ограничен анализ на пазара, както и 
дали инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента текущата 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва предварително дали 
препоръката е предоставена във връзка 
с приемането или получаването на 
стимули от трети страни и дали се 
основа на широк или ограничен анализ 
на пазара, както и дали 
инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента периодична 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

Or. en

Изменение 66
Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1–  тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– финансовите инструменти и 
предложените инвестиционни 

– продуктовите структури и 
категоризацията на клиента на 
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стратегии; тази информация следва да 
включва подходящи указания и 
предупреждения за рисковете, свързани 
с инвестиции в тези инструменти или по 
отношение на конкретни инвестиционни 
стратегии,

съответния целеви пазар, финансовите 
инструменти и предложените 
инвестиционни стратегии; тази 
информация следва да включва 
подходящи указания и предупреждения 
за рисковете, свързани с инвестиции в 
тези продуктови структури,
инструменти или по отношение на 
конкретни инвестиционни стратегии,

Or. en

Изменение 67
Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията по първата алинея 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти  да могат да 
разберат характера и рисковете на 
инвестиционната услуга и специфичния 
тип финансов инструмент, който се 
предлага, и впоследствие да вземат 
информирани  инвестиционни решения .
Тази информация може да бъде 
предоставяна в стандартизиран формат.

Информацията по първата алинея се 
предоставя в разбираема форма, така че 
клиентите или потенциалните клиенти
да могат да разберат характера и 
рисковете на инвестиционната услуга и 
специфичния тип финансов инструмент, 
който се предлага, и впоследствие да 
вземат информирани  инвестиционни 
решения . Тази информация може да 
бъде предоставяна в стандартизиран 
формат.

Or. en

Изменение 68
Предложение за директива
Член 24 - параграф 5 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че 
инвестиционната консултация се 
предоставя независимо, посредникът:

5. Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че 
инвестиционната консултация се 
предоставя срещу заплащането на 
такса, посредникът също така 
информира клиента за това дали 
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препоръчаните финансови 
инструменти ще се ограничават до 
финансови инструменти, емитирани 
или предоставени от субекти, имащи 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник.

Or. en

Изменение 69
Предложение за директива
Член 24 - параграф 5 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани 
на пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите 
си или доставчиците на продукти и 
не трябва да се ограничават до 
финансови инструменти, емитирани 
или предлагани от субекти, 
намиращи се в тесни връзки с 
инвестиционния посредник,

заличава се

Or. en

Изменение 70
Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

заличава се

Or. en
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Изменение 71
Предложение за директива
Член 24 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник, 
преди сключването на споразумение, 
информира своя клиент относно 
очаквания размер на стимулите.  
Периодичният доклад оповестява 
всички стимули, за които се заплаща 
или които са получени през 
предходния период.

Or. en

Изменение 72
Предложение за директива
Член 24 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато инвестиционна услуга се 
предоставя заедно с друга услуга или 
продукт като част от пакет или като 
условие за същото споразумение или 
пакет, инвестиционният посредник 
уведомява клиента дали е възможно да 
купи различните части поотделно и му 
представя информация за разходите и 
таксите за всяка част поотделно.

7. Когато инвестиционна услуга се 
предоставя на непрофесионален 
клиент заедно с друга услуга или 
продукт като част от пакет или като 
условие за същото споразумение или 
пакет, инвестиционният посредник 
уведомява клиента дали е възможно да 
купи различните части поотделно и му 
представя информация за разходите и 
таксите за всяка част поотделно.

Or. en

Изменение 73
Предложение за директива
Член 24 – параграф 7 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

До […] ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
практиките на кръстосани продажби, 
като посочва по-специално при какви 
условия се счита, че практиките на 
кръстосани продажби не отговарят на 
изискванията по параграф 1.

До ...* ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
практиките на кръстосани продажби, 
като посочва по-специално при какви 
условия се счита, че практиките на 
кръстосани продажби не отговарят на 
изискванията по параграф 1.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 74
Предложение за директива
Член 24 - параграф 8 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема съгласно 
член 94 делегирани актове, с които да се 
гарантира, че инвестиционните 
посредници спазват изложените 
принципи при предоставянето на 
инвестиционни или допълнителни 
услуги на клиентите. В тези делегирани 
актове се отчита следното:

8. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема съгласно 
член 94 делегирани актове, с които да се 
гарантира, че инвестиционните 
посредници спазват изложените в този 
член принципи при предоставянето на 
инвестиционни или допълнителни 
услуги на клиентите. В тези делегирани 
актове се отчита следното:

Or. en

Изменение 75
Предложение за директива
Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато инвестиционният посредник 1. Когато инвестиционният посредник 
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предоставя инвестиционни консултации 
или извършва управление на портфейл, 
той получава необходимата информация 
относно знанията и опита на клиента 
или потенциалния клиент в 
инвестиционната област, съответстващи 
на конкретния тип продукт или услуга, 
финансовото му състояние  и 
инвестиционните му цели, така че да 
може да препоръча на клиента или 
потенциалния клиент инвестиционните 
услуги и финансовите инструменти, 
които са подходящи за него.

предоставя инвестиционни консултации 
или извършва управление на портфейла, 
той получава необходимата информация 
относно знанията и опита на клиента 
или потенциалния клиент в 
инвестиционната област, съответстващи 
на специфичния тип продукт или 
услуга, неговия финансов статус, 
допустимото за него равнище на риск
и инвестиционните му цели, така че да 
направи може да препоръча на клиента 
или потенциалния клиент 
инвестиционните услуги и финансовите 
инструменти, които са подходящи за 
него и които по-специално 
съответстват на допустимото за 
него равнище на риск.

Or. en

Изменение 76
Предложение за директива
Член 25 - параграф 3 - алинея 1- буква а - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) услугите са свързани с някой от 
следните финансови инструменти:

(Не касае българската езикова версия.)

Or. en

Изменение 77
Предложение за директива
Член 25 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Клиентът трябва да получава от 
инвестиционния посредник адекватни 
отчети за предоставяните услуги. Тези 
отчети включват периодично 
представяне на информация на 
клиентите, която е съобразена с вида и 
сложността на съответните финансови 

5. Клиентът трябва да получава от 
инвестиционния посредник адекватни 
отчети за предоставяните услуги. Тези 
отчети включват периодично 
представяне на информация на 
клиентите, която е съобразена с вида и 
сложността на съответните финансови 
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инструменти и характера на 
предоставяната услуга, и — в 
съответните случаи — сведения за 
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на 
инвестиционна консултация 
инвестиционният посредник посочва 
как предоставените препоръки 
отговарят на характеристиката на 
клиента.

инструменти и характера на 
предоставяната услуга, и — в 
съответните случаи — сведения за 
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на 
инвестиционна консултация на 
непрофесионални клиенти 
инвестиционният посредник 
предоставя на клиента запис на 
траен носител, с цел уточняване най-
малко целите на клиента, 
препоръките и степента, в която
предоставените препоръки отговарят на 
характеристиката на клиента.

Or. en

Изменение 78
Предложение за директива
Член 25 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ЕОЦКП разработва до […] насоки за 
оценяване на финансовите инструменти 
със структура, поради която за клиента е 
трудно да разбере свързаните рискове, 
както е посочено в параграф 3, буква а), 
и редовно ги актуализира.

7. ЕОЦКП разработва до ...* насоки за 
оценяване на финансовите инструменти 
със структура, поради която за клиента е 
трудно да разбере свързаните рискове, 
както е посочено в параграф 3, буква а), 
и редовно ги актуализира.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 79
Предложение за директива
Член 27 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от всяко 
място за изпълнение на нареждания да 
предоставя безплатно на 
обществеността сведения за качеството 
на изпълнение на сделките на това 
място най-малко веднъж годишно. В 
редовно предоставяните сведения се 
включват подробности за цената, 
скоростта на изпълнение и вероятността 
за изпълнение при отделните финансови 
инструменти.

2. Държавите членки изискват от всяко 
място за изпълнение на нареждания да 
предоставя безплатно на 
обществеността сведения за качеството 
на изпълнение на сделките на това 
място най-малко веднъж на 
тримесечие. В редовно предоставяните 
сведения се включват подробности за 
цената, скоростта на изпълнение и 
вероятността за изпълнение при 
отделните финансови инструменти.

Or. en

Изменение 80
Предложение за директива
Член 27 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
обобщават и публикуват веднъж на 
тримесечие информация за всеки клас 
финансови инструменти във връзка с 
първите пет места за изпълнение на 
нареждания на клиенти, на които те 
са изпълнявали нареждания на 
клиенти през предходното 
тримесечие.

Or. en

Изменение 81
Предложение за директива
Член 27 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 

5. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
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наблюдават ефективността на правилата 
си за изпълнение на нареждания и на 
политиката за изпълнение, за да 
идентифицират и при необходимост да 
коригират евентуалните недостатъци.
По-специално, те правят редовна 
преценка, дали местата за изпълнение, 
включени в политиката за изпълнението 
на нареждания, осигуряват възможно 
най-добрия резултат за клиента, и дали е 
необходимо да направят промени в 
правилата си за изпълнение. Държавите 
членки изискват от инвестиционните 
посредници да уведомяват клиентите за 
всякакви съществени промени в 
правилата си за изпълнение на 
нареждания или политиката за 
изпълнение.

наблюдават ефективността на правилата 
си за изпълнение на нареждания и на 
политиката за изпълнение, за да 
идентифицират и при необходимост да 
коригират евентуалните недостатъци.
По-специално, те правят редовна 
преценка, дали местата за изпълнение, 
включени в политиката за изпълнението 
на нареждания, осигуряват възможно 
най-добрия резултат за клиента, и дали е 
необходимо да направят промени в 
правилата си за изпълнение. В тази 
оценка също така се разглеждат 
промените, които трябва да бъдат 
направени в политиката с оглед на 
информацията, публикувана по 
параграфи 2 и 4а. Държавите членки 
изискват от инвестиционните 
посредници да уведомяват клиентите за 
всякакви съществени промени в 
правилата си за изпълнение на 
нареждания или политиката за 
изпълнение.

Or. en

Изменение 82
Предложение за директива
Член 27 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници 
ежегодно да обобщават 
информацията и да публикуват 
сведения за първите пет места за 
изпълнение, на които през 
предходната година са изпълнявали 
клиентски нареждания.

заличава се

Or. en
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Изменение 83
Предложение за директива
Член 27 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 84
Предложение за директива
Член 27 – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират правомощия 
да приеме посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с процедурата по
членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010.

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

Or. en

Изменение 85
Предложение за директива
Член 32 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спиране на търговията с финансови 
инструменти и отстраняване на 
финансови инструменти от търговия в 
МСТ

Спиране на търговията с финансови 
инструменти и отстраняване на 
финансови инструменти от търговия в 
МСТ или ОСТ

Or. en
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Изменение 86
Предложение за директива
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, организиращ МСТ, който спре 
търговията с финансов инструмент или 
го отстрани от търговия, да публикува 
решението си, да го съобщи на 
регулираните пазари, другите МСТ и 
ОСТ, където се търгува със същия 
финансов инструмент, и да предаде 
съответната информация на 
компетентния орган. Компетентният 
орган информира компетентните органи 
на другите държави членки. Държавите 
членки изискват от другите регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ, където се търгува 
със същия финансов инструмент, също 
да спрат търговията с този финансов 
инструмент или да го отстранят от 
търговия, когато спирането или 
отстраняването се дължи на 
неразкриване на информация за 
емитента или финансовия инструмент, 
ако това няма да увреди съществено 
интересите на инвеститорите и да 
наруши правилното функциониране на 
пазара. Държавите членки изискват от 
другите регулирани пазари, МСТ и ОСТ 
да съобщят решението си на 
компетентния орган и на всички 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, където 
се търгува със същия финансов 
инструмент, като включват и обяснение, 
ако е било решено да не се спира 
търговията с финансовия инструмент 
или той да не се отстранява от търговия.

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, организиращ МСТ или ОСТ, 
който спре търговията с финансов 
инструмент или го отстрани от 
търговия, да публикува решението си, 
да го съобщи на регулираните пазари, 
МСТ и ОСТ, където се търгува със 
същия финансов инструмент, и да 
предаде съответната информация на 
компетентния орган. Компетентният 
орган информира компетентните органи 
на другите държави членки. Държавите 
членки изискват от другите регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ, където се търгува 
със същия финансов инструмент, също 
да спрат търговията с този финансов 
инструмент или да го отстранят от 
търговия възможно най-скоро, когато 
спирането или отстраняването се дължи 
на неразкриване на информация за 
емитента или финансовия инструмент, 
ако това няма да увреди съществено 
интересите на инвеститорите и да 
наруши правилното функциониране на 
пазара. Държавите членки изискват от 
другите регулирани пазари, МСТ и ОСТ 
да съобщят решението си на 
компетентния орган и на всички 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, където 
се търгува със същия финансов 
инструмент, като включват и обяснение, 
ако е било решено да не се спира 
търговията с финансовия инструмент 
или той да не се отстранява от търговия.

Or. en
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Изменение 87
Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на изпълнителни 
технически стандарти до ...*.
______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 88
Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти 
за изпълнение до [ХХХ].

заличава се

Or. en

Изменение 89
Предложение за директива
Член 32 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощията да приемат съгласно 
член 94 делегирани актове, с които се 
определя конкретно какво представлява 
съществено увреждане на интересите на 
инвеститорите и нарушаване на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар съгласно параграфи 1 
и 2 и се уреждат въпроси, свързани с 

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94, с които 
се определят обстоятелствата, които 
накърняват съществено интересите на 
инвеститорите, изяснява се понятието 
„възможно най-скоро“ и правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
както се посочва в параграфи 1 и 2, и се 
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неразкриването на информация за 
емитента или финансовия инструмент 
съгласно параграф 1.

уточняват въпросите, свързани с 
неоповестяването на информация за 
емитента или финансовия инструмент, 
както се посочва в параграф 1, 
включително процедурата, 
необходима за отмяна на спирането 
на търговията с даден финансов 
инструмент.

Or. en

Изменение 90
Предложение за директива
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Спиране на търговията с финансови 
инструменти и отстраняване на 
финансови инструменти от търговия 
в ОСТ
1. Държавите членки изискват от 
всеки инвестиционен посредник или 
пазарен оператор, организиращ ОСТ, 
който спре търговията с финансов 
инструмент или го отстрани от 
търговия, да публикува решението си, 
да го съобщи на регулираните пазари, 
МСТ и другите ОСТ, където се 
търгува със същия финансов 
инструмент, и да предаде 
съответната информация на 
компетентния орган.
Компетентният орган информира 
компетентните органи на другите 
държави членки.
2. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
с които да определи формата и 
сроковете за предаване и публикуване 
на съобщенията по параграф 1.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
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посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти 
за изпълнение до [ХХХ].

Or. en

Изменение 91
Предложение за директива
Член 34 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 92
Предложение за директива
Член 36 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до [31 декември 2016 г. ]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 93
Предложение за директива
Член 36 – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират правомощия 
да приеме посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с процедурата по
членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010.

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

Or. en

Изменение 94
Предложение за директива
Член 37 – параграф 11 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до [31 декември 2016 г. ]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 95
Предложение за директива
Глава IV - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на услуги от 
инвестиционни посредници от трети 
държави

Предоставяне на услуги от финансови 
институции от трети държави
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Or. en

Изменение 96
Предложение за директива
Член 41 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от всеки 
посредник от трета държава, който
възнамерява да предоставя 
инвестиционни услуги или да извършва 
инвестиционни дейности, евентуално 
съчетани с допълнителни услуги, за 
непрофесионални клиенти на 
територията на съответните държави 
членки, да открие клон в Съюза.

2. Държавите членки изискват от всяка 
финансова институция от трета 
държава, която възнамерява да 
предоставя инвестиционни услуги или 
да извършва инвестиционни дейности, 
евентуално съчетани с допълнителни 
услуги, за непрофесионални клиенти 
или за професионални клиенти по 
смисъла на раздел II от приложение II
на територията на съответните държави 
членки, да открие клон в Съюза.

Or. en

Изменение 97
Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приеме съгласно
процедурата по член 95 решение, 
отнасящо се до трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват правно 
задължителни изисквания, които имат 
равностойно действие в сравнение с 
изискванията по настоящата директива, 
по Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], по 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата 
за капиталовата адекватност] и по 
актовете за изпълнението им, и ако 
третата държава предвижда 
равностойно взаимно признаване на 

3. Комисията може да приеме съгласно 
процедурата по разглеждане, посочена 
в член 95, параграф 2, решение, 
отнасящо се до изявление на трета 
държава за това дали законодателната 
и надзорната уредба на съответната 
трета държава гарантират, че 
лицензираните в тази трета държава 
посредници спазват правно 
задължителни изисквания, които имат 
равностойно действие в сравнение с 
изискванията по настоящата директива, 
по Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], по 
Директива 2006/49/ЕО и по актовете за 
изпълнението им, и ако третата държава 
предвижда равностойно взаимно 
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уредбата за пруденциален надзор, 
приложима за лицензираните съгласно 
настоящата директива инвестиционни 
посредници.

признаване на уредбата за пруденциален 
надзор, приложима за лицензираните 
съгласно настоящата директива 
инвестиционни посредници.

Or. en

Изменение 98
Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 2 – буква a) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) посредниците, предоставящи 
инвестиционни услуги и извършващи 
инвестиционни дейности в третата 
държава, подлежат на лицензиране, а 
върху тях постоянно се упражнява 
ефективен надзор и може да се налагат 
принудителни мерки;

а) инвестиционните посредници или 
операторите на пазара, предоставящи 
инвестиционни услуги и извършващи 
инвестиционни дейности в третата 
държава, подлежат на лицензиране, а 
върху тях постоянно се упражнява 
ефективен надзор и може да се налагат 
принудителни мерки;

Or. en

Изменение 99
Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 2– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) посредниците, предоставящи 
инвестиционни услуги и извършващи 
инвестиционни дейности в третата 
държава, са задължени да поддържат 
достатъчен капитал, а за притежателите 
на акции или дялове и за членовете на 
управителния орган се прилагат 
целесъобразни изисквания;

б) инвестиционните посредници или 
операторите на пазара, предоставящи 
инвестиционни услуги и извършващи 
инвестиционни дейности в третата 
държава, са задължени да поддържат 
достатъчен капитал, а за притежателите 
на акции или дялове и за членовете на 
управителния орган се прилагат 
целесъобразни изисквания;

Or. en
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Изменение 100
Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 2– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за посредниците, предоставящи 
инвестиционни услуги и извършващи 
инвестиционни дейности, има 
целесъобразни организационни 
изисквания в областта на вътрешния 
контрол;

в) за инвестиционните посредници 
или операторите на пазара, 
предоставящи инвестиционни услуги и 
извършващи инвестиционни дейности, 
има целесъобразни организационни 
изисквания в областта на вътрешния 
контрол;

Or. en

Изменение 101
Предложение за директива
Член 44 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 102
Предложение за директива
Член 44 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират правомощия 
да приеме посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с процедурата по
членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 

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

Or. en

Изменение 103
Предложение за директива
Член 44 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение до [31 декември 2016 г.]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на изпълнителни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 104
Предложение за директива
Член 45 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки вписват в регистър
посредниците, получили лиценз 
съгласно член 41. Регистърът е 
публично достъпен и съдържа 
информация за услугите или 
дейностите, за които инвестиционният 
посредник има лиценз. Той се 
актуализира редовно. ЕОЦКП се 
уведомява за всеки лиценз.

Държавите членки вписват в регистър
финансовите институции от трети 
държави, получили лиценз съгласно 
член 41. Регистърът е публично 
достъпен и съдържа информация за 
услугите или дейностите, за които
финансовите институции от трети 
държави имат лиценз. Той се 
актуализира редовно. ЕОЦКП се 
уведомява за всеки лиценз.

Or. en
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Изменение 105
Предложение за директива
Член 48 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) отделят достатъчно време за 
изпълнение на своите задължения.

а) отделят достатъчно време за 
изпълнение на своите задължения.

Те не могат да изпълняват 
едновременно повече от:

Те не изпълняват едновременно повече 
от:

(i) една длъжност на изпълнителен 
директор и две длъжности на 
директор без изпълнителни функции

(i) една длъжност на изпълнителен 
директор; или

(ii) четири длъжности на директор без 
изпълнителни функции.

(ii) две длъжности на директор без 
изпълнителни функции.

Директорски длъжности с изпълнителни 
или без изпълнителни функции в една и 
съща група се считат за една 
директорска длъжност.

Директорска длъжност с 
изпълнителни функции може да се 
комбинира с директорска длъжност 
без изпълнителни функции в една и 
съща група. Директорски длъжности с 
изпълнителни или без изпълнителни 
функции в една и съща група се считат 
за една директорска длъжност.

Компетентните органи могат да 
разрешат на член на управителния орган 
на пазарен оператор да изпълнява 
едновременно повече директорски 
длъжности от предвиденото в 
разпоредбите на предходната алинея, 
отчитайки конкретните обстоятелства и 
естеството, обхвата и сложността на 
дейността на инвестиционния 
посредник.

Компетентните органи могат да 
разрешат на член на управителния орган 
на пазарен оператор да изпълнява 
едновременно повече директорски 
длъжности от предвиденото в 
разпоредбите на предходната алинея
или могат да изискат от него да 
изпълнява по-малко директорски 
длъжности, отчитайки конкретните 
обстоятелства и естеството, обхвата и 
сложността на дейността на 
инвестиционния посредник.

Or. en

Изменение 106
Предложение за директива
Член 48 - параграф 1 – буква в а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) гарантират функционирането на 
ефективни системи за 
идентифициране и справяне с 
конфликти между пазарния оператор 
и регулирания пазар или членовете му, 
както и за въвеждането и 
поддържането на подходящи 
процедури за разделяне на различните 
стопански функции.

Or. en

Изменение 107
Предложение за директива
Член 48 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи може да 
разрешат на пазарен оператор да не 
създава отделен комитет по 
номиниране, отчитайки естеството, 
обхвата и сложността на дейностите на 
пазарния оператор.

Компетентните органи може да 
разрешат на пазарен оператор да не 
създава отделен комитет по 
номиниране, отчитайки естеството, 
обхвата и сложността на дейностите на 
пазарния оператор и при условие, че е 
налице сравним алтернативен 
механизъм.

Or. en

Изменение 108
Предложение за директива
Член 48 – параграф 4 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискването за честност, почтеност и 
независимост на всеки член на 
управителния орган, както е посочено в 
параграф 1, буква в);

в) изискването за честност, почтеност и 
независимост на всеки член на 
управителния орган, както е посочено в 
параграф 1, буква в), като се взема 
предвид потенциала за конфликти на 
интереси;
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Or. en

Изменение 109
Предложение за директива
Член 48 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до [31 декември 2014 г.]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 110
Предложение за директива
Член 48 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Управителният орган на пазарен 
оператор е в състояние да гарантира, 
че регулираният пазар се управлява 
правилно, разумно и по начин, който 
подпомага правилното 
функциониране на пазара.

заличава се

Управителният орган наблюдава и 
периодично оценява ефективността 
на организацията на регулирания 
пазар и предприема необходимите 
мерки, за да отстрани слабостите.
За нуждите на надзорните си 
функции членовете на управителния 
орган имат достъп до достатъчно 
информация и документи, които са 
необходими за извършването на 
контрол и мониторинг на процеса на 
вземане на решения от страна на 
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ръководството.

Or. en

Изменение 111
Предложение за директива
Член 48 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Компетентният орган отказва да 
издаде лиценз, ако не е убеден, че 
лицата, които фактически ще ръководят 
стопанската дейност на регулирания 
пазар, притежават достатъчно добра 
репутация и опит или ако са налице 
обективни и очевидни причини да се 
смята, че управителният орган на 
дружеството може да представлява 
заплаха за неговото ефективно, 
правилно и разумно управление и за 
подходящото спазване на правилата за 
функционирането на пазара.

7. Компетентният орган отказва да 
издаде лиценз, ако не е убеден, че 
лицата, които фактически ще ръководят 
стопанската дейност на регулирания 
пазар, притежават достатъчно добра 
репутация и опит или ако са налице 
обективни и очевидни причини да се
смята, че управителният орган на 
пазарния оператор може да 
представлява заплаха за неговото 
ефективно, правилно и разумно 
управление и за подходящото спазване 
на правилата за функционирането на 
пазара.

Or. en

Изменение 112
Предложение за директива
Член 48 - параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Управителният орган на пазарен 
оператор е в състояние да гарантира, 
че регулираният пазар се управлява 
правилно, разумно и по начин, който 
подпомага правилното 
функциониране на пазара.
Управителният орган наблюдава и 
периодично оценява ефективността 
на организацията на регулирания 
пазар и предприема необходимите 
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мерки, за да отстрани слабостите.
За нуждите на надзорните си 
функции членовете на управителния 
орган имат достъп до достатъчно 
информация и документи, които са 
необходими за извършването на 
контрол и мониторинг на процеса на 
вземане на решения от страна на 
ръководството.
Управителният орган определя, 
поддържа и публикува декларация за 
политиките и практиките, на които 
той разчита, за да изпълни 
изискванията на настоящия 
параграф.

Or. en

Изменение 113
Предложение за директива
Член 51 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че всички 
нареждания, въведени в системата 
от член или участник, са валидни в 
продължение на най-малко 500 
милисекунди.

Or. en

Изменение 114
Предложение за директива
Член 51 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 

2. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
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ефективни системи, процедури и 
правила за отказ да бъдат изпълнени 
нареждания, които превишават 
предварително определените 
количествени и ценови прагове или 
безспорно са грешни, и за временно 
прекратяване на търговията при 
наличието на съществено ценово 
движение за даден финансов 
инструмент на този пазар или на 
свързан пазар за кратък период от 
време, а в извънредни случаи и за 
обезсилване, промяна или коригиране 
на дадена сделка.

ефективни системи, процедури и 
правила за отказ да бъдат изпълнени 
нареждания, които превишават 
предварително определените 
количествени и ценови прагове или 
безспорно са грешни.

Or. en

Изменение 115
Предложение за директива
Член 51 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да може временно да 
прекратява търговията при 
наличието на съществено ценово 
движение за даден финансов 
инструмент на този пазар или на 
свързан пазар за кратък период от 
време, а в извънредни случаи и да 
обезсилва, променя или коригира 
дадена сделка. Държавите членки 
изискват всеки регулиран пазар да 
гарантира, че параметрите за 
прекратяване на търговията са 
обмислени по начин, който отчита 
ликвидността на различните класове 
и подкласове активи, и е достатъчен,
за да избегне значителни смущения 
при правилното осъществяване на 
търговията. Държавите членки 
гарантират, че всеки регулиран пазар 
докладва параметрите за 
прекратяване на търговията и всички 
съществени промени на тези 



PR\895700BG.doc 75/144 PE485.882v01-00

BG

параметри пред компетентния орган, 
който на свой ред ги докладва пред 
ЕОЦКП. ЕОЦКП публикува 
параметрите на своя уебсайт.

Or. en

Изменение 116
Предложение за директива
Член 51 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните системи за търговия не 
могат да създадат условия или да 
допринесат за незаконна търговия на 
пазара, включително като предвидят 
системи за ограничаване на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата; да 
могат да забавят потока от нареждания 
за търговия, ако съществува риск от 
това капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение.

3. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да разполага с 
ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
алгоритмичните или 
високочестотните системи за 
търговия не могат да създадат условия 
или да допринесат за незаконна 
търговия на пазара, включително като 
предвидят системи за ограничаване на 
съотношението между неизпълнените 
нареждания и сделките, които член или 
участник може да въведе в системата; да 
могат да забавят потока от нареждания 
за търговия, ако съществува риск от 
това капацитетът на системата да бъде 
достигнат, и да ограничат минималното 
ценово изменение. В частност 
държавите членки забраняват на 
всеки регулиран пазар да разрешава на 
своите членове да предоставят пряк 
електронен достъп.

Or. en

Изменение 117
Предложение за директива
Член 51 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар, до който е разрешен 
пряк електронен достъп, да разполага 
с ефективни системи, процедури и 
правила, за да гарантира, че 
членовете или участниците имат 
право да предоставят такива услуги 
само ако са лицензиран 
инвестиционен посредник съгласно 
настоящата директива, че са приети 
и се прилагат подходящи критерии за 
определяне на това доколко лицата, 
на които може да се предостави 
подобен достъп, отговарят на 
изискванията, и че членовете или 
участниците носят отговорност за 
нареждания за търговия и сделки, 
извършени посредством такива 
услуги.

заличава се

Държавите членки изискват също 
регулираният пазар да наложи 
подходящи стандарти относно 
контрола върху риска и прагове за 
търговия, извършвана посредством 
такъв достъп, и да могат да 
разграничават между нареждания 
или сделки, извършвани от лице, 
използващо пряк електронен достъп, 
и нарежданията или сделките на 
член или участник и, ако е 
необходимо, да спират нарежданията 
и сделките на първия.

Or. en

Изменение 118
Предложение за директива
Член 51 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки изискват 
регулираният пазар да гарантира, че 

5. Държавите членки изискват 
регулираният пазар да гарантира, че 
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неговите правила относно услугите за 
съвместно ползване на инфраструктура
и структурата на таксите са 
прозрачни, справедливи и 
равнопоставени.

неговите правила относно услугите за 
съвместно ползване на инфраструктура 
са прозрачни, справедливи и 
равнопоставени.

Or. en

Изменение 119
Предложение за директива
Член 51 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки изискват 
регулираният пазар да гарантира, че 
структурата на таксите му е 
прозрачна, справедлива и 
равнопоставена и не създава стимули 
за въвеждане, промяна или отмяна на 
нареждания или осъществяване на 
сделки по начин, който допринася за 
незаконни условия за търговия или 
злоупотреба с пазара. В частност 
държавите членки изискват всеки 
регулиран пазар да налага по-високи 
такси за нареждане, което 
впоследствие е било отменено, 
отколкото за изпълнено нареждане, и 
налагат по-високи такси на 
участници, при които 
съотношението отменени 
нареждания/изпълнени нареждания е 
високо, за да се отчете 
допълнителната тежест върху 
капацитета на системата.  
Държавите членки разрешават на 
регулирания пазар да коригира 
таксите си за отменени нареждания 
според времето, през което едно 
нареждане е било в сила, преди да бъде 
отменено.

Or. en
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Изменение 120
Предложение за директива
Член 51 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят условията, при 
които търговията следва да бъде 
преустановена, ако има значително 
ценово движение за даден финансов 
инструмент на този или на свързан 
пазар за кратък период от време;

заличава се

Or. en

Изменение 121
Предложение за директива
Член 51 - параграф 7 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се въведат проверки относно 
прекия електронен достъп;

г) да се набележат обстоятелствата, 
при които би могло да бъде 
целесъобразно да се забави потокът 
от нареждания за търговия;

Or. en

Изменение 122
Предложение за директива
Член 51 - параграф 7 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да се гарантира, че услугите за 
съвместно ползване на инфраструктура 
и структурата на таксите са справедливи 
и равнопоставени.

д) да се гарантира, че услугите за 
съвместно ползване на инфраструктура 
и структурата на таксите са справедливи 
и равнопоставени и че структурата на 
таксите не създава стимули за 
незаконни условия за търговия или 
злоупотреба с пазара.

Or. en



PR\895700BG.doc 79/144 PE485.882v01-00

BG

Изменение 123
Предложение за директива
Член 53 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
оператора на регулиран пазар, който
спре  или отстрани от търговията 
финансов инструмент, да публикува 
това решение , да уведоми за това 
другите регулирани пазари, МСТ и 
OСТ, на които се търгуват същите 
финансови инструменти,  и да съобщи 
на компетентния орган съответната 
информация. Компетентният орган 
информира за това  компетентните 
органи на другите държави членки.
Държавите членки изискват от другите 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, на 
които се търгуват същите финансови 
инструменти, също да спрат или 
отстранят от търговия този финансов 
инструмент, ако спирането или 
отстраняването от търговия се дължи на 
неоповестяване на информация за 
емитента или финансовия инструмент, 
освен в случаите, когато това може 
значително да навреди на интересите на 
инвеститорите или правилното 
функциониране на пазара. Държавите 
членки изискват от другите регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ да съобщят 
решението си на своите компетентни 
органи и всички регулирани пазари, 
МСТ и ОСТ, на които се търгуват 
същите финансови инструменти, 
включително да представят обяснение, в 
случаите когато е решено финансовият 
инструмент да не се спира или 
отстранява от търговия.

Държавите членки изискват от 
оператора на регулиран пазар, който
спре или отстрани от търговията 
финансов инструмент, да публикува 
това решение, да уведоми за това 
другите регулирани пазари, МСТ и 
OСТ, на които се търгуват същите 
финансови инструменти,  и да съобщи 
на компетентния орган съответната 
информация. Компетентният орган 
информира за това  компетентните 
органи на другите държави членки.
Държавите членки изискват от другите 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, на 
които се търгуват същите финансови 
инструменти, също да спрат или 
отстранят от търговия този финансов 
инструмент възможно най-скоро, ако 
спирането или отстраняването от 
търговия се дължи на неоповестяване на 
информация за емитента или 
финансовия инструмент, освен в 
случаите, когато това може значително 
да навреди на интересите на 
инвеститорите или правилното 
функциониране на пазара. Държавите 
членки изискват от другите регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ да съобщят 
решението си на своите компетентни 
органи и всички регулирани пазари, 
МСТ и ОСТ, на които се търгуват 
същите финансови инструменти, 
включително да представят обяснение, в 
случаите когато е решено финансовият 
инструмент да не се спира или 
отстранява от търговия.

Or. en
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Изменение 124
Предложение за директива
Член 53 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на техническите 
стандарти за изпълнение до ...*.
______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 125
Предложение за директива
Член 53 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти 
за изпълнение до [ХХХ].

заличава се

Or. en

Изменение 126
Предложение за директива
Член 53 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94, с които 
се определят обстоятелствата, които 
накърняват съществено интересите на 
инвеститорите и правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
както се посочва в параграфи 1 и 2, и се 
уточняват въпросите, свързани с 

4. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94, с които 
се определят обстоятелствата, които 
накърняват съществено интересите на 
инвеститорите, изяснява се понятието 
„възможно най-скоро“ и правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
както се посочва в параграфи 1 и 2, и се 
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неоповестяването на информация за 
емитента или финансовия инструмент, 
както се посочва в параграф 1.

уточняват въпросите, свързани с 
неоповестяването на информация за 
емитента или финансовия инструмент, 
както се посочва в параграф 1, 
включително процедурата, 
необходима за прекратяване на 
спирането на търговията с даден 
финансов инструмент.

Or. en

Изменение 127
Предложение за директива
Член 54 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 128
Предложение за директива
Член 59 - параграф 1 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време, или 
алтернативни механизми като 
управление на позицията с 

Държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари, операторите на 
МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
деривати, налагат ограничения върху 
броя на договорите, които всеки член 
или участник на пазара може да 
сключва за даден период от време.
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автоматичен преглед на праговете, 
които са налагат с цел да се:

Or. en

Изменение 129
Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията или правилата са 
прозрачни и справедливи, посочвайки 
лицата, по отношение на които се 
прилагат, и всякакви изключения, и 
отчитайки естеството и състава на 
участниците на пазара, както и на 
целите, за които те използват 
допуснатите до търговия договори. В 
тях ясно се посочват количествените 
прагове, като максималния брой на 
договорите, които лицата могат да 
сключват, като се отчитат особеностите 
на базовия стоков пазар, включително 
тенденциите на производство, 
потребление и транспорт до пазара.

Ограниченията са прозрачни и 
справедливи, посочвайки лицата, по 
отношение на които се прилагат, и 
всякакви изключения, и отчитайки 
естеството и състава на участниците на 
пазара, както и на целите, за които те 
използват допуснатите до търговия 
договори. В частност те правят 
разлика между позиции, които 
обективно намаляват рисковете, 
пряко свързани със стоката, и други 
позиции. В тях ясно се посочват 
количествените прагове, като 
максималния брой на договорите, които 
лицата могат да сключват или 
изпълняват, като се отчитат 
особеностите на базовия стоков пазар, 
включително тенденциите на 
производство, потребление и транспорт 
до пазара.

Or. en

Изменение 130
Предложение за директива
Член 59 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки изискват 
регулираните пазари и операторите 
на МСТ и ОСТ, които допускат до 
търговия или търгуват със стокови 
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деривати, също така да прилагат 
такива други проверки на позициите, 
които са необходими за гарантиране 
на правилното функциониране на 
пазарите, и в частност за намаляване 
на потенциала за манипулиране на 
пазара на деривати или базови 
инструменти от страна на 
притежателите на големи позиции, 
както и да гарантират, че 
участниците на пазара разполагат с 
необходимата организация за реално 
изпълнение на договора, когато е 
необходимо. Тези проверки включват 
възможността местата за търговия 
да изискват от членовете или 
участниците да прекратят или 
намалят размера на държаната 
позиция.

Or. en

Изменение 131
Предложение за директива
Член 59 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
информират своя компетентен орган за 
подробностите относно ограниченията 
или правилата. Компетентният орган 
предава същата информация на ЕОЦКП, 
който публикува и поддържа на 
уебстраницата си база данни с 
обобщения на действащите ограничения 
или правила.

2. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
информират своя компетентен орган за 
подробностите относно ограниченията.
Компетентният орган предава същата 
информация на ЕОЦКП, който 
публикува и поддържа на уебстраницата 
си база данни с обобщения на 
действащите ограничения.

Or. en

Изменение 132
Предложение за директива
Член 59 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94, с 
които се определят ограниченията и 
алтернативните механизми относно 
броя на договорите, които всяко лице 
може да сключи в рамките на 
определен период от време, и 
необходимите подобни ефекти на 
алтернативните механизми, 
установени в съответствие с 
параграф 1, както и условията, при 
които се допускат изключения. При 
определяне на ограниченията и 
алтернативните механизми се 
отчитат условията, посочени в 
параграф 1, и ограниченията, 
наложени от регулираните пазари, 
МСТ и ОСТ. Приетите в 
делегираните актове ограничения и 
алтернативни механизми имат 
предимство пред всякакви мерки, 
наложени от компетентните органи 
съгласно член 72, параграф 1, буква ж) 
от настоящата директива.

заличава се

Or. en

Изменение 133
Предложение за директива
Член 59 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
за да определи ограниченията за броя 
на договори, които всяко лице може 
да сключва в рамките на определен 
период от време,  и допълнителните 
проверки, необходими за гарантиране 
на правилното функциониране на 
пазарите, както и условията за 
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изключенията и за определяне на 
това кога дадени позиции обективно 
намаляват рисковете, пряко свързани 
с търговската дейност във връзка със 
стоката. При определяне на 
ограниченията се отчитат 
условията, посочени в параграф 1, 
необходимостта от подходящо 
диференциране между стоките и 
категориите участници на пазара, 
както и ограниченията, наложени от 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до ...*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
_____________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 134
Предложение за директива
Член 59 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи няма да 
налагат ограничения или 
алтернативни механизми, които са 
по-строги от ограниченията, приети 
съгласно параграф 3, освен в 
изключителни случаи, когато те са 
обективно обосновани и съразмерни, 
като се вземе предвид ликвидността 
на конкретния пазар и правилното му 
функциониране. Ограниченията са в 

заличава се
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сила за първоначален период, не по-
дълъг от шест месеца от датата, на 
която са публикувани на 
уебстраницата на съответния 
компетентен орган. Такова 
ограничение може да бъде 
подновявано всеки път за период, не 
по-дълг от шест месеца, ако 
причините за ограниченията все още 
са налице. Ако ограничението не бъде 
подновено след края на шестмесечния 
период, действието му се прекратява 
автоматично.
Ако приемат по-строги ограничения 
от предвидените съгласно параграф 3, 
компетентните органи уведомяват 
ЕОЦКП за това. Уведомлението 
съдържа обосновка на по-строгите 
ограничения. ЕОЦКП излиза със 
становище в рамките на 24 часа 
относно това дали смята мярката за 
необходима в извънредния случай.
Становището се публикува на 
уебстраницата на ЕОЦКП.
Ако компетентният орган 
предприеме мерките въпреки 
становището на ЕОЦКП, той 
публикува на своята уебстраница 
съобщение, с което обстойно 
обяснява причините за действията 
си.

Or. en

Изменение 135
Предложение за директива
Член 60 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение до [ХХХ].

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на изпълнителни технически 
стандарти до ...*.

______________
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*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 136
Предложение за директива
Член 60 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на посочените 
в първа алинея технически стандарти за 
изпълнение в съответствие с
процедурата, предвидена в член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

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

Or. en

Изменение 137
Предложение за директива
Член 60 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 98 
относно мерките, по силата на 
които всички посочени в параграф 1, 
буква а) отчети трябва да се 
изпращат на ЕОЦКП ежеседмично в 
точно определено време, за да бъдат 
централизирано публикувани от 
органа.

заличава се

Or. en
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Изменение 138
Предложение за директива
Член 60 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
за да определи мерките, по силата на 
които всички посочени в параграф 1, 
буква а) отчети трябва да се 
изпращат на ЕОЦКП ежеседмично в 
точно определено време, за да бъдат 
централизирано публикувани от 
органа.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти 
за изпълнение до ...*.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 139
Предложение за директива
Член 63 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
посочените в първа алинея проекти на 
регулаторни технически стандарти до 
[…].

EOЦКП представя на Комисията 
посочените в първа алинея проекти на 
регулаторни технически стандарти до 
...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
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след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 140
Предложение за директива
Член 63 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение до [31 декември 2016 г.]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 141
Предложение за директива
Член 64 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) грубо и системно е нарушавал 
разпоредбите на настоящата директива.

г) грубо или системно е нарушавал 
разпоредбите на настоящата директива.

Or. en

Изменение 142
Предложение за директива
Член 65 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕОЦКП разработва насоки за оценка 
на това дали членовете на описания в
параграф 1 управителен орган са 

2. До … * ЕОЦКП разработва насоки за 
оценка на това дали членовете на 
описания в параграф 1 управителен 
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подходящи да извършват тази дейност, 
като се вземат предвид поверените им 
различни роли и функции.

орган са подходящи да извършват тази 
дейност, като се вземат предвид 
поверените им различни роли и 
функции, както и необходимостта от 
избягване на конфликти на интереси 
между членовете на управителния 
орган и потребителите на АПО, ДКО 
или АОС.

_________________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 143
Предложение за директива
Член 66 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка по произход 
изисква от АПО да прилага и поддържа 
ефективни административни правила, 
приети с цел да се избегне конфликт на 
интереси с неговите клиенти.

2. Държавата членка по произход 
изисква от АПО да прилага и поддържа 
ефективни административни правила, 
приети с цел да се избегне конфликт на 
интереси с неговите клиенти. По-
специално АПО, който упражнява 
дейност и като пазарен оператор или 
инвестиционен посредник, обработва 
събраната информация по 
недискриминационен начин, като 
въвежда и поддържа подходящи 
процедури за разделяне на различните 
стопански функции.

Or. en

Изменение 144
Предложение за директива
Член 66 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
посочените в първа алинея проекти на 
регулаторни технически стандарти до 
[…].

EOЦКП представя на Комисията 
посочените в първа алинея проекти на 
регулаторни технически стандарти до 
...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 145
Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 – алинея 1– буква ж) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) мястото за търговия, на което е 
извършена сделката, или в противен 
случай кода „OTC“;

ж) мястото за търговия или 
систематичен участник, където е 
извършена сделката, или в противен 
случай кода „OTC“;

Or. en

Изменение 146
Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1– буква ж) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) мястото за търговия, на което е 
извършена сделката, или в противен 
случай кода „OTC“;

ж) мястото за търговия или 
систематичен участник, където е 
извършена сделката, или в противен 
случай кода „OTC“;

Or. en
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Изменение 147
Предложение за директива
Член 67 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
посочените в първа алинея проекти на 
регулаторни технически стандарти до 
[…] по отношение на информацията, 
публикувана в съответствие с членове 5 
и 19 от Регламент (EС) № …/… 
[РПФИ], и до [….] по отношение на 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 9 и 20 от 
Регламент (EС) № …/… [РПФИ].

ЕОЦКП представя на Комисията 
посочените в първа алинея проекти на 
регулаторни технически стандарти до 
…* по отношение на информацията, 
публикувана в съответствие с членове 5 
и 19 от Регламент (EС) № …/… 
[РПФИ], и до ….** по отношение на 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 9 и 20 от 
Регламент (EС) № …/… [РПФИ].

______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.
**ОВ моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 148
Предложение за директива
Член 67 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на
делегирани актове в съответствие с член 
94 относно мерките, с които се уточнява 
какво представляват разумни търговски 
условия за предоставяне на достъп до 
потоците от данни, както е посочено в 
параграфи 1 и 2.

7. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 94 относно 
мерките, с които се уточнява какво 
представляват разумни търговски 
условия за предоставяне на достъп до 
потоците от данни, както е посочено в 
параграфи 1 и 2.

Or. en
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Изменение 149
Предложение за директива
Член 67 - параграф 8 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други начини, посредством които се 
гарантира, че публикуваните от 
различни ДКО данни съответстват и 
могат да бъдат подробно съпоставени и 
свързани с подобни данни от други 
източници.

г) други начини, посредством които се 
гарантира, че публикуваните от 
различни ДКО данни съответстват и 
могат да бъдат подробно съпоставени и 
свързани с подобни данни от други 
източници, както и да бъдат 
обобщени на равнището на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 150
Предложение за директива
Член 68 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка по произход 
изисква от АОС да прилага и поддържа 
ефективни административни правила, 
приети с цел да се избегне конфликт на 
интереси с неговите клиенти.

2. Държавата членка по произход 
изисква от АОС да прилага и поддържа 
ефективни административни правила, 
приети с цел да се избегне конфликт на 
интереси с неговите клиенти. По-
специално АОС, който извършва 
дейност и като пазарен оператор или 
инвестиционен посредник, обработва 
събраната информация по 
недискриминационен начин, като 
въвежда и поддържа подходящи 
процедури за разделяне на различните 
стопански функции.

Or. en

Изменение 151
Предложение за директива
Член 69 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи, посочени в 
параграф 1, са публични институции, 
без да се засяга възможността за 
делегиране на задачи на други субекти  , 
когато това е изрично предвидено в 
член 23, параграф 4.

Компетентните органи, посочени в 
параграф 1, са публични институции, 
без да се засяга възможността за 
делегиране на задачи на други субекти, 
когато това е изрично предвидено в 
член 29, параграф 4.

Or. en

Изменение 152
Предложение за директива
Член 70 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държава членка определи повече от 
един компетентен орган за прилагане на 
разпоредба на настоящата директива, то 
техните конкретни функции биват ясно 
дефинирани и съответните органи си 
сътрудничат тясно.

Ако държава членка определи повече от 
един компетентен орган за прилагане на 
разпоредба на настоящата директива 
или Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], 
то техните конкретни функции биват 
ясно дефинирани и съответните органи 
си сътрудничат тясно.

Or. en

Изменение 153
Предложение за директива
Член 70 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка изисква такова 
сътрудничество да се осъществява и 
между компетентните органи за целите 
на настоящата директива и 
компетентните органи, отговорни за 
надзора върху кредитни и други 
финансови институции, пенсионни 
фондове, ПКИПЦК, застрахователни и 
презастрахователни посредници и 
застрахователни предприятия в тази 

Всяка държава членка изисква такова 
сътрудничество да се осъществява и 
между компетентните органи за целите 
на настоящата директива или 
Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ] и 
компетентните органи, отговорни за 
надзора върху кредитни и други 
финансови институции, пенсионни 
фондове, ПКИПЦК, застрахователни и 
презастрахователни посредници и 
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държава членка. застрахователни предприятия в тази 
държава членка.

Or. en

Изменение 154
Предложение за директива
Член 71 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правото на  достъп до документи от 
всякакъв вид , които биха били важни за 
изпълнението на надзорните 
задължения,  и получаването на копие 
от тях;

а) правото на  достъп до документи от 
всякакъв вид, включително записите, 
посочени в член 16, параграф 7, които 
биха били важни за изпълнението на 
надзорните задължения,  и получаването 
на копие от тях;

Or. en

Изменение 155
Предложение за директива
Член 71 - параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правото да  изискат съществуващите 
записи на телефонни разговори и данни
, държани от инвестиционни 
посредници, когато съществува 
основателно подозрение, че тези записи, 
които са свързани с предмета на 
проверката, могат да бъдат използвани 
като доказателство, че инвестиционният 
посредник е нарушил своите 
задължения съгласно настоящата 
директива; с тези записи обаче няма да
се разкрива съдържанието на записания 
разговор;

г) правото да изискат съществуващите 
записи на телефонни разговори и данни
или еквивалентните записи, посочени 
в член 16, параграф 7, държани от 
инвестиционни посредници, когато 
съществува основателно подозрение, че 
тези записи, които са свързани с 
предмета на проверката, могат да бъдат 
използвани като доказателство, че 
инвестиционният посредник е нарушил 
своите задължения съгласно настоящата 
директива; с тези записи обаче се 
разкрива съдържанието на записания 
разговор единствено в случаите, 
когато оповестяването на подобни 
записи е съобразено с разпоредбите за 
защита на данните, залегнали в 
законодателството на Съюза и в 
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националното законодателство;

Or. en

Изменение 156
Предложение за директива
Член 71 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако съгласно националната уредба 
относно искането за предоставяне на 
съхранявана информация за телефонни 
разговори или пренос на данни, 
посочено в параграф 2, буква д), е 
необходимо разрешение от съдебен 
орган, се подава искане за такова 
разрешение. Искане за разрешение може 
да се подаде и като предпазна мярка.

3. Ако съгласно националната уредба 
относно искането за предоставяне на 
съхранявана информация за телефонни 
разговори или пренос на данни във 
форма съгласно посоченото в член 16, 
параграф 7, посочено в параграф 2, 
буква д), е необходимо разрешение от 
съдебен орган, се подава искане за 
такова разрешение. Искане за 
разрешение може да се подаде и като 
предпазна мярка.

Or. en

Изменение 157
Предложение за директива
Член 72 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На компетентните органи се 
предоставят всички правомощия, които 
са им необходими за изпълнението на 
техните функции. Те упражняват
следните правомощия в рамките на 
ограниченията, предвидени в 
националното законодателство:

1. На компетентните органи се 
предоставят всички правомощия, които 
са им необходими за изпълнението на 
техните функции. Те разполагат най-
малко със следните правомощия в 
рамките на ограниченията, предвидени в 
националното им право:

Or. en
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Изменение 158
Предложение за директива
Член 72 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) изискват да бъде платено 
обезщетение или да бъде предприето 
друго действие за компенсиране на 
финансова загуба или друга щета, 
понесена от даден инвеститор в 
резултат на практика или поведение, 
които противоречат на настоящата 
директива или на Регламент (ЕС) № 
…/… [РПФИ].

Or. en

Изменение 159
Предложение за директива
Член 73 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки ежегодно 
предоставят на ЕОЦКП обобщена 
информация относно всички 
административни мерки или санкции, 
наложени в съответствие с параграфи 1 
и 2.

3. Държавите членки ежегодно 
предоставят на ЕОЦКП обобщена 
информация относно всички 
административни мерки или санкции, 
наложени в съответствие с параграфи 1 
и 2. ЕОЦКП публикува информацията 
в годишен доклад.

Or. en

Изменение 160
Предложение за директива
Член 73 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
относно процедурите и формулярите 
за предоставяне на информация 
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съгласно настоящия член.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на техническите 
стандарти за изпълнение до ...*.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 161
Предложение за директива
Член 75 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият член се прилага във 
връзка с:

1. Настоящият член се прилага най-
малкото във връзка с:

Or. en

Изменение 162
Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) инвестиционен посредник, който 
редовно не предоставя инвестиционни 
услуги, информация или отчети на 
клиентите си и не спазва задълженията 
за оценка на целесъобразността и 
пригодността в съответствие с 
националните разпоредби, посредством 
които се прилагат членове 24 и 25;

л) инвестиционен посредник, който не 
предоставя инвестиционни услуги, 
информация или отчети на клиентите си 
и не спазва задълженията за оценка на 
целесъобразността и пригодността в 
съответствие с националните 
разпоредби, посредством които се 
прилагат членове 24 и 25;
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Or. en

Изменение 163
Предложение за директива
Член 75 - параграф 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) инвестиционен посредник, който 
редовно не успява да осигури възможно 
най-добрия резултат за клиентите си, 
когато изпълнява нареждания за 
търговия, и не е въвел процедури в 
съответствие с националните 
разпоредби, посредством които се 
прилагат членове 27 и 28;

н) инвестиционен посредник, който не 
успява да осигури възможно най-добрия 
резултат за клиентите си, когато 
изпълнява нареждания за търговия, и не 
е въвел процедури в съответствие с 
националните разпоредби, посредством 
които се прилагат членове 27 и 28;

Or. en

Изменение 164
Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – буква с а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

са) управителен орган на доставчик 
на услуги по пренос на данни, който не 
изпълнява задълженията си в 
съответствие с член 65;

Or. en

Изменение 165
Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – буква с б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

сб) АПО, ДКО или АОС, които не 
изпълняват организационните 
изисквания съгласно членове 66, 67 или 
68;
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Or. en

Изменение 166
Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – буква т)

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) регулиран пазар, пазарен оператор 
или инвестиционен посредник, който 
редовно не оповестява информация в 
съответствие с членове 3, 5, 7 или 9 от 
Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);

т) регулиран пазар, пазарен оператор 
или инвестиционен посредник, който не 
оповестява информация в съответствие 
с членове 3, 5, 7 или 9 от Регламент (ЕС) 
№…./…(РПФИ);

Or. en

Изменение 167
Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – буква у)

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) инвестиционен посредник, който 
редовно не оповестява информация в 
съответствие с членове 13, 17, 19 и 20 от 
Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);

у) инвестиционен посредник, който не 
оповестява информация в съответствие 
с членове 13, 17, 19 и 20 от Регламент 
(ЕС) №…./…(РПФИ);

Or. en

Изменение 168
Предложение за директива
Член 75 - параграф 1 – буква ф)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) инвестиционен посредник, който 
редовно не отчита пред компетентните 
органи сделките в съответствие с член 
23 от Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);

ф) инвестиционен посредник, който не 
отчита пред компетентните органи 
сделките в съответствие с член 23 от 
Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);

Or. en
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Изменение 169
Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – буква щ)

Текст, предложен от Комисията Изменение

щ) инвестиционен посредник, който 
предлага на пазара, разпространява или 
продава финансови инструменти или 
извършва вид финансова дейност или 
възприема практика в нарушение на 
забраните или ограниченията, наложени 
въз основа на член 32 от Регламент (ЕС) 
№…./…(РПФИ);.

щ) инвестиционен посредник, който 
предлага на пазара, разпространява или 
продава финансови инструменти или 
извършва вид финансова дейност или 
възприема практика в нарушение на 
забраните или ограниченията, наложени 
въз основа на член 31 или член 32 от 
Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ);.

Or. en

Изменение 170
Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 1– буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за физическо лице ― имуществена 
административна санкция в размер до 
5 000 000 EUR или — в държавите 
членки, в които еврото не е официална 
парична единица — равностойността в 
националната парична единица към 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

е) за физическо лице ― имуществена 
административна санкция в размер до 
10 000 000 EUR или — в държавите 
членки, в които еврото не е официална 
парична единица — равностойността в 
националната парична единица към 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 171
Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато размерът на ползата, 
извлечена вследствие на 

заличава се
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нарушението, може да бъде 
определен, държавите членки 
гарантират, че максималният размер 
на санкцията е не по-малък от 
двойния размер на ползата.

Or. en

Изменение 172
Предложение за директива
Член 75 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
оправомощават компетентните 
органи да налагат допълнителни 
видове санкции или да налагат 
санкции, надвишаващи сумите, 
посочени в параграф 2, букви д), е) и 
ж), при условие че те са в 
съответствие с разпоредбите на член 
76.

Or. en

Изменение 173
Предложение за директива
Член 75 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки 
оправомощават компетентните 
органи да налагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи санкции за 
нарушения на настоящата директива 
и на Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], 
които не са посочени в параграф 1.

Or. en
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Изменение 174
Предложение за директива
Член 76 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010 ЕОЦКП издава насоки за 
компетентните органи относно видовете 
административни мерки и санкции и 
размера на имуществените 
административни санкции.

2. Съгласно член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010 ЕОЦКП издава в срок до 
…* насоки за компетентните органи 
относно видовете административни 
мерки и санкции и размера на 
имуществените административни 
санкции.

__________________

*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 175
Предложение за директива
Член 76 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящият член не засяга 
правото на компетентните органи да 
налагат наказателноправни санкции, 
когато са оправомощени да правят 
това съгласно националното 
законодателство. Всяка наложена 
наказателноправна санкция се 
отчита при определянето на вида и 
равнището на всяка допълнително 
наложена административна санкция.

Or. en

Изменение 176
Предложение за директива
Член 78
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 78 заличава се
Предоставяне на информация на 
ЕОЦКП относно санкциите
1. Държавите членки ежегодно 
предоставят на ЕОЦКП обобщена 
информация относно всички 
административни мерки или санкции, 
наложени в съответствие с член 73.
ЕОЦКП публикува информацията в 
годишен доклад.
2. Когато компетентният орган е 
оповестил публично 
административна мярка или санкция, 
той едновременно докладва за това на 
ЕОЦКП. Когато оповестената 
административна мярка или санкция 
е наложена на инвестиционен 
посредник, ЕОЦКП отбелязва 
оповестената санкция в регистъра на 
инвестиционните посредници, 
създаден съгласно член 5, параграф 3.
3. ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение 
относно процедурите и формулярите 
за предоставянето на информацията, 
изисквана съгласно настоящия член.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти 
за изпълнение до [ХХ].

Or. en
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Изменение 177
Предложение за директива
Член 81 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, всички лица, 
които работят или са работили за 
компетентните органи, или органите, на 
които са делегирани задачи съгласно 
член 69, параграф 2, както и одитори и 
експерти, действащи по указание на 
компетентните органи, са обвързани от 
задължението за професионална тайна.
Те не разкриват  никаква поверителна 
информация, която могат да получават 
при изпълнението на задълженията си, 
освен в обобщена или обща форма, така 
че отделните инвестиционни 
посредници, пазарните оператори, 
регулираните пазари или всяко друго 
лице да не могат да бъдат 
идентифицирани, без да се засягат 
изискванията на националното  
наказателно право или другите 
разпоредби на настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, всички лица, 
които работят или са работили за 
компетентните органи, или органите, на 
които са делегирани задачи съгласно 
член 69, параграф 2, както и одитори и 
експерти, действащи по указание на 
компетентните органи, са обвързани от 
задължението за професионална тайна.
Те не разкриват  никаква поверителна 
информация, която могат да получават 
при изпълнението на задълженията си, 
освен в обобщена или обща форма, така 
че отделните инвестиционни 
посредници, пазарните оператори, 
регулираните пазари или всяко друго 
лице да не могат да бъдат 
идентифицирани, без да се засягат 
изискванията на националното  
наказателно право или другите 
разпоредби на настоящата директива 
или Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ].

Or. en

Изменение 178
Предложение за директива
Член 81 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат изискванията на 
националното  наказателно право, 
компетентните органи, органи или 
физически или юридически лица, 
различни от компетентните органи, 
които получават поверителна 
информация съгласно настоящата 
директива, могат да я използват 
единствено при изпълнението на 

3. Без да се засягат изискванията на 
националното  наказателно право, 
компетентните органи, органи или 
физически или юридически лица, 
различни от компетентните органи, 
които получават поверителна 
информация съгласно настоящата 
директива или Регламент (ЕС) № …/… 
[РПФИ], могат да я използват 
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задълженията си и за упражняването на 
функциите си, а в случая на 
компетентните органи — съгласно 
обхвата на настоящата директива, или в 
случая на други органи, институции или 
физически или юридически лица — за 
целите, за които такава информация им 
е предоставена и/или в контекста на 
административни или съдебни 
производства, които са конкретно
свързани с упражняването на тези 
функции. Когато обаче компетентният 
орган или друг орган, институция или 
лице, което предава информацията, 
изрази съгласие, органът, който 
получава информацията, може да я 
използва за други цели.

единствено при изпълнението на 
задълженията си и за упражняването на 
функциите си, а в случая на 
компетентните органи — съгласно 
обхвата на настоящата директива или 
Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], или 
в случая на други органи, институции 
или физически или юридически лица —
за целите, за които такава информация 
им е предоставена и/или в контекста на 
административни или съдебни 
производства, които са конкретно
свързани с упражняването на тези 
функции. Когато обаче компетентният 
орган или друг орган, институция или 
лице, което предава информацията, 
изрази съгласие, органът, който 
получава информацията, може да я 
използва за други цели.

Or. en

Изменение 179
Предложение за директива
Член 81 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка поверителна информация, 
която се получава, обменя или предава 
съгласно настоящата директива, е 
предмет на разпоредбите за 
професионална тайна, установени в 
настоящия член. Независимо от това 
този член не препятства компетентните 
органи да обменят или предават 
поверителна информация в съответствие 
с настоящата директива и с други 
директиви, приложими към 
инвестиционни посредници, кредитни 
институции, пенсионни фондове, 
ПКИПЦК, застрахователни и 
презастрахователни посредници, 
застрахователни предприятия, 
регулирани пазари или пазарни 
оператори, или по друг начин – със 

4. Всяка поверителна информация, 
която се получава, обменя или предава 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], е 
предмет на разпоредбите за 
професионална тайна, установени в този 
член. Независимо от това този член не 
препятства компетентните органи да 
обменят или предават поверителна 
информация в съответствие с 
настоящата директива или Регламент 
(ЕС) № …/… [РПФИ] и с други 
директиви или регламенти, приложими 
към инвестиционни посредници, 
кредитни институции, пенсионни 
фондове, ПКИПЦК, застрахователни и 
презастрахователни посредници, 
застрахователни предприятия, 
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съгласието на компетентния орган или 
друг орган, институция или физическо 
или юридическо лице, което е съобщило 
информацията.

регулирани пазари или пазарни 
оператори, или по друг начин – със 
съгласието на компетентния орган или 
друг орган, институция или физическо 
или юридическо лице, което е съобщило 
информацията.

Or. en

Изменение 180
Предложение за директива
Член 83 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на различните 
държави членки си сътрудничат 
помежду си, когато това е необходимо 
за изпълнението на задълженията им 
съгласно настоящата директива, като 
използват правомощията си, независимо 
дали са установени в настоящата 
директива или в националното 
законодателство.

Компетентните органи на различните 
държави членки си сътрудничат, когато 
това е необходимо за изпълнението на 
задълженията им съгласно настоящата 
директива или съгласно Регламент 
(ЕС) № …/… [РПФИ], като използват 
правомощията си, независимо дали са 
установени в настоящата директива или 
в Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ],
или в националното законодателство.

Or. en

Изменение 181
Предложение за директива
Член 83 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се улесни и ускори 
сътрудничеството и по-специално 
обменът на информация държавите 
членки определят един компетентен 
орган като звено за контакт за целите на 
настоящата директива. Държавите 
членки съобщават на Комисията, 
ЕОЦКП и на другите държави членки 
наименованията на органите, 
определени да получават искания за 

За да се улесни и ускори 
сътрудничеството, и по-специално 
обменът на информация, държавите 
членки определят един компетентен 
орган като звено за контакт за целите на 
настоящата директива или на 
Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ].
Държавите членки съобщават на 
Комисията, ЕОЦКП и на другите 
държави членки наименованията на 
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обмен на информация или за 
сътрудничество съгласно настоящия 
параграф. ЕОЦКП публикува на своята 
интернет страница и поддържа актуален 
списък на тези органи.

органите, определени да получават 
искания за обмен на информация или за 
сътрудничество съгласно настоящия 
параграф. ЕОЦКП публикува на своята 
интернет страница и поддържа актуален 
списък на тези органи.

Or. en

Изменение 182
Предложение за директива
Член 83 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато компетентният орган има 
основателни причини да се съмнява, че 
субекти  , върху които не упражнява 
надзор, извършват или са извършили на 
територията на друга държава-членка 
действия, които са в нарушение на 
разпоредбите на настоящата директива, 
той по възможно най-точен начин 
уведомява компетентния орган на 
другата държава-членка и ЕОЦКП за 
това. Уведоменият компетентен орган 
на другата държава-членка предприема 
подходящи действия. Той информира 
уведомяващия компетентен орган и 
ЕОЦКП за резултата от действията и, 
доколкото е възможно, за важни 
развития, които са настъпили 
междувременно. Настоящият параграф 
не засяга правомощията на 
уведомяващия компетентен орган.

4. Когато компетентният орган има 
основателни причини да се съмнява, че 
субекти  , върху които не упражнява 
надзор, извършват или са извършили на 
територията на друга държава членка 
действия, които са в нарушение на 
разпоредбите на настоящата директива 
или на Регламент (ЕС) № …/… 
[РПФИ], той по възможно най-точен 
начин уведомява компетентния орган на 
другата държава-членка и ЕОЦКП за 
това. Уведоменият компетентен орган 
на другата държава-членка предприема 
подходящи действия. Той информира 
уведомяващия компетентен орган и 
ЕОЦКП за резултата от действията и, 
доколкото е възможно, за важни 
развития, които са настъпили 
междувременно. Настоящият параграф 
не засяга правомощията на 
уведомяващия компетентен орган.

Or. en

Изменение 183
Предложение за директива
Член 83 – параграф 7 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение с 
цел установяване на стандартни 
формуляри, образци и процедури за 
договореностите за сътрудничество, 
посочени в параграф 2.

8. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение с 
цел установяване на стандартни 
формуляри, образци и процедури за 
договореностите за сътрудничество, 
посочени в параграф 2.

Or. en

Изменение 184
Предложение за директива
Член 83 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение до [31 декември 2016 г.]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на изпълнителни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 185
Предложение за директива
Член 8484 – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество между държавите 
членки по дейности за надзор, 
проверки на място или разследвания

Or. en
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Изменение 186
Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до [31 декември 2016 г. ]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 187
Предложение за директива
Член 84 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение до [31 декември 2016 г.]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на изпълнителни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 188
Предложение за директива
Член 85 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на държавите 
членки, които са определени като звена 
за контакт за целите на настоящата 
директива в съответствие с член 83, 

1. Компетентните органи на държавите 
членки, които са определени като звена 
за контакт за целите на настоящата 
директива или на Регламент (ЕС) 
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параграф 1, незабавно предоставят един 
на друг необходимата информация за 
целите на изпълнението на 
задълженията на компетентните органи, 
които са определени в съответствие с 
член 69, параграф 1, изложени в 
разпоредбите, приети с настоящата 
директива.

№ …/… [РПФИ]  в съответствие с член 
83, параграф 1, незабавно предоставят 
един на друг необходимата информация 
за целите на изпълнението на 
задълженията на компетентните органи, 
които са определени в съответствие с 
член 69, параграф 1, изложени в 
разпоредбите, приети с настоящата 
директива или с Регламент (ЕС) 
№ …/… [РПФИ] .

Or. en

Изменение 189
Предложение за директива
Член 85 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи, които обменят 
информация с други компетентни 
органи съгласно настоящата директива, 
могат да посочват в момента на 
предаването, че тази информация не 
трябва да бъде публикувана без тяхното 
изрично съгласие, в който случай 
информацията може да бъде обменяна 
единствено за целите, за които тези 
органи са дали съгласието си.

Компетентните органи, които обменят 
информация с други компетентни 
органи съгласно настоящата директива 
или Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], 
могат да посочват в момента на 
предаването, че тази информация не 
трябва да бъде публикувана без тяхното 
изрично съгласие, в който случай 
информацията може да бъде обменяна 
единствено за целите, за които тези 
органи са дали съгласието си.

Or. en

Изменение 190
Предложение за директива
Член 85 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение до [31 декември 2016 г.]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на изпълнителни технически 
стандарти до ...*.

______________
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*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 191
Предложение за директива
Член 85 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Нито настоящият член, нито член 81 
или 92 не възпрепятстват компетентния 
орган да предава на ЕОЦКП, на 
Европейския съвет за системен риск 
(наричан по-нататък „ЕССР“), на 
централните банки, на Европейската 
система на централните банки и на 
Европейската централна банка, в 
качеството им на парични институции и, 
когато е уместно, на други публични 
органи, които отговорят за надзора 
върху платежните системи и системите 
за сетълмент, поверителна информация, 
предназначена за изпълнението на 
техните задачи; по същия начин тези 
органи или институции не са 
възпрепятствани да предават такава 
информация на компетентните органи, 
когато последните се нуждаят от нея за 
изпълнението на функциите си, 
предвидени в настоящата директива.

5. Нито настоящият член, нито член 81 
или 92 не възпрепятстват компетентния 
орган да предава на ЕОЦКП, на 
Европейския съвет за системен риск 
(наричан по-нататък „ЕССР“), на 
централните банки, на Европейската 
система на централните банки и на 
Европейската централна банка, в 
качеството им на парични институции и, 
когато е уместно, на други публични 
органи, които отговорят за надзора 
върху платежните системи и системите 
за сетълмент, поверителна информация, 
предназначена за изпълнението на 
техните задачи; по същия начин тези 
органи или институции не са 
възпрепятствани да предават такава 
информация на компетентните органи, 
когато последните се нуждаят от нея за 
изпълнението на функциите си, 
предвидени в настоящата директива или 
в Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ] .

Or. en

Изменение 192
Предложение за директива
Член 86 – параграф 1 – буква -а) (нова)



PR\895700BG.doc 113/144 PE485.882v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) да си сътрудничат съгласно 
член 83;

Or. en

Изменение 193
Предложение за директива
Член 87 – параграф 1 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) такова разследване, проверка на 
място, надзорна дейност или обмен 
на информация могат да засегнат по 
неблагоприятен начин суверенитета, 
сигурността или държавната 
политика на държавата членка, към 
която е отправено искането;

Or. en

Изменение 194
Предложение за директива
Член 88 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение до [31 декември 2016 г.]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на изпълнителни технически 
стандарти до ...*.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 195
Предложение за директива
Член 91 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи незабавно 
предоставят на ЕОЦКП цялата 
необходима информация за изпълнение 
на задълженията му съгласно 
настоящата директива и в съответствие 
с член 35 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010.

2. Компетентните органи незабавно 
предоставят на ЕОЦКП цялата 
необходима информация за изпълнение 
на задълженията му съгласно 
настоящата директива и съгласно 
Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ] и в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
1095/2010.

Or. en

Изменение 196
Предложение за директива
Член 91 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91а
Защита на данните

По отношение на обработката на 
лични данни, извършвана от 
държавите членки в съответствие с 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕС) №…./…(РПФИ), 
компетентните органи прилагат 
разпоредбите на Директива 95/46/EО 
и националните правила за 
прилагането на тази директива.  
Когато ЕОЦКП обработва лични 
данни в съответствие с настоящия 
регламент и с Регламент (ЕС) 
№…./…(РПФИ), ЕОЦКП спазва 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№45/2001.

Or. en
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Изменение 197
Предложение за директива
Член 93 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 2, параграф 
3, член 4, параграфи 1 и 2, член 13, 
параграф 1, член 16, параграф 12, член 
17, параграф 6, член 23, параграф 3, 
член 24, параграф 8, член 25, параграф 
6, член 27, параграф 7, член 28 параграф 
3, член 30, параграф 5, член 32, 
параграф 3, член 35, параграф 8, член 
44, параграф 4, член 51, параграф 7, 
член 52, параграф 6, член 53, параграф 
4, член 59, параграф 3, член 60, 
параграф 5, член 66, параграфи 6 и 7, 
член 67, параграфи 3, 7 и 8, член 68, 
параграф 5, член 83, параграф 7 и член 
99, параграф 2.

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 2, параграф 
3, член 4, параграф 3, член 13, параграф 
1, член 16, параграф 12, член 17, 
параграф 6, член 23, параграф 3, член 
24, параграф 8, член 25, параграф 6, 
член 27, параграф 7, член 28 параграф 3, 
член 30, параграф 5, член 32, параграф 
3, член 35, параграф 8, член 44, 
параграф 4, член 51, параграф 7, член 
52, параграф 6, член 53, параграф 4, 
член 60, параграф 5, член 66, параграфи 
6 и 7, член 67, параграфи 3, 7 и 8, член 
68, параграф 5 и член 83, параграф 7.

Or. en

Изменение 198
Предложение за директива
Член 94 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 93, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 
2 месеца, след като са били уведомени 
за него, или ако преди изтичането на 
този срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този 
период се увеличава с 2 месеца по 
искане на Европейския парламент или 
на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, 
параграф 3, член 4, параграф 3, член 
13, параграф 1, член 16, параграф 12, 
член 17, параграф 6, член 23, параграф 
3, член 24, параграф 8, член 25, 
параграф 6, член 27, параграф 7, член 
28 параграф 3, член 30, параграф 5, 
член 32, параграф 3, член 35, параграф 
8, член 44, параграф 4, член 51, 
параграф 7, член 52, параграф 6, член 
53, параграф 4, член 60, параграф 5, 
член 66, параграфи 6 и 7, член 67, 
параграфи 3, 7 и 8, член 68, параграф 5 
и член 83, параграф 7, влиза в сила 
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само ако Европейският парламент или 
Съветът не са повдигнали възражение в 
срок от три месеца, след като са били 
уведомени за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
три месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 199
Предложение за директива
Член 95 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по ценни 
книжа, създаден съгласно Решение на 
Комисията 2001/528/EО, оказва 
съдействие на Комисията при 
приемането на прилагащите актове 
съгласно членове 41 и 60. Комитетът е 
комитет по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

1. Европейският комитет по ценни 
книжа, създаден съгласно Решение на 
Комисията 2001/528/EО, оказва 
съдействие на Комисията. Комитетът е 
комитет по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Or. en

Изменение 200
Предложение за директива
Член 95 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011, като се 
вземат предвид разпоредбите на член 
8 от него.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en
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Изменение 201
Предложение за директива
Член 96 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди [2 години след прилагането 
на ДПФИ, както е предвидено в член 
97] Комисията след консултации с 
ЕОЦКП представя доклад пред 
Европейския парламент и Съвета 
относно:

1. Преди …* Комисията след 
консултации с ЕОЦКП представя 
доклад пред Европейския парламент и 
Съвета относно:

______________
*ОВ, моля въведете дата: 42 месеца 
след влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 202
Предложение за директива
Член 96 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) функционирането на организираните 
системи за търговия, като взема предвид 
надзорния опит, придобит от 
компетентните органи, броя на 
лицензираните ОСТ в ЕС и техния 
пазарен дял;

a) функционирането на организираните 
системи за търговия, като взема предвид 
надзорния опит, придобит от 
компетентните органи, броя на 
лицензираните ОСТ в ЕС и техния 
пазарен дял, и по-конкретно като 
проучва дали са необходими корекции 
в определението на ОСТ и дали 
наборът от инструменти, обхванати 
от категорията ОСТ, продължава да 
бъде целесъобразен;

Or. en
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Изменение 203
Предложение за директива
Член 96 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 96а
Персонал и ресурси на ЕОЦКП

В срок до ...* ЕОЦКП извършва оценка 
на нуждите от персонал и ресурси, 
свързани с изпълнението на неговите 
правомощия и задължения, 
произтичащи от настоящата 
директива и от Регламент (ЕС) 
№…./…(РПФИ), и представя доклад
пред Европейския парламент, Съвета 
и Комисията.
______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 204
Предложение за директива
Член 97 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от […] г.
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Държавите членки приемат и 
публикуват в срок до …* законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за спазването 
на членове 1—5, член 5, член 7, член 9, 
член 10, членове 13—25, членове 27—
32, членове 34—37, член 39, членове 
41—461 член 48, членове 51—54, 
членове 59—69а, членове 71—77, член 
79, член 80, член 83, член 84, член 85, 
членове 87—90, членове 92—99 и 
приложения I и II [списък на всички 
членове, претърпели съществени 
промени в сравнение с Директива 
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2004/39/ЕО]. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

______________
*ОВ, моля въведете дата: Две години 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 205
Предложение за директива
Член 97 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки прилагат тези мерки 
от […] г. с изключение на разпоредбите, 
с които се транспонира член 67, 
параграф 2, които се прилагат от [2 
години след датата на прилагане на 
останалата част от директивата].

Държавите членки прилагат тези мерки 
от …* с изключение на разпоредбите, с 
които се транспонира член 67, параграф 
2, които се прилагат от …**.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 30 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.
**ОВ моля въведете дата: 42 месеца 
след влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 206
Предложение за директива
Член 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2004/39/ЕО заедно с 
последващите изменения към нея се 

Директива 2004/39/ЕО, изменена с 
актовете, посочени в приложение ІІ, 
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отменят, считано от […] г..
Позоваванията на Директива 
2004/39/ЕО или на Директива 
93/22/ЕИО се считат за позовавания на 
настоящата директива. Позоваванията 
на определенията, предвидени в 
Директива 2004/39/ЕО или Директива 
93/22/ЕИО, или на членове от 
директивите се считат за позоваване на 
еквивалентните определения, 
предвидени в настоящата директива, 
или на член от нея.

част А, се отменя, считано от …*, без 
да се засягат задълженията на 
държавите членки относно сроковете 
за транспониране в националното 
законодателство на Директива 
2004/39/ЕО, посочени в 
приложение ІІа, част Б от тази 
директива. Позоваванията на 
Директива 2004/39/ЕО или на 
Директива 93/22/ЕИО се считат за 
позовавания на настоящата директива 
или на Регламент (ЕС) 
№…./…(РПФИ) и се ползват съгласно 
таблиците на съответствието, 
съответно в части А и Б от 
приложение ІІб. Позоваванията на 
определенията, предвидени в Директива 
2004/39/ЕО или Директива 93/22/ЕИО, 
или на членове от директивите се считат 
за позоваване на еквивалентните 
определения, предвидени в настоящата 
директива, или на член от нея.

______________
*ОВ, моля въведете дата: 30 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 207
Предложение за директива
Член 99 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съществуващите фирми от трети 
държави могат да продължат да
предоставят услуги и да извършват 
дейности в държавите членки в 
съответствие с националните режими до 
[4 години след влизането в сила на 
настоящата директива].

1. Финансовите институции от трети 
държави могат да предоставят услуги и 
да извършват дейности чрез клон в 
държавите членки в съответствие с 
националните режими до една година
след вземането от Комисията на 
решение относно съответната 
трета държава в съответствие с 
член 41, параграф 3.
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Or. en

Изменение 208
Предложение за директива
Член 99 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94 за 
удължаване на срока, посочен в 
параграф 1, като се вземат предвид 
подобни решения, вече приети от 
Комисията в съответствие с член 41, 
параграф 3, и очакваното развитие в 
регулаторната и надзорната рамка на 
трети държави.

заличава се

Or. en

Изменение 209
Предложение за директива
Приложение V - Раздел В - точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опции, фючърси, суапове, 
форуърдни споразумения и всякакви 
други договори за деривати, свързани с 
ценни книжа, валути, лихвени проценти 
или доходност, квоти за емисии  или 
други дериватни инструменти, 
финансови индекси или финансови 
мерки, за които може да бъде 
извършван сетълмент с физическо 
присъствие или по касов път.

(4) Опции, фючърси, суапове, 
форуърдни споразумения и всякакви 
други договори за деривати, свързани с 
ценни книжа, валути, лихвени проценти 
или доходност, или други дериватни 
инструменти, финансови индекси или 
финансови мерки, за които може да 
бъде извършван сетълмент с физическо 
присъствие или по касов път.

Or. en
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Изменение 210
Предложение за директива
Приложение V - Раздел В - точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Опции, фючърси, суапове, 
форуърдни споразумения и всякакви 
други договори за деривати, свързани с 
климатични променливи, ставки на 
навло или инфлационни проценти или 
други официални статистически данни 
за икономиката, за които трябва да бъде 
извършен сетълмент по касов път или за 
които може да бъде извършен сетълмент 
по касов път по желание на една от 
страните (различно от такова поради 
неизпълнение на задължение или друго 
събитие за прекратяване), както и 
всякакви други договори за деривати, 
свързани с активи, права, задължения, 
индекси и мерки, които не са посочени в 
този раздел, имащи характеристиките на 
други дериватни финансови 
инструменти, като се вземе предвид, 
дали те, inter alia, се търгуват на 
регулиран пазар , ОСТ  или МСТ и дали 
за тях се извършва клиринг и сетълмент 
чрез признати клирингови къщи или са 
предмет на регулярни искания за марж.

(10) Опции, фючърси, суапове, 
форуърдни споразумения и всякакви 
други договори за деривати, свързани с 
климатични променливи, ставки на 
навло, квоти за емисии или 
инфлационни проценти или други 
официални статистически данни за 
икономиката, за които трябва да бъде 
извършен сетълмент по касов път или за 
които може да бъде извършен сетълмент 
по касов път по желание на една от 
страните (различно от такова поради 
неизпълнение на задължение или друго 
събитие за прекратяване), както и 
всякакви други договори за деривати, 
свързани с активи, права, задължения, 
индекси и мерки, които не са посочени в 
този раздел, имащи характеристиките на 
други дериватни финансови 
инструменти, като се вземе предвид, 
дали те, inter alia, се търгуват на 
регулиран пазар , ОСТ  или МСТ и дали 
за тях се извършва клиринг и сетълмент 
чрез признати клирингови къщи или са 
предмет на регулярни искания за марж.

Or. en

Изменение 211
Предложение за директива
Приложение V - Раздел В - точка 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Допълнителни уточнения във 
връзка с точки 7 и 10
1. За целите на точка 7 се счита, че 
договор, който не е спот договор по 
параграф 2 от настоящия член и 
който не е обхванат от параграф 4, 
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има характеристики на други 
дериватни финансови инструменти и 
не е с търговска цел, ако той отговаря 
на следните условия:
a) той отговаря на един от следните 
критерии:
i) той се търгува в търговската 
система на трета държава, която 
изпълнява същата функция като 
регулиран пазар, МТС или ОСТ;
ii) той е изрично посочен за търгуване 
или подлежи на правилата на 
регулиран пазар, МТС, ОСТ или 
такава търговска система на трета 
държава;
iii) той е изрично посочен като 
равностоен на договор, търгуван на 
регулиран пазар, МТС, ОСТ или 
такава търговска система на трета 
държава;
б) към него е извършен клиринг от 
клирингова къща или друг субект, 
извършващ същите функции като 
централен контрагент или има 
договорености за плащане или 
осигуряване на марж във връзка с 
договора;
в) той е стандартизиран, така че по-
специално цената, партидата, 
датата на доставка или другите 
въпроси са определени предимно чрез 
позоваване на редовно публикувани 
цени, стандартни партиди или 
стандартни дати на доставка.
2. Спот договор за целите на параграф 
1 означава договор за продажба на 
стока, актив или право, по условията, 
при които е насрочено извършването 
на доставката в рамките на по-
дългия от следните срокове:
a) два търговски дни;
б) срок, който е общоприет на пазара 
на тази стока, актив или право като 
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стандартен срок на доставка.
Независимо от това, даден договор не 
е спот договор, ако независимо от 
неговите изрични условия, страните 
по договора са се споразумели, че 
доставката на базисния инструмент 
ще бъде отложена и няма да бъде 
изпълнена в срока, посочен в първата 
алинея.
3. За целите на точка 10 се счита, че 
договор за деривати, свързан с базов 
инструмент по посочения раздел, има 
характеристиките на други 
дериватни финансови инструменти, 
ако е изпълнено едно от следните 
условия:
a) по този договор е извършен или 
може да бъде извършен сетълмент 
чрез плащане в брой по избор на една 
или повече от страните по причини, 
различни от неизпълнение или друго 
събитие, водещо до прекратяване на 
договора;
б) такъв договор се търгува на 
регулиран пазар, МТС или ОСТ;
в) условията, определени в параграф 1, 
са изпълнени във връзка с посочения 
договор.
4. Счита се, че договорът е с 
търговска цел за целите на точка 7 и 
че няма характеристики на други 
дериватни финансови инструменти 
за целите на точки 7 и 10, ако страна 
по него е оператор или 
администратор на мрежа за пренос 
на енергия, механизъм за енергийно 
балансиране или тръбопроводна 
мрежа и той е необходим за 
поддържане на баланс на доставките 
и потреблението на енергия в 
определен момент.
5. В допълнение към договорите за 
деривати, посочени в точка 10, 
договорът за деривати попада в 
обхвата на точка 10, ако отговаря на 
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критериите, определени както в 
точка 10, така и в параграф 3:
a) диапазон на честотите в областта 
на телекомуникациите;
б) капацитет за съхранение на стоки;
в) капацитет за предаване или 
транспортиране във връзка със стоки, 
независимо дали чрез кабел, 
тръбопровод или друг начин;
г) помощ, кредит, разрешение, право 
или подобен актив, който е пряко 
свързан с доставка, разпространение 
или потребление на енергия, получена 
от възобновяеми източници;
д) геоложка, екологична или друга 
физична променлива;
е) всеки друг актив или право със 
заменяем характер, различен от право 
на получаване на услуга, който може 
да бъде прехвърлен;
ж) индекс или мярка, свързана с 
цената, стойността или обема на 
сделки с всеки актив, право, услуга или 
задължение.

Or. en

Изменение 212
Предложение за директива
Приложение II – част II – точка II.1 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да приемат 
конкретни критерии за оценка на опита 
и знанията на общините и местните 
публични органи, които искат да бъдат 
разглеждани като професионални 
клиенти. Тези критерии могат да бъдат 
вариант на критериите, изброени в 
предишния параграф, или да ги 
допълват.

Държавите членки приемат конкретни 
критерии за оценка на опита и знанията 
на общините и местните публични 
органи, които искат да бъдат 
разглеждани като професионални 
клиенти. Тези критерии могат да бъдат 
вариант на критериите, изброени в 
предишния параграф, или да ги 
допълват.
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Or. en

Изменение 213
Предложение за директива
Приложение II а - Част А (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІІа
Част A

Отменен регламент и списък на 
неговите последователни изменения 
(посочени в член 98)
Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 145 от 
30.4.2004 г., стр. 1)
Директива 2006/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2006 г. относно пазарите на 
финансови инструменти, що се 
отнася до определени срокове 
(ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 60).
Директива 2007/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 
септември 2007 г. по отношение на 
процедурните правила и критериите 
за оценяване за предварителната 
оценка на придобиванията и 
увеличението на участия във
финансовия сектор (OВ L 247, 
21.9.2007 г., стр. 1)
Директива 2008/10/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 
2006 г. относно пазарите на 
финансови инструменти по 
отношение на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията (ОВ L 76, 19.3.2008 г., 
стр. 33).
Директива 2010/78/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 ноември 
2010 година във връзка с 
правомощията на Европейския 
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надзорен орган (Европейски банков 
орган), Европейския надзорен орган 
(Европейски орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване) и Европейския надзорен 
орган (Европейски орган за ценни 
книжа и пазари) (OВ L 331, 15.12.2010 
г., стр. 120)

Or. en

Изменение 214
Предложение за директива
Приложение II а - Част Б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Част Б

Списък на сроковете за транспониране в националното законодателство 
(посочени в член 98)

Директива 2004/39/ЕО
Срок за транспониране 31 януари 2007 г.

Срок за прилагане 1 ноември 2007 г.

Or. en

Изменение 215
Предложение за директива
Приложение ІI б - заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таблици на съответствието

Or. en
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Изменение 216
Предложение за директива
Приложение II б - Част А (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Част A

Настоящата директива Директива 2004/39/ЕО
Член 1 (1) Член 1 (1)
Член 1 (2)
Член 1 (3) Член 1 (2)
Член 2 Член 2
Член 3(1)(2) Член 3(1)(2)
Член 3(3)(4)
Член 4 (1)
Член 4 (2) Член 4 (1)
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Преразглеждането на Директивата относно пазарите на финансови инструменти 
(ДПФИ) трябва да се разглежда в контекста на реакцията на ЕС на финансовата криза.
ДПФИ I (2004/39/EО) беше приложена на 1 ноември 2007 г., замествайки Директивата 
за инвестиционните услуги (ДИУ). Тя беше допълнена от Регламент за прилагане (ЕО 
№ 1287/2006) и Директива за прилагане (2006/73/ЕО).

Има две основни причини за извършването на преразглеждането едва 5 години след 
влизането в сила на ДПФИ I: пазарното положение се промени поради техническия 
напредък, нови участници на пазара и разработването на по-сложни търговски 
стратегии. Освен това, в отговор на финансовата криза ДПФИ трябва да бъде 
преразгледана, за да бъде намален системният риск и за да се гарантира стабилност на 
финансовите пазари, както и съответна защита за инвеститорите. Поради тази причина 
Европейската комисия предложи на 20 октомври 2011 г. регламент и директива, които 
заедно да заместят Директива 2004/39/ЕО.

Европейският парламент започна консултации, при които всички заинтересовани 
страни имаха възможност да представят своите забележки. 193-те отговора бяха 
публикувани на уебстраницата на комисията по икономически и парични въпроси на 
Европейския парламент (ECON) с оглед пълна прозрачност. Освен това, докладчикът 
представи три работни документа, за да се даде обща представа за ДПФИ I и за да се 
идентифицират някои ключови аспекти в предложенията на Комисията.

Тъй като преразглеждането на ДПФИ е важна стъпка към постигането на прозрачни и 
ефективни финансови пазари в Европейския съюз, докладчикът приветства като цяло 
предложенията на Комисията, тъй като това беше един от ключовите въпроси за 
Парламента в неговата резолюция от 14 декември 2010 г. относно регулирането на 
търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови 
инструменти („dark pools“) и други (2010/2075(INI)). В своята резолюция Парламентът 
призовава, наред с другото, за допълнително разследване на високочестотната търговия 
и на това доколко са подходящи съществуващите изисквания за прозрачност за местата 
за търговия.  При все че приветства цялостния стремеж на Комисията да гарантира, че 
цялата организирана търговия се провежда на регулираните места за търговия, 
докладчикът изразява съжаление, че Комисията не е включила един от основните 
въпроси в резолюцията на Парламента, а именно да не се въвеждат нови категории 
места за търговия, а да се коригират изискванията за местата за изпълнение, въведени в 
ДПФИ I: регулирани пазари (РП), многостранни системи за търговия (МСТ) и системни 
участници (СУ).

Становище на докладчика
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Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за разширяване обхвата на 
правилата на ДПФИ и ограничаване на изключенията, тъй като одобрява 
отстраняването на всички пропуски в регулаторната рамка, за да не останат някои части 
от пазара нерегулирани. За да се гарантира недопускането на злоупотреби с 
предоставянето на изключения, докладчикът предлага да се въведе задължение за 
отчитане на лицата, които трябва да обяснят защо тяхната дейност допълва основната 
им стопанска дейност. ЕОЦКП следва да изготви регулаторни технически стандарти за 
уточняване на критериите за допълнителните дейности.

Комисията подобрява регулаторната рамка за защита на инвеститорите, с цел 
осигуряване на по-добра информация за клиентите относно услугите и изпълнението на 
техните нареждания. Докладчикът подкрепя тази цел. Въпреки това той не подкрепя 
предложеното ново задължение за определяне степента на независимост на 
инвестиционните консултации и ако това задължение се основава на широк или по-
ограничен анализ на пазара, като например ограничено използване на думата 
„независим“, това може да означава, че други форми на консултации имат негативна 
конотация. Следователно докладчикът е избрал по-неутрална формулировка и предлага 
клиентите да бъдат информирани преди предоставянето на инвестиционни 
консултации в случай на плащания от трети страни и при предоставянето на 
консултации за ограничен брой инструменти. Клиентите следва също така да бъдат 
информирани за честотата на периодичната оценка на целесъобразността на 
финансовите инструменти. На портфолио мениджърите не следва да се забранява да 
приемат стимули, но това приемане на стимули следва да бъде напълно прозрачно и на 
клиента трябва да се предоставя информация за това преди сключването на 
споразумение. Освен това, докладчикът въвежда ново задължение за инвестиционните 
посредници, които при разработването на нов продукт трябва да определят целевата 
група в рамките на категорията „непрофесионален или професионален клиент“ и да 
гарантират, че продуктът е разработен в съответствие с потребностите на тези клиенти 
и се продава на клиенти от целевата група. И накрая, докладчикът смята, че 
информацията, която трябва да бъде получена за клиентите, следва да съдържа също 
данни за допустимото за клиента равнище на риск.

По отношение на воденето на регистри, Комисията предлага те да съдържат също 
записи на телефонни разговори или електронни съобщения. Все пак, тъй като 
изискването за осигуряване на достъп до този вид регистри би могло да противоречи на 
разпоредбите на националното законодателство относно защитата на личните данни 
или неприкосновеността на личния живот, докладчикът предлага държавите членки да 
могат да признават и някои други алтернативи като подходящо средство за 
документиране на информацията, например протоколите.

Докато в ДПФИ І се разграничават три категории организирани места за изпълнение –
горепосочените регулирани пазари, МСТ и СУ– Комисията сега въвежда четвърта 
категория, наречена „организирани системи за търговия“ (ОСТ). За всички тях 
съществуват еднакви изисквания, касаещи условията преди или след сключване на 
сделката, и почти еднакви изисквания за организационните аспекти и наблюдението на 
пазара. Основната разлика между регулираните пазари и МСТ, от една страна, и ОСТ, 
от друга страна, е това, че при ОСТ съществува определена свобода на преценка за 
начина на извършване на сделката. Докладчикът не е убеден, че създаването на нова 
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категория е правилният начин да бъдат обхванати организираните места за изпълнение, 
които не попадат във вече съществуващите категории. За да се не създават нови 
пропуски той предлага категорията ОСТ да бъде ограничена до некапиталовите пазари 
и съответно изменя клаузата за преразглеждане, за да се гарантира, че необходимостта 
и резултатите от тази нова категория се преразглеждат.

Предложенията за ДПФИ ІІ съдържат конкретни задължения за всеки, който извършва 
алгоритмична търговия, като същевременно дават широко определение за 
алгоритмичната търговия. Докладчикът предлага по-диференциран подход и 
определения за високочестотна търговия и стратегия за високочестотна търговия, за да 
се идентифицира конкретна подкатегория алгоритмична търговия, както и забрана за 
пряк електронен достъп. Освен това докладчикът отчита предложенията на Комисията 
относно регулираните пазари, МСТ и ОСТ, целящи да гарантират, че те са устойчиви в 
екстремни пазарни ситуации, както и че разполагат с механизми за временно 
преустановяване на търговията и правила за осигуряване на непрекъснатост на 
дейността. Докладчикът приветства този подход, но прави три предложения, за да го 
подсили: първо, за да се забави търговията и потокът от нареждания за търговия, той 
предлага всички нареждания да бъдат валидни най-малко 500 милисекунди; второ, за 
всички места за търговия следва да съществуват параметри за прекратяване на 
търговията, които следва да бъдат докладвани пред компетентните органи и ЕОЦКП, 
който да ги публикува на своя уебсайт; трето, да се изиска от местата за търговия да 
гарантират, че структурата на таксите предвижда по-високи такси за отменено 
нареждане, отколкото за изпълнено нареждане, и че се налагат по-високи такси за 
участниците, при които съотношението „отменени нареждания/изпълнени нареждания“ 
е високо.

Комисията предлага разпоредбите за корпоративното управление да бъдат подсилени 
във връзка с профила, ролята и отговорностите както на изпълнителните директори, 
така и на директорите без изпълнителни функции, и да бъде подобрен балансът в 
състава на управителните органи. Докладчикът затяга правилата за управителните 
органи на местата за търговия и предлага едно лице да не може да изпълнява 
едновременно повече от една директорска длъжност с изпълнителни функции или две
директорски длъжности без изпълнителни функции, въпреки че беше запазено правото 
да се комбинират директорски длъжности с изпълнителни функции и директорски 
длъжности без изпълнителни функции в рамките на една и съща група. Следва също 
така да функционират ефективни системи за идентифициране и справяне с конфликти 
на интереси.

С пазарите за растеж за МСП Комисията създава нова подкатегория пазари, която 
обикновено функционира като МСТ. Въпреки че докладчикът подкрепя тази цел, той 
не е уверен относно практическите ползи от обозначаването на някои пазари като 
пазари за растеж за МСП и предлага тази концепция да се основава най-малко върху 
стандартното определение на ЕС за МСП.

Съгласно Комисията всички места за търговия, на които се търгуват договорите за 
стокови деривати, следва да приемат ограничения на позициите или алтернативни 
договорености, за да се гарантира правилното функциониране на пазара и да се 
предоставя стандартизирана информация. Докладчикът приветства този подход като 
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цяло, тъй като той подкрепя целта за забрана на спекулацията с цените на храните.
Въпреки това са необходими известни корекции и оптимизиране. Съгласно докладчика 
използването на други форми на контрол върху позициите следва да бъде допълнение, 
а не алтернатива на използването на ограничения на позициите. Обаче при 
определянето на тези ограничения следва да се прави разграничение между позициите, 
свързани с търговската дейност по отношение на стоките, и други позиции. ЕОЦКП 
следва да има правото да уточнява допълнително ограниченията за броя на договорите 
в проектите на регулаторни стандарти.

По отношение на консолидацията на данните всички дружества би следвало да 
публикуват своите търговски отчети посредством одобрените агенти по публикуването 
на отчети за търговия (АПО) с цел осигуряване на възможност за ефективно сравнение 
на цените и сделките между различните места за търговия. Докладчикът подкрепя 
предложението на Комисията, но посочва, че цялата информация следва да бъде 
обработвана по недискриминационен начин.

Режимът на трети държави, предложен от Комисията, се основава върху оценка на 
равностойността на юрисдикциите на трети държави, така че дружествата от трети 
държави, по отношение на които Комисията е взела решение за равностойност, биха 
могли да изискват да им бъде разрешено да предоставят услуги в ЕС. За да бъде 
възможно цялостното оформяне на режима за третите държави, докладчикът замести 
„инвестиционен посредник от трета държава” с „финансова институция от трета 
държава”.

Предложенията на Комисията също така съдържат широкообхватни правомощия за 
националните органи и ЕОЦКП. Например надзорните органи следва да могат да се 
намесват на всеки етап от изпълнението на договор за стокови деривати и да налагат 
предварителни ограничения на позициите по недискриминационен начин. Държавите 
членки ще бъдат задължени да въведат най-малко конкретно минимално равнище на 
административни санкции. Докладчикът се застъпва за засилване на тези мерки, за да 
се гарантира, че всички участници на пазара спазват правилата на ДПФИ.

И накрая, докладчикът се застъпва за намаляване на броя на делегираните и 
изпълнителните актове, тъй като той счита, че важните политически решения следва 
да бъдат вземани от Парламента и Съвета в рамките на обикновената законодателна 
процедура, и определя сроковете, в които ЕОЦКП трябва да изготви необходимите 
регулаторни стандарти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Реф. №: D(2012)12430

Г-жа Sharon BOWLES
Председател на комисията по икономически и парични въпроси
ASP 10G201
Брюксел

Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета (преработка)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа 
горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, както 
това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени 
по същество, освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това 
водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, в 
компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят 
за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното 
споразумение водещата комисия възнамерява също така да внесе изменения към 
кодифицираните части на предложението, тя съобщава незабавно за това на Съвета 
и на Комисията, а Комисията следва да я уведоми преди гласуването по член 54 
относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли 
преработеното предложение или не.“

След становището на правната служба, чиито представители участваха в заседанията на 
консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в 
съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси 
счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, различни 
от вече съществуващите в предложението, и че по отношение на кодифицирането на 
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непроменените разпоредби от предишните актове, заедно с посочените промени, 
предложението съдържа недвусмислена кодификация на съществуващите текстове, без 
никаква промяна на тяхното съдържание.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание от 1 март 2012 г., 
комисията по правни въпроси, с 22 гласа „за“ и без „въздържали се“1, препоръчва 
ръководената от Вас комисия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към 
разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 87.

С уважение,

Klaus-Heiner LEHNE

Приложение: Становище на консултативната работна група.

                                               
1 На окончателното гласуване присъстваха: Klaus-Heiner Lehne (председател), Evelyn Regner (заместник-

председател), Raffaele Baldassarre (заместник-председател), Françoise Castex (заместник-председател), 
Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, 
Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek 
Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА 
ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

КОМИСИЯТА

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 10 януари 2012 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета (преработка)
COM(2011) 0656 от 20.10.2011 г. - 2011/0298 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 
правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 
10 и 28 ноември 2011 г .  за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото 
предложение, внесено от Комисията

В хода на заседанията1, след като разгледа предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за преработване на Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови 
инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и 
Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 
93/22/EИО на Съвета, консултативната работна група констатира единодушно, както 
следва:

1) Що се отнася до обяснителния меморандум, за да бъде съставен в пълно
съответствие със съответните изисквания, посочени в Междуинституционалното 
споразумение, такъв документ следва да уточнява кои разпоредби от предишния акт 
остават непроменени в предложението, както е предвидено в точка 6, буква a), 
подточка iii) от същото споразумение;
2) Следните промени в предложението за преработване следва да се отбележат със сиво 
                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и 

немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания 
текст.
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маркиране, което се използва обикновено за обозначаване на съществени промени:
- в съображение 37 се заличава целият текст на съществуващото съображение 27 от 
Директива 2004/39/ЕО;
- в съображение 61 в края се добавят в думите „ОСТ или систематичен участник“;
- в съображение 102 думата „насърчават“ се заменя с „гарантират, че“;
- в член 1, параграф 1 в края се добавят думите „доставчици на услуги за отчитане на 
данни и предприятия от трети държави, осъществяващи инвестиционни услуги и 
дейности в Съюза“;
- в член 1, параграф 3, първо тире се добавя позоваване на новия член 17;
- в член 1, параграф 3, четвърто тире се добавя следното: „—80“;
- в член 1, параграф 3, пето тире се заличава следното: „член 71, параграф 1“;
- в член 2, параграф 1, iii) се заличават думите „по организиран и систематичен начин 
често […] извън регулиран пазар или МТС, при което предоставят достъпна за трети 
лица система, за да осъществяват сделки с тях“;
- в член 5, параграф 2 в края се заличава следното: „и 15“;
- в член 9, параграф 7 се заличават думите „предложените промени в ръководството 
на предприятието“;
- в член 16, параграф 1 в края се добавя следното: „и в член 17 “;
- в член 16, параграф 11 се добавя следното: „и 7“;
- в член 18, параграф 1 се заличават думите „и недискреционни“;
- в член 18, параграф 6 съществуващото позоваване на „член 50, параграф 1“ се заменя 
с позоваване на новия „член 72, параграф 1“;
- в член 24, параграф 1 позоваването на „параграфи 2—8“ се заменя с позоваване на 
„настоящия член и член 25“;
- в член 24, параграф 3, втора алинея се добавя думата „следва“;
- в член 29, параграф 1 се заличават думите „могат да“;
- в член 30, параграф 2, първа алинея се заличава следното: „и л)“;
- в член 36, параграф 2, втора алинея се заличават думите „може да“;
- в член 55, параграф 3, буква б) в края се добавят думите „и опит“;
- в член 92, параграф 1, четвърта алинея в края се добавя буква е);
- в приложение I, раздел В, точка 10 се заличават думите „емисионни разрешителни“.
3) В член 4, параграф 2, точка 18, съответстваща на член 4, параграф 1, точка 22 от 
Директива 2004/39/ЕО, позоваването на „член 48“, фигуриращо в понастоящем 
приложимия текст, е следвало да бъде адаптирано така, че да се отнася до „член 69“.
4) В член 36, параграф 9, първа алинея преди думата „ЕОЦКП“ е следвало да 
фигурират и да бъдат отбелязани с двойно зачертаване думите „За да се осигурят 
единни условия на прилагане на настоящия член“, които са в началото на 
формулировката в член 31, параграф 7, трета алинея от Директива 2004/39/ЕО.
5) В член 69, параграф 2, първа алинея, съответстваща на член 48, параграф 2, първа 
алинея от Директива 2004/39/ЕО, позоваването на „член 23, параграф 4“, фигуриращо в 
понастоящем приложимия текст, е следвало да бъде адаптирано така, че да се отнася до 
„член 29, параграф 4“.
6) С цел да се изпълнят изискванията, посочени в точка 7 от Междуинституционалното 
споразумение, преработващият акт следва да включва също следните елементи, които 
не фигурират в предложението за преработка, представено от Комисията:
- таблица на съответствието, която да бъде приложена съгласно точка 7, буква б);
- формулировка в отменящия член, в която се предвижда, че задълженията на 
държавите членки, възникващи от срока за транспониране на отменяната директива, не 
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се засягат от тази отмяна на акта в съответствие с точка 7, буква в), i), както и таблица, 
в която се определя този срок и която се прилага в съответствие с точка 7, буква в), ii).

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да 
заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество 
освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото 
становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение 
кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 
изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите 
актове, без промяна по същество.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Юрисконсулт Юрисконсулт Генерален директор


