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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 регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно основните информационни документи за инвестиционни продукти
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2012)352),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0179/2012),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален 
комитет от 14 ноември 2012 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, 
както и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
(A7-0000/2012),

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

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

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

предложената на инвеститора 
възвръщаемост има експозиция към 
резултатите на един или повече активи 
или референтни стойности. Това следва 
да включва инвестиционни продукти 
като инвестиционните фондове, 
животозастрахователните полици с 
инвестиционен елемент и продуктите 
на дребно, включително активи, 
които ще бъдат съхранявани 
директно, като например акциите на 
предприятия или държавните 
облигации. Пакетите от 
структурирани  продукти на дребно
посредничат между инвеститора и 
пазарите посредством процес на 
„опаковане“, съчетаване или свързване 
на активи, за да се създадат различни 
експозиции, да се предложат продукти с 
различни характеристики или да се 
постигне различна ценова структура в 
сравнение с прякото придобиване на 
активи. Подобно „опаковане“ може да 
позволи на инвеститорите на дребно да 
прилагат инвестиционни стратегии, 
които иначе биха били недостъпни или 
неприложими за тях, но може също така 
и да изисква предоставянето на 
допълнителна информация, по-
специално за да направи възможно 
сравняването между различните начини 
на „опаковане“ на инвестициите.

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че 
настоящият регламент се прилага 
само към такива пакети от 
инвестиционни продукти, 

(7) Тъй като настоящият регламент е 
съсредоточен върху подобряването на 
сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за инвестиционни 
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застрахователните продукти, които 
не предлагат инвестиционни 
възможности, и продуктите с 
експозиция единствено към лихвени 
проценти следва да бъдат изключени 
от обхвата на регламента. Пряко 
държаните активи, като например 
акции на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради 
това следва да бъдат изключени. Тъй 
като настоящият регламент е 
съсредоточен върху подобряването на 
сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за инвестиционни 
продукти, продавани на инвеститори на 
дребно, схемите за професионално 
пенсионно осигуряване, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 
юни 2003 г. относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно 
осигуряване11 или Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 
относно започването и упражняването 
на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия регламент. 
Също така някои продукти за 
професионално пенсионно осигуряване, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент, ако съгласно националното 
законодателство се изисква финансов 
принос от работодателя и ако 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на настоящия 
регламент, тъй като те не се продават на 
инвеститори на дребно. 
Инвестиционните продукти, целящи 

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

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) За да се осигури яснота за 
отношенията между установените с 
настоящия регламент задължения и 
задълженията, установени с Директива 
2003/71/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно 
проспекта, който следва да се 
публикува, когато публично се 
предлагат ценни книжа или когато се 
допускат ценни книжа до търгуване, и 
за изменение на Директива 2001/343/ЕО 
и Директива 2009/138/ЕО, е необходимо 
да се постанови, че тези директиви 
допълват настоящия регламент.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Създателите на инвестиционни 
продукти като например управителите 
на фондове, застрахователните 

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

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

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) На инвеститорите на дребно следва 
да се предостави информацията, която 
им е необходима за вземане на 
информирано инвестиционно решение и 
за сравняване на различни 
инвестиционни продукти, но ако 
информацията не е кратка и сбита, 
съществува опасност тя да не бъде 
използвана. Основният информационен 
документ следва да съдържа само 

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

ключова информация, по-специално 
относно естеството и характеристиките 
на продукта, включително и 
възможността за загуба на капитал, 
себестойността, рисковия профил и 
данъчния режим на продукта, както и 
съответната информация за резултатите 
и някои други специфични данни, които 
може да са необходими за разбиране 
характеристиките на индивидуални 
продукти, включително 
предназначените за пенсионно 
планиране.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) При своите инвестиционни 
решения инвеститорите на дребно все 
по-често търсят не само финансова 
възвръщаемост. Нерядко те преследват 
и други цели, например социални или 
екологични. Освен това информацията 
за нефинансовите аспекти на 
инвестициите може да бъде важна за 
желаещите да направят устойчиви 
дългосрочни инвестиции. 
Информацията за социалните, 
екологичните или управленски 
резултати, към които се стреми 
създателят на инвестиционния продукт, 
обаче може да бъде трудна за 
сравняване или може да липсва. Ето 
защо е желателно да се задълбочи 
хармонизирането на информацията 
относно взетите предвид (ако има 
такива) екологични, социални или 
управленски въпроси, както и начинът, 
по който е направено това. Желателно 
е също така да се оповести дали 
продуктът представлява инвестиция, 
определена като принос за 
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финансирането на дружества или 
проекти, или залог, определен като 
игра с нулев резултат,  която не 
финансира нито дружества, нито 
проекти.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Основният информационен 
документ следва да се различава ясно от 
всички рекламни съобщения. 
Значението му не следва да се намалява 
от такива документи.

(14) Основният информационен 
документ следва да се различава ясно и 
да бъде отделен от всички рекламни 
съобщения. Значението му не следва да 
се намалява от такива документи. 
Инвеститорът на дребно следва да 
посочи, че е взел под внимание 
основния информационен документ.

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Посредниците следва да бъдат задължавани да предоставят информация, 
например за реалните разходи, тяхното възнаграждение или данъчния режим по 
отношение на инвестиционния продукт. Цялата необходима информация за 
вземането на информирано решение за инвестиране в даден продукт следва да 
бъде достъпна чрез един документ.

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

хармонизират. Регламентът следва да 
постанови, че инвеститорът на дребно 
следва да може да подведе под 
отговорност създателя на продукта за 
нарушение на настоящия регламент в 
случай на претърпени загуби вследствие 
използването на основния 
информационен документ.

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Увеличаването на 
правомощията и компетенциите, 
предоставени на Съюза и 
националните надзорни органи, следва 
да се улеснява чрез достатъчно 
човешки ресурси и подходящи 
финансови средства.

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Комисията следва да приеме проект 
за регулаторни технически стандарти, 
разработени от ЕОЦКП, ЕБО и 
ЕОЗППО съгласно член 8, относно 
методиката за представянето на риска и 
възвръщаемостта и изчисляването на 
себестойността посредством делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и съгласно съответно 

(26) Комисията следва да приеме проект 
за регулаторни технически стандарти, 
разработени от ЕОЦКП, ЕБО и 
ЕОЗППО съгласно член 8, относно 
методиката за представянето на риска и 
възвръщаемостта и изчисляването на 
себестойността и екологичните, 
социалните или управленските 
критерии посредством делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
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членове 10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, 1094/2010 и 1095/2010.

Договора за функционирането на 
Европейския съюз и съгласно съответно 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010, 1094/2010 и 1095/2010.

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Посредниците следва да бъдат задължавани да предоставят информация, 
например за реалните разходи, тяхното възнаграждение или данъчния режим по 
отношение на инвестиционния продукт. Цялата необходима информация за 
вземането на информирано решение за инвестиране в даден продукт следва да 
бъде достъпна чрез един документ.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други ценни книжа, които не 
включват дериват;

заличава се

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „лице, което продава 
инвестиционни продукти“ означава 
лице, което предлага на пазара, 
разпространява или продава 
инвестиционни продукти на 
инвеститор на дребно, дистрибутор 
или лице, действащо като посредник 
при дадена инвестиция чрез 
инвеститор на дребно;

Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Процес на одобрение на продукта

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

Or. en
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Изменение 23
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

ОИД не трябва да съдържа никакви рекламни съобщения или препоръки за 
придобиване на инвестицията, но това не е ясно казано в предложението за 
регламент. Тъй като не е сигурно, че всички ОИД ще бъдат предмет на 
предварително съгласие от компетентния орган преди тяхното 
разпространение, тази разпоредба трябва да бъде възможно най-точна.

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основният информационен документ е 
написан на официалния или на един от 
официалните езици на държавата 

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

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

Or. en

Обосновка

Предложеният член 7 може да създаде проблеми: съгласно неговия текст дадена 
инвестиция на дребно може да бъде предложена на език, който потребителят не  
разбира (добре).

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) в раздел в началото на документа, 
наименованието на инвестиционния 
продукт и самоличността на създателя 
на продукта (име и адрес на неговото 
управление);

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) указание дали създателят на 
инвестиционния продукт си поставя 
специфични цели от екологичен, 
социален или управленски характер, 
независимо дали по отношение на 
осъществяването на дейността си 

(iii) указание дали инвестиционният
продукт си поставя специфични цели от 
екологичен, социален или управленски 
характер, включително дали 
продуктът представлява инвестиция 
или залог, и ако е така, посочване на 
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или по отношение на инвестиционния 
продукт, и ако е така, посочване на 
желаните резултати и начин за 
постигането им;

желаните резултати и начин за 
постигането им; само продукти, чието 
закупуване допринася пряко или 
непряко за финансиране или 
намаляване на цената на бъдещо 
финансиране за даден проект или 
дружество, могат да се наричат 
инвестиция;

Or. en

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Виж член 8 - параграф 2 - буква д), така както е изменена.

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Защитата, осигурена чрез компенсация или гаранционна схема, може да бъде под 
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различна форма: схемата за обезщетение на инвеститорите защитава клиента 
от евентуална загуба на инструмента от инвестиционния посредник, а не от 
финансови загуби в резултат на нестабилността на цените на базови активи или 
неплатежоспособността на емитентите на тези базови активи. Настоящият 
регламент следва да бъде по-точен, за да се избегне всякаква злоупотреба с тази 
разпоредба.

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Възможните бъдещи сценарии за изпълнение са много полезен инструмент, 
който предоставя в разбираема форма информация за риска и възвръщаемостта, 
и те са за предпочитане пред показателя за риска, основан на информацията за 
предишни резултати.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на инвестиционния 
продукт, ако това е от значение предвид 
същността на продукта и периода на 
натрупване на данни. Миналите 
резултати се оповестяват само с 
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надлежно предупреждение, че те не 
са надежден показател за бъдещи 
резултати. Когато инвестиционната 
стратегия се отнася до даден 
показател, този показател за 
резултатите се публикува заедно с 
резултатите на инвестиционния 
продукт;

Or. en

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Където е приложимо, лица, 
които продават инвестиционни 
продукти, определят:
(i) данъчния режим на 
инвестиционния продукт в 
държавата членка, където лицето 
предоставя активно консултации във 
връзка с инвестиционния продукт или 
го разпространява; 
(ii) разходите, свързани с 
инвестиционния продукт, когато 
лицето е посредник;
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(iii) комисионните, отстъпките или 
други ползи, свързани със сделката, 
платени от производителя или от 
трета страна, както е предвидено в 
Директива 2004/39/ЕО и Директива 
2002/39/ЕО.

Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) принципите, които трябва да 
бъдат използвани за цели от 
екологичен, социален или управленски 
характер, както е посочено в буква 
б)(iii) на параграф 2 от настоящия 
член, и разликата между „залог“ и 
„инвестиция“.

Or. en

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Европейската комисия и ЕОЦКП вече са свършили много работа по основния 
информационен документ за инвеститорите за ПКИПЦК и вече са събрали 
информация за потребностите на клиентите. Следователно ОИД за пакетите 
от инвестиционни продукти на дребно следва да допринасят значително за 
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улесняване на съществуващата работа.

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) обстоятелствата, отнасящи се до 
самия продукт или пазарните 
условия, при които инвеститорите на 
дребно трябва да бъдат информирани за 
изменения основен информационен 
документ за закупен от тях 
инвестиционен продукт.

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 39
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на транзакцията, свързана 
с инвестиционния продукт. Когато 
дадена инвестиция се препоръчва на 
клиент, основният информационен 
документ се предоставя незабавно.

Or. en

Обосновка

Следва да не се дава съвет или препоръка без посочване и предоставяне на ОИД. 
Инвестиционните решения се вземат при даването на препоръка. Ако при 
даването на препоръка не се предостави ОИД,  препоръката ще бъде много по-
малко ефективна.
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Изменение 41
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Това изключение ще доведе до голям пропуск в регламента за ОИД. ОИД е 
необходим за вземането на информирано инвестиционно решение, следователно 
лицето не трябва да може да инвестира, без да е имало възможността да  
прочете този документ. В противен случай, банковият служител, който продава 
инвестицията, би могъл да се свърже с клиента си по телефона, да препоръча 
даден продукт и да получи инвестицията, преди клиентът да е имал 
възможността да прочете ОИД.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато се извършват последователни 
транзакции, засягащи един и същи 

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

инвестиционен продукт съгласно 
инструкции, дадени от инвеститора на 
дребно на лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, преди първата 
транзакция, задължението за 
предоставяне на основен 
информационен документ съгласно 
параграф 1 е в сила само за първата 
транзакция, освен ако основният 
информационен документ е 
актуализиран след първата сделка.

Or. en

Обосновка

Ако ОИД е актуализиран, първите разпоредби на ОИД не следва да се считат за 
достатъчни за извършването на нови сделки.

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Инвеститорът на дребно 
потвърждава чрез писмен или 
електронен подпис, че е взел под 
внимание съдържанието на основния 
информационен документ.

Or. en

Изменение 44
Предложение за регламент
Глава II – членове 13a, 13б, 13в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА IIа
Намеса по отношение на продукти

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

Член 13б
Намеса на компетентните органи по 

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

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

Or. en

Обосновка

Правомощията за намеса на ЕБО и ЕОЗППО следва да бъдат целесъобразно 
приведени в съответствие с правомощията за намеса на ЕОЦКП, понастоящем 
договорени в рамките на предложението за регламент (COM(2011)0652 – C7-
0359/2011 – 2011/0296(COD) (РПФИ)).

Изменение 45
Предложение за регламент
Глава II a – член 13 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13г
Разрешаване на основния 

информационен документ от 
компетентните органи

1. Създателите на инвестиционни 
продукти и лицата, които продават 
инвестиционни продукти, предават 
основния информационен документ за 
инвестиционния продукт на 
компетентния орган на държавите 
членки, когато инвестиционният 
продукт се предлага на пазара, 
разпространява или продава.
2. Компетентният орган гарантира 
съответствието на съдържанието 
на основния информационен документ 
с разпоредбите на глава II от 
настоящия регламент преди 
предлагането на пазара, 
разпространението или продажбата 
на инвестиционния продукт.

Or. en
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Изменение 46
Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) процедурата води до решения, които 
могат да бъдат обвързващи за 
създателя на инвестиционния 
продукт и за лицето, което продава 
инвестиционния продукт;

Or. en

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

a) основният информационен 
документ не съответства на член 6, 
параграфи от 1 до 3, и на член 7;
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б) основният информационен 
документ не съдържа информацията, 
определена в член 8, параграфи 1 и 2, 
или тя не е представена в 
съответствие с член 8, параграф 4;
в) рекламно съобщение съдържа 
информация, свързана с 
инвестиционния продукт, която 
противоречи на информацията в 
основния информационен документ в 
нарушение на член 9;
г) основният информационен 
документ не се преразглежда и изменя 
в съответствие с член 10;
д) основният информационен 
документ не е бил предоставен 
своевременно в съответствие с 
член 12, параграф 1;
е) основният информационен 
документ не е бил предоставен 
безплатно в съответствие с член 13, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно създаването на списък на нарушенията, за които ще се 
прилага предложеният член 18: при всяко нарушаване на разпоредбите, включени 
в регламента, трябва да се прилага този член.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи са оправомощени 
да налагат поне следните 
административни мерки и санкции:

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи са оправомощени 
да налагат поне следните 
административни наказания и други
мерки:

Or. en
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Изменение 50
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ако става въпрос за юридическо 
лице, административни глоби в 
размер на 10% от общия годишен 
оборот на това юридическо лице за 
предходната стопанска година, 
който, ако става въпрос за дъщерно 
предприятие, е общият годишен 
оборот съгласно консолидирания 
отчет на първостепенното 
предприятие майка за предходната 
стопанска година;

Or. en

Обосновка

Важно е да бъде гарантирана хармонизация на налагането на административни 
парични санкции с други предложени законодателни актове на Съюза, по-
специално по отношение на предложената директива за пазарите на финансови 
инструменти и предложената пета версия на директивата за ПКИПЦК.

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) по отношение на физическо лице 
— административна глоба до 
5 000 000 евро или в държава членка, 
където еврото не е официална 
парична единица, съответната 
стойност в националната парична 
единица към датата на влизане в сила 
на настоящия регламент;

Or. en



PE502.113v01-00 44/55 PR\922803BG.doc

BG

Обосновка

Важно е да бъде гарантирана хармонизация на налагането на административни 
парични санкции с други предложени законодателни актове на Съюза, по-
специално по отношение на предложената директива за пазарите на финансови 
инструменти и предложената пета версия на директивата за ПКИПЦК.

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 19 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Компетентните органи прилагат 
административните наказания и други
мерки, посочени в член 19, параграф 2, 
като вземат предвид всички 
съпътстващи обстоятелства, 
включително:
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Or. en

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) обезщетението за инвеститорите 
на дребно.

Or. en

Обосновка

Когато прилагат административните мерки и санкции, компетентните органи 
могат да отчитат съществуването на процедура за обезщетение в полза на 
инвеститорите на дребно.

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато компетентният орган е 
оповестил публично административни 
мерки и санкции, той едновременно с 
това ги съобщава на ЕБО, ЕОЗППО, и 
ЕОЦКП.

1. Когато компетентният орган е 
оповестил публично административни 
наказания и други мерки, той 
едновременно с това съобщава тези 
административни наказания и други 
мерки на ЕБО, ЕОЗППО, и ЕОЦКП.

Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Веднъж годишно държавите членки 
представят на ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП 
обобщена информация относно всички 

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

административни наказания и други
мерки, наложени в съответствие с 
член 18 и член 19, параграф 2.

Or. en

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Наказанията и другите мерки, 
наложени за нарушенията, посочени в 
член 19, параграф 1, се оповестяват 
публично без ненужно забавяне и 
съдържат поне информация за вида на 
нарушението на настоящия регламент и 
самоличността на отговорния за това 
нарушение.

Or. en

Обосновка

Изключенията по отношение на оповестяването на санкциите следва да бъдат 
заличени. Нарушенията, посочени в член 19, параграф 1, не са от такова 
естество, че тяхното оповестяване да представлява сериозна заплаха за 
финансовите пазари. Ако имената на наказаните емитенти или посредници 
продължават да не бъдат оповестявани публично, няма никога да бъде 
постигнат възпиращ ефект, чрез който да бъдат предотвратявани незаконни 
практики, и извършването на престъпления ще продължи да носи изгоди.

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оповестяването би довело до 
непропорционално големи вреди за 
съответните страни, 
компетентните органи публично 

заличава се
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оповестяват санкциите или мерките, 
без да посочват нарушителите.

Or. en

Обосновка

Изключенията по отношение на оповестяването на санкциите следва да бъдат 
заличени. Нарушенията, посочени в член 19, параграф 1, не са от такова 
естество, че тяхното оповестяване да представлява сериозна заплаха за 
финансовите пазари. Ако имената на наказаните емитенти или посредници 
продължават да не бъдат оповестявани публично, няма никога да бъде 
постигнат възпиращ ефект, чрез който да бъдат предотвратявани незаконни 
практики, и извършването на престъпления ще продължи да носи изгоди.

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 23 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 23 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 5, член 10, 
параграф 2, член 12, параграф 4, член 
13а, параграф 10 и член 13б, параграф 
9, може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То влиза в 
сила в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 23 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 5, член 10, параграф 2, член 
12, параграф 4, член 13а, параграф 10 и 
член 13б, параграф 9, влиза в сила само 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът е възразил срещу него в срок от 
два месеца след нотификацията на 
Европейския парламент и на Съвета за 
съответния акт, или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да правят 
възражения.. Този период се удължава с 
[2 месеца] по искане на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en
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Изменение 62
Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В редица държави членки управляващите дружества са задължени съгласно 
Директивата за ПКИПЦК да предоставят документи с основна информация за 
инвеститорите, също така и за не-ПКИПЦК в съответствие с националните 
разпоредби. В този контекст тези продукти включват същото равнище на 
защита на инвеститорите, както и при ПКИПЦК. Поради това разпоредбите на 
регламента относно пакетите инвестиционни продукти на дребно следва да 
бъдат приложими след период от три години.

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Лицата, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции, както са 
определени в член 4, параграф 1, буква 
б) от Директива 2011/61/EС, и 
лицата, които продават дялове на 
ФАИ, както са определени в член 4, 
параграф 1, буква а) от тази 
директива, се освобождават от 
задължения по настоящия регламент 
до …, при условие че предоставят 
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документ с основна информация за 
инвеститорите съгласно 
националното законодателство в 
съответствие с член 78 от 
Директива 2009/65/EО или 
съответните разпоредби на 
националното законодателство. 
_______
* OВ: моля да нанесете дата- три 
години след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

В редица държави членки управляващите дружества са задължени съгласно 
Директивата за ПКИПЦК да предоставят документи с основна информация за 
инвеститорите, също така и за не-ПКИПЦК в съответствие с националните 
разпоредби.  В този контекст тези продукти включват същото равнище на 
защита на инвеститорите, както и при ПКИПЦК.  Поради това разпоредбите 
на регламента относно пакетите инвестиционни продукти на дребно следва да 
бъдат приложими след период от три години.

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията го 
преразглежда. Преразглеждането 
включва общ преглед на практическото 
приложение на правилата, установени с 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид промените на пазара на 
инвестиционни продукти на дребно. По 
отношение на финансовите продукти, 
попадащи в приложното поле на 
Директива 2003/71/EО, прегледът ще 
оцени дали изискването за обобщение 
на проспекта следва да престане да се 
прилага. Прегледът включва и 
евентуално разширяване на приложното 
поле на настоящия регламент върху 
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ключова информация за инвеститора 
на Директива 2009/65/ЕО могат да 
бъдат заменени или приравнени на 
основния информационен документ по 
настоящия регламент. Прегледът 
включва и евентуално разширяване на 
приложното поле на настоящия 
регламент върху други финансови 
продукти.

други финансови продукти.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства извършената до настоящия момент работа от 
Европейската комисия, чието начало бе дадено от искането на ЕКОФИН, 
отправено към Европейската комисия през май 2007 г., да проучи съгласуваността 
на правото на ЕС по отношение на различните видове инвестиционни продукти на 
дребно. В своето съобщение от април 2009 г. относно пакетите инвестиционни 
продукти на дребно Комисията отбеляза две области, в които трябва да продължи 
да се работи: правилата за продажбите и правилата за оповестяване на 
информация за продуктите. Настоящото предложение е резултат от втората 
дейност в областта на оповестяването на информация за продуктите, но то е 
съставна част от по-обширен законодателен пакет, посветен на възстановяването 
на доверието на потребителите във финансовите пазари, който се основава на 
обширната преработка на Директивата за застрахователното посредничество, за да 
се гарантира, че потребителите извличат ползи от високото равнище на защита 
при закупуването на застрахователни продукти, както и от засилването на 
функцията на депозитара за ПКИПЦК. Мерките за оповестяването на информация 
за продукти, предложени в настоящия регламент, по-специално допълват мерките 
за защита на инвеститорите, свързани с инвестиционните консултации и услугите 
по продажбите така, както са определени в ДПФИ/РПФИ. Преразглеждането на 
Директивата за застрахователното посредничество по-специално ще цели 
подобряване на правилата за продажбите на инвестиционни застрахователни 
продукти.

При все това докладчикът би желал да насочи вниманието към няколко 
допълнителни области, които предизвикват загриженост във връзка с настоящото 
предложение за регламент на Комисията: целта на ОИД следва да бъде не да 
помагат на създателите да продават своите продукти, а да информират 
инвеститорите на дребно и да им помагат да вземат правилно инвестиционно 
решение.
1) Приложно поле:

Приложното поле на регламента не следва да се ограничава до пакетите от 
инвестиционни продукти или до инвестициите с (частично) неизвестна 
възвръщаемост. Всички продукти, свързани със спестявания и инвестиции, следва, 
без изключение, да бъдат придружавани от основен информационен документ 
(ОИД), който да бъде на разположение на потребителите. Това е основно условие, 
така че потребителите да придобият навика винаги да преглеждат ОИД, 
независимо от естеството на предлаганите им продукти, свързани със спестявания 
или инвестиции. По-специално приложното поле следва да бъде разширено и да 
обхваща акции, спестовни продукти, основани на лихвен процент, включително 
държавни облигации, срочни банкови депозити и животозастрахователни 
продукти. Това е от голямо значение, тъй като в противен случай в ОИД може да 
се отдава предпочитание на по-комплексни продукти, като неговото въвеждане би 
довело до „неочаквани последици”. ЕЦБ е изложила своите съображения в 
становището си относно настоящия регламент: „следва да бъдат осигурени 
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еднакви условия за различните видове инвестиционни продукти с цел избягване 
на регулаторен арбитраж за сметка на инвестиционните продукти, които не са 
обхванати от предложения регламент, като например некомплексните финансови 
инструменти”.

2) Данъчно облагане:
Информацията на производителя следва да бъде допълвана от информация, 
прибавена от дистрибутора. Местният данъчен режим, приложим по отношение на 
инвестиционните продукти (ИП), е от основно значение за съпоставянето на 
различните данъчни продукти. В допълнение към това, разходите, свързани с 
инвестицията, могат да варират между различните дистрибутори. Ако тази 
допълнителна информация (данъчен режим, разходи и възнаграждение) не е 
налице, основаният на ОИД избор не би бил информиран избор и потребителят 
няма да бъде в състояние да съпоставя и избира продукта, изгоден за него. Тази 
информация следва да бъде максимално синтезирана и да се ограничава до 
максимум една четвърт от документа. 
3) Показател за риска

Възможните бъдещи сценарии за изпълнение, основани на анализа на множество 
фактори (например рисковете на контрагента), ще бъдат за предпочитане пред 
показателя за риска, основан на информацията за предишни резултати. При все 
това инвеститорът на дребно следва да знае добре, че е възможно всеки друг риск 
да не бъде отразен в този сценарий за изпълнение.
4) Информация относно предназначението на средствата, предоставяна на 
инвеститорите:
Информацията относно въздействието на инвестиционния продукт по отношение 
на екологични, социални и свързани с управлението критерии е основен елемент, 
който трябва да бъде отчитан от инвеститорите, когато те вземат своите 
инвестиционни решения.
5) Връзки с други регулаторни актове

Желателно е документът, изискван в настоящото предложение, да бъде приведен  
максимално в съответствие с документа с ключова информация за инвеститорите 
(KIID) в Директивата за ПКИПЦК. Въпреки че докладчикът не предлага 
заличаване на освобождаването на продукти по ПКИПЦК от прилагането на 
новите изисквания, той предлага да бъде съкратен срокът на това освобождаване 
(от пет на три години) и да се настоява работата по регулаторните технически 
стандарти да отразява вече извършената работа в контекста на ПКИПЦК. 
Докладчикът счита, че в по-дългосрочен план следва да се обмисли дали ОИД и 
изискванията по Директивата за проспектите и Директивата за платежоспособност 
ІІ следва да бъдат формулирани по-добре. Но докладчикът не предлага изменения 
към член 3 от настоящото предложение, съгласно който тези изисквания 
продължават да се прилагат успоредно.

Следва да се отбележи, че множество други текстове биха могли да окажат 
отражение върху разпределението на продуктите, спрямо които се прилага 
предложеният регламент. Приложената диаграма онагледява някои от тези връзки. 
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Но дори и тя не е изчерпателна: например, в случаите, когато фондовете за 
алтернативни инвестиции се предлагат на пазара за инвеститори на дребно в 
съответствие с условията на член 43 от Директивата относно лицата, управляващи 
фондове за алтернативни инвестиции (Директива 2011/61EС), би било приложимо 
изискването за ОИД.
6) Режим на отговорност и санкции

Следва да бъдат засилени правомощията на ЕНО. Освен това, дерогациите по 
отношение на оповестяването на санкциите следва да бъдат заличени. 
Нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент не са от такова естество, че 
тяхното оповестяване да представлява сериозна заплаха за финансовите пазари. 
Ако имената на наказаните емитенти или посредници продължават да не бъдат 
оповестявани публично, никога няма да бъде постигнат възпиращ ефект, чрез 
който да бъдат предотвратявани незаконни практики, и извършването на 
престъпления ще продължи да носи изгоди. Всяко нарушение на регламента 
следва да подлежи на санкциониране и съставянето на изчерпателен списък е 
излишно. И накрая, наличието на схема за обезщетения за инвеститорите може да 
се отчете при вземането на решения относно санкциите.
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IMD revision proposal
introduces MIFID-inspired 
conduct of business rules 
for insurance-based PRIPs

Pensions
(IORP Directive)

IMD
Proposal for revision aims to 

improve transparency in selling
practices for all insurance 

products

MIFID
MIFID covers sales rules for investment products.

Proposed new Recital 26, Art 1(3) imply extension to PRIPs
currently outside MIFID scope but NB Annex I(C) not 

extended (eg to structured deposits)

MAD
would cover some 
PRIPs eg UCITs

in the form of ETFs

UCITS
UCITs legislation governs product 

requirements as well as sales regime. 
UCITs V proposal made at same time as PRIPs
proposal but covers other issues (depositary, 

remuneration, sanctions). UCITS VI
expected in 2013

PRIPs
PRIPs proposal defines scope of 

PRIPs and lay down provisions for pre-sale 
disclosure document (“KID”)

MIFID would cover conduct of business 
+ distribution rules for non-insurance 

PRIPs eg structured deposits and UCITs

UCITs would fall in the definition of 
PRIPs.  UCITs KIID is model for PRIPS 
KID. UCITS exempt from KID for 5 yrs.

Pension funds excluded from 
scope of MIFID. Pension rights

are not financial instruments
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PRIPS proposal includes ‘3rd pillar’
pensions products in scope of PRIPs
but excludes occupational pensions

Solvency II
(S2): Article 185 contains 
a KIID-type requirement 

for life insurance

PD
(Prospectus Directive)

would cover some 
PRIPs

KID is additional
to PD requirements
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Texts

Links

◄Insurance              Securities►

DGS/ICS
Question of eg coverage of

structured deposits in 
scope of DGS

Източник: Скретариат на комисията ECON


