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Изменение 26
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 27
Thomas Händel
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 28
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че 
настоящият регламент се прилага 
само към такива пакети от 
инвестиционни продукти, 
застрахователните продукти, които 
не предлагат инвестиционни 
възможности, и продуктите с 
експозиция единствено към лихвени 
проценти следва да бъдат изключени 
от обхвата на регламента. Пряко 
държаните активи, като например 
акции на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради 
това следва да бъдат изключени. Тъй 
като настоящият регламент е 
съсредоточен върху подобряването на 
сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за инвестиционни 
продукти, продавани на инвеститори 
на дребно, схемите за професионално 
пенсионно осигуряване11, 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)12, не следва 
да бъдат предмет на настоящия 
регламент. Също така някои 
продукти за професионално пенсионно 
осигуряване, които не попадат в 

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

Or. en

Изменение 29
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

инвеститорите на дребно.

Or. de
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Изменение 30
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 31
Mitro Repo

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fi

Изменение 32
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 33
Mitro Repo

Предложение за регламент
Съображение 12
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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 
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.

(12) Основният информационен 
документ следва да бъде съставен във 
формат, позволяващ на инвеститорите 
на дребно действително да сравняват 
различни инвестиционни продукти, 
преди да вземат инвестиционно 
решение, 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 
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. fi

Изменение 34
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 35
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Тъй като инвеститорите на дребно 
по принцип нямат задълбочен поглед 
върху вътрешните процедури на 
създателите на инвестиционни 
продукти, следва да се установи 
обръщане на тежестта на доказване. 
Създателят на продукта трябва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в съответствие 
с настоящия регламент. 

Or. de

Изменение 36
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да може инвеститорите на 
дребно да вземат информирано 
инвестиционно решение, от 
продаващите инвестиционни продукти 
лица следва да се изисква да 
предоставят основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на каквато и да било 
транзакция. Това изискване следва по 
правило да се прилага независимо от 
начина, по който се извършва 
транзакцията. Лицата, продаващи 
инвестиционни продукти, включват 
както дистрибуторите, така и самите 
създатели, когато последните избират да 

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

на инвеститорите на дребно. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на Директива 2002/65/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 37
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да може инвеститорите на 
дребно да вземат информирано 
инвестиционно решение, от
продаващите инвестиционни продукти 
лица следва да се изисква да 
предоставят основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на каквато и да било 
транзакция. Това изискване следва по 
правило да се прилага независимо от 
начина, по който се извършва 
транзакцията. Лицата, продаващи 
инвестиционни продукти, включват 
както дистрибуторите, така и самите 
създатели, когато последните избират да 
продават продукта си пряко на 

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

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

Or. en

Изменение 38
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да може инвеститорите на 
дребно да вземат информирано 
инвестиционно решение, от 
продаващите инвестиционни продукти 
лица следва да се изисква да 
предоставят основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на каквато и да било 
транзакция. Това изискване следва по 
правило да се прилага независимо от 
начина, по който се извършва 
транзакцията. Лицата, продаващи 
инвестиционни продукти, включват 
както дистрибуторите, така и самите 
създатели, когато последните избират да 
продават продукта си пряко на 
инвеститорите на дребно. За да се 

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

осигури необходимата гъвкавост и 
пропорционалност, инвеститорите на 
дребно, които желаят да извършат 
транзакция посредством дистанционна 
комуникация, следва да могат да 
получат основния информационен 
документ след извършването на 
транзакцията, при условие че основният 
информационен документ е 
предоставен на друг траен носител 
преди извършването на 
транзакцията. Настоящият регламент 
не засяга разпоредбите на 
Директива 2002/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 39
Mitro Repo

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) За да се осигури доверието на 
инвеститорите на дребно в 
инвестиционните продукти, следва да се 
установят изисквания за подходящи 
вътрешни процедури, гарантиращи, че 
създателят на инвестиционни продукти 
дава отговори по същество на жалби на 
инвеститорите на дребно в разумен срок 
и в писмен вид. Отговорите следва да 
се изпращат на инвеститорите на 
дребно на същия език, на който е 
написана жалбата.

Or. fi
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Изменение 40
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) Процедурите за алтернативно 
уреждане на споровете позволяват по-
бърз и по-евтин начин за уреждане на 
спорове от съда и облекчават 
натоварването на съдебната система. За 
тази цел държавите членки 
гарантират създаването на
подходящи, прозрачни, ефективни, 
безпристрастни, независими, бързи и
справедливи процедури за 
обезщетяване при алтернативно 
уреждане на спорове между създателя 
на инвестиционния продукт и 
продавача и инвеститорите на 
дребно. Това ще гарантира, че когато 
инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно решаване 
на спорове срещу създателите на 
инвестиционни продукти и лицата, 
които продават инвестиционни 
продукти, поради спор относно 
основния информационен документ и 
съответните инвестиционни 
продукти, следва да се изисква 
създателите на инвестиционните 
продукти и лицата, които ги 
продават, да участват в тази 
процедура. По-специално, процедурите 
за алтернативно уреждане на спорове 
следва да не нарушават правата на 
страните по такива процедури да 
откриват съдебни производства.

Or. en

Изменение 41
Pier Antonio Panzeri



PE504.158v01-00 18/79 AM\925217BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Инвеститорите на дребно 
следва да бъдат надлежно 
информирани относно структурите 
за алтернативно уреждане на 
спорове, в чийто обхват попадат и 
които са компетентни да 
разглеждат евентуални спорове 
между тях и инвеститора на дребно.

Or. en

Изменение 42
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 22б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Когато има няколко 
инвеститори на дребно, те могат да 
се възползват от колективните 
искове за алтернативно уреждане на 
спорове и механизма за обезщетяване 
с цел правилното прилагане на 
защитата на потребителите и 
гарантирането на добре 
функциониращ пазар на финансови 
услуги на дребно.

Or. en

Изменение 43
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 44
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящият регламент не се 
прилага за следните продукти:

заличава се

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

Or. de

Изменение 45
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В много държави членки има различни видове пенсионно осигуряване, които нито 
попадат в обхвата на ИППО, нито са частни. Някои от тези схеми ще бъдат 
освободени съгласно предложението на Комисията по силата на член 2, буква е), така 
че няма да бъдат предмет на изискванията за оповестяване на равнището на ЕС, но 
други подобни схеми няма да бъдат освободени, защото националното 
законодателство не изисква от работодателя да прави финансови вноски. Важно е да 
се избегне несъгласуваност в рамките на Европейския съюз.
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Изменение 46
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако създателите на инвестиционни 
продукти попадат под разпоредбите на 
настоящия регламент и на Директива 
2009/138/ЕО, се прилагат както 
настоящият регламент, така и 
Директива 2009/138/ЕО. Когато 
изискванията на 
Директива 2009/138/ЕО и на 
настоящия регламент са 
еквивалентни, те се считат за 
изпълнени, ако са изпълнени 
изискванията на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Избягване на дублиране на изискванията за информация.

Изменение 47
Thomas Händel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

правната й форма платимата на 

инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на резултатите на един или повече 

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

правната й форма платимата на 

инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на резултатите на един или повече 
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активи, които не са пряко закупени от 
инвеститора;

активи;

Or. de

Изменение 48
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) клиенти, които не са 
професионални клиенти съгласно 
определението на [съответните 
членове от ДЗП] [...] от Директива 
2002/92/ЕО;

Or. en

Изменение 49
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
съгласно изискванията, установени с 
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 включения в 
приложението образец и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница, както и централно на 
интернет страница, която трябва да 
бъде създадена от ЕЦБ и съответния 
национален надзорен орган, преди този 
продукт да бъде предложен на 
инвеститорите на дребно.
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Or. de

Изменение 50
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Основният информационен документ 
е точен, безпристрастен, ясен и 
неподвеждащ. Той следва да дава 
възможност за сравняване на 
продуктите преди вземането на 
инвестиционно решение.

Or. fi

Изменение 51
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 52
Sirpa Pietikäinen

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

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

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

Or. en

Обосновка

ОИД следва да върши работа и да бъде разбираем като самостоятелен документ, но 
инвеститорите на дребно, които искат повече информация, следва да бъдат улеснени 
при намирането на тази допълнителна информация.

Изменение 53
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 54
Sirpa Pietikäinen

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

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

Or. en

Изменение 55
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 56
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 57
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Основният информационен документ 
се съставя като кратък документ не 
повече от 3 страници формат А4, 
който:

Or. en

Изменение 58
Thomas Händel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) се избягва използването на 
професионална терминология.

Or. de

Изменение 59
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Европейският банков орган (ЕБО), 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) и Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
разработват проекти за регулаторни 
стандарти, които определят обема и 
формата на основния информационен 
документ.
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Проектът за регулаторни технически 
стандарти взема предвид различните 
видове инвестиционни продукти. 
Европейските надзорни органи 
представят проекта за регулаторни 
технически стандарти на Комисията 
до [...].

Or. en

Обосновка

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на индустрията и 
на европейските надзорни органи (ЕНО) да реагират бързо на развитията на пазара, 
тези мерки следва да приемат формата на оправомощаване на трите ЕНО да 
изготвят заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията 
да бъде оправомощена да приема делегирани актове.

Изменение 60
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. На Комисията се делегира 
правомощието да приема регулаторни 
технически стандарти съгласно 
процедурата, посочена в членове 10—
14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 и членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 61
Thomas Händel

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

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

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

Or. de

Изменение 62
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 63
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1



AM\925217BG.doc 29/79 PE504.158v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„Настоящият документ Ви представя 
основната информация за този 
инвестиционен продукт. Това не е 
рекламен материал. Информацията се 
изисква от закона, за да Ви помогне да 
разберете естеството на настоящия 
инвестиционен продукт и рисковете и 
възможностите, които носи тази 
инвестиция, както и свързаните с нея 
разходи. Съветваме Ви да го прочетете, 
за да можете да направите по-добро 
сравнение на различните 
инвестиционни продукти. 
Настоящият документ не е 
препоръка за покупка. При 
необходимост може да направите 
справка с други допълнителни 
документи, за да вземете информирано 
решение относно инвестицията си.“

Or. en

Обосновка

Следва да стане ясно, че ОИД не замества задълбочения анализ на инвестиционния 
продукт и че информираното решение може да налага справка с допълнителни по-
подробни информационни документи.

Изменение 64
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

разходите, които носи тази инвестиция. 
Съветваме Ви да го прочетете, което 
ще ви помогне да вземете информирано 
решение относно инвестицията си.“

Or. en

Изменение 65
Heide Rühle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) условието, че създателят 
предоставя прозрачна информация на 
клиента чрез годишен документ 
относно резултатността на 
инвестиционния продукт; този 
документ съдържа последващо 
оповестяване на резултатността на 
инвестиционния продукт през 
изминалата година; освен това тези 
последващи резултати се сравняват с 
друг инвестиционен продукт със 
сходен рисков профил; ако клиентът 
притежава няколко инвестиционни 
продукта на даден създател и попада 
в обхвата на настоящия регламент, 
гореспоменатото оповестяване и 
сравнение се прилага за целия 
портфейл; оповестяват се и всички 
такси, които оказват влияние върху 
доходността на инвестиционния 
продукт; 

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да осигури прозрачност за резултатността на инвестиционните 
продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Затова постигнатите 
резултати от определен продукт и ако е приложимо — от портфейла, следва да 
бъдат сравнени друг продукт със съпоставими рискове. Освен това следва да се 
оповестят всички такси, които оказват влияние върху доходността.
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Изменение 66
Thomas Händel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

via) и възможността за денонсиране 
на инвестиционния продукт.

Or. de

Изменение 67
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Частта е преместена по-надолу в текста с цел последователност.

Изменение 68
Thomas Händel
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко 
указание относно възможността да 
се претърпи загуба на капитал, 
включително
i) гаранции или осигурена защита на 
капитала, както и границите им;
ii) дали инвестиционният продукт е 
обхванат от схема за компенсации 
или гаранции;

Or. en

Обосновка

Текст, съответстващ на заличената буква в), за постигане на последователност. 
Информацията за риска следва да бъде на същото място.

Изменение 70
Thomas Händel

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

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

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

Or. de

Изменение 71
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“

i) профил на риска и възвращаемостта 
на инвестиционния продукт, 
включително обобщаващ показател на 
този профил, който също така 
отразява въздействието на разходите 
и е изразен под формата на примерни 
сценарии за бъдещите резултати, 
като е придружен от обяснение на 
разбираем език за основните рискове 
на продукта;

ii) сравнение на вероятните бъдещи 
резултати на инвестиционния 
продукт, включвайки свързаните с 



PE504.158v01-00 34/79 AM\925217BG.doc

BG

него рискове, с безрисков продукт 
като база за съпоставка;

Or. en

Изменение 72
Thomas Händel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 73
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\925217BG.doc 35/79 PE504.158v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Разходите, свързани с даден инвестиционен продукт, може да оказват сериозно 
влияние върху неговата възвращаемост. За потребителите често е трудно да оценят 
влиянието на разходите, когато последните са представени в проценти. Един пример, 
показващ влиянието на общите разходи върху инвестицията в парично изражение, ще 
повиши възможността за съпоставяне, прозрачността и информираността на 
потребителите. Общите разходи следва да бъдат дадени в парично изражение, за да 
се покаже влиянието, което оказват върху инвестицията.

Изменение 74
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт,
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващ показател за тези разходи 
в парично изражение, и изявление, че 
инвеститорът на дребно следва да 
попита лицето, което продава 
инвестиционния продукт, за 
допълнителна информация относно 
разходите, включително всякакви 
допълнителни разходи, начислявани 
от лицето, което продава, които не 
са показани в основния 
информационен документ;

Or. en

Изменение 75
Cristian Silviu Buşoi

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

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

е) в раздел, озаглавен „Какви са 
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи, 
придружени от указание за 
свързаните с тях условия на плащане;

Or. en

Обосновка

Инвеститорът следва да знае кога са дължими таксите.

Изменение 76
Mitro Repo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) в раздел, озаглавен „Какви са
разходите?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи, 
данъците и всички такси, които 
инвеститорът на дребно трябва да 
заплати;

Or. fi

Изменение 77
Cristian Silviu Buşoi

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

еа) в раздел, озаглавен „Трябва ли да 
плащам данъци?“, указания относно 
данъчния режим, приложим към 
инвестиционния продукт, когато 
това е приложимо;

Or. en

Обосновка

Инвеститорите на дребно следва да бъдат наясно с приложимия данъчен режим, тъй 
като данъците оказват въздействие върху печалбата, която инвеститорът извлича 
от направената инвестиция.

Изменение 78
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) в раздел, озаглавен „Какви са 
условията за закупуване на този 
продукт?“, всички условия и 
ограничения, свързани с покупката на 
инвестиционния продукт, 
включително изискването за 
минимална първоначална и/или 
последваща инвестиция;

Or. en

Обосновка

Инвеститорите на дребно следва да бъдат надлежно информирани за всички условия, 
свързани с покупката на даден инвестиционен продукт, като например изискване за 
минимална инвестиция (първоначална и последваща).

Изменение 79
Thomas Händel
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 80
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 81
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на инвестиционния 
продукт, ако това е от значение предвид
на същността на продукта и периода на 
натрупване на данни, като се добави 
предупреждение, че възвращаемостта 
в миналото не е гаранция за 
бъдещите резултати; когато 
инвестиционният продукт е свързан с 
друг продукт като база за сравнение, 
резултатите на последния също се 
публикуват по начин, който дава 
възможност за сравнение между 
резултатите на инвестиционния 
продукт и тези на съпоставимия 
продукт;

Or. en

Обосновка

Инвеститорите трябва да бъдат предупредени, че резултатите в миналото не 
гарантират подобни резултати и в бъдеще, така че решението не се взема 
единствено въз основа на предишните резултати. Когато продуктът е свързан с друг 
продукт като база за сравнение, следва да бъде възможно да се направи сравнение 
между резултатността на продукта и на базата, така че инвеститорът да получи 
ясна представа за резултатите на въпросния продукт.

Изменение 82
Thomas Händel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) за пенсионни продукти, в раздел, 
озаглавен „Какво мога да получа, когато 
се пенсионирам?“, прогнози за 
възможни бъдещи резултати, ясно 
разделени в различни сценарии за 
развитие, включително „worst-case“, 
т.е. възможно най-лошото развитие.

Or. de
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Изменение 83
Mitro Repo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) за пенсионни продукти, в раздел, 
озаглавен „Какво мога да получа, когато 
се пенсионирам?“, прогнози за 
възможни бъдещи резултати; по 
отношение на пенсионните продукти 
инвеститорите на дребно следва 
също така да бъдат недвусмислено, 
ясно и разбираемо информирани 
относно наличието на ограничения за 
изтегляне на средствата.

Or. fi

Изменение 84
Thomas Händel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 85
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 86
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 87
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 88
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 89
Thomas Händel
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 90
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията има правомощия за 5. Комисията има правомощия за 
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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.

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

Or. en

Изменение 91
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

Разпоредбата относно делегираните актове в член 8, параграф 5 може да създаде 
проблеми по отношение на съвместимостта с конституционните закони в някои 
държави членки. На Комисията следва да се предоставят правомощия да приема 
делегирани актове относно „друга обективна информация“. За да се даде 
възможност на индустрията и на ЕНО да реагират бързо на развитията на пазара, 
трите ЕНО следва да изготвят заедно съвместни регулаторни технически 
стандарти, вместо Комисията да бъде оправомощена да приема делегирани актове.

Изменение 92
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 93
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 94
Cristian Silviu Buşoi

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, 

1. Инвеститор на дребно, който при 
вземане на инвестиционно решение е 
разчитал на основен информационен 
документ, който не отговаря на 
изискванията в членове 6, 7 и 8, може да 
предяви иск за обезщетение срещу 
създателя на инвестиционния продукт за 
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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.

претърпените от него финансови вреди 
или загуби, причинени от
неизпълнението на тези изисквания 
от страна на създателя на 
инвестиционния продукт.

Or. en

Обосновка

Преформулиране с цел по-голяма яснота. Трябва да има пряка връзка между загубите 
и неспазването на изискванията в членове 6, 7 и 8.

Изменение 95
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако създателят на инвестиционен 
продукт е изготвил основен 
информационен документ, който не 
отговаря на изискванията на 
членове 6, 7 и 8 и на който 
инвеститорът на дребно е разчитал 
при вземането на инвестиционно 
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. Ключовата информация за 
инвеститорите представлява 
преддоговорна информация. Тя е 
коректна, ясна и неподвеждаща. Тя е 
съгласувана със съответните части 
на проспекта. Когато има обвързващи 
договорни документи, основният 
информационен документ е в 
съответствие с тези документи.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие със стандартите за ключовата информация за 
инвеститорите на Директива 2009/65/EО за ПКИПЦК. Уреждането на тежестта на 
доказване следва да съответства на начина, по който това е уредено в член 79, 
параграф 2 от Директивата за ПКИПЦК. Следва да се направи задълбочен анализ на 
последствията от наличието на конкретна тежест на доказване, като също така се 
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покаже възможното отражение върху разходите на инвеститора на дребно.

Изменение 96
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 97
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато инвеститор на дребно докаже
загуба, претърпяна в резултат на

2. Когато инвеститор на дребно е
претърпял загуба при използването на 
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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.

основния информационен документ, 
създателят на инвестиционния продукт 
следва да докаже, че основният 
информационен документ е бил 
съставен в съответствие с членове 6, 7 и 
8 от настоящия регламент.

Or. de

Изменение 98
Toine Manders

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, 
инвеститорът на дребно следва да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил съставен в съответствие 
с членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 99
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки осигуряват 
механизъм за гражданско-правна 
отговорност въз основа на ключовата 
информация за инвеститорите, 
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включително и всеки неин превод, 
когато тя е подвеждаща, неточна 
или противоречи на 
характеристиките на съответния 
инвестиционен продукт. Ключовата 
информация за инвеститорите 
съдържа ясно предупреждение в това 
отношение.

Or. en

Изменение 100
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 101
Sirpa Pietikäinen

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 

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

Or. en

Изменение 102
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Изменение 103
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се



AM\925217BG.doc 53/79 PE504.158v01-00

BG

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

Or. en

Обосновка

Инвеститорите на дребно следва да бъдат информирани, независимо от 
използваното средство за комуникация, за осъществяването на транзакцията. След 
транзакцията ОИД губи своята полезност, тъй като изборът вече е направен.

Изменение 104
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от параграф 1 и 
когато инвеститорът на дребно 
използва средства за комуникация от 
разстояние при осъществяване на 
транзакцията, лицето, което продава 
инвестиционния продукт, може да 
предостави на инвеститора на дребно 
основния информационен документ 
непосредствено след сключването на 
сделката, ако:
i) инвеститорът на дребно е поискал 
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основния информационен документ на 
хартиен носител, и
ii) основният информационен 
документ е предоставен на 
инвеститора на дребно на друг траен 
носител, както е посочено в член 13, 
параграф 2, буква б), преди 
сключването на сделката.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се осигури гъвкавост, за да се улесни осъществяването на 
транзакциите в момента, избран от инвеститора на дребно. Използваното средство 
за комуникация не следва да води до намаляване на набраната от инвеститора 
скорост за дадена инвестиция. Ако инвеститорът на дребно иска да разполага с ОИД 
на хартиен носител, това не следва да му попречи да извърши транзакцията, при 
условие че ОИД е предоставен чрез друго електронно средство преди сключването на 
сделката.

Изменение 105
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 23, с които 
да определя условията за изпълнение 
на изискването за предоставяне на 
основния информационен документ 
своевременно съгласно предвиденото в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Преструктуриране на текста поради заличаването на параграф 2 и буква б) от този 
параграф.
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Изменение 106
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 107
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) метода и срока за предоставяне на 
основния информационен документ в 
съответствие с параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването е във връзка със заличаването на параграф 2.
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Изменение 108
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) метода и срока за предоставяне на 
основния информационен документ в 
съответствие с параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Преструктуриране на текста поради заличаването на параграф 2 и буква б) от този 
параграф.

Изменение 109
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 110
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 111
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 112
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 113
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обаче основният 
информационен документ се 
предоставя на траен носител, 
различен от хартия или посредством 
интернет страница, при поискване на 
инвеститора на дребно безплатно се 
предоставя хартиено копие.

заличава се

Or. en

Изменение 114
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 115
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 116
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Създателят на инвестиционен 
продукт и/или лицето, което продава 
инвестиционни продукти, уведомява 
инвеститорите на дребно за всички 
процедури за алтернативно уреждане 
на спорове, с които те разполагат 
съгласно Директива .../2013 [моля 
въведете номера] на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове.
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Or. en

Обосновка

Инвеститорите на дребно следва да бъдат информирани относно механизмите за 
обезщетяване, с които разполагат, за да могат да ги използват.

Изменение 117
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Процедурата за алтернативно решаване на спорове не следва да се урежда отделно в 
рамките на настоящето предложение. Ако процедурата за алтернативно решаване 
на спорове се запази в това предложение, предлагам да се включи позоваване на 
Директивата за АРС (COM/2011/0793 окончателен) или най-малкото да се съблюдава 
дали изходът от процедурата за алтернативно решаване на спорове в предложението 
съответства на резултатите от текущите преговори в Директивата за АРС.

Изменение 118
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 15а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Алтернативно уреждане на 

колективни спорове
Държавите членки могат да 
поддържат или да въведат процедури 
за алтернативно уреждане на 
спорове, при които се разглеждат 
едновременно еднакви или сходни 
спорове между създател и лице, което 
продава инвестиционни продукти, и 
няколко инвеститори на дребно. 
Системите за алтернативно 
решаване на спорове и обезщетяване 
за индивидуални и за колективни 
искове са допълващи се процедури и не 
се изключват взаимно.

Or. en

Изменение 119
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 15б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15б
Информация относно 

алтернативното уреждане на спорове
1. Държавите членки гарантират, че 
създателят на инвестиционен 
продукт или лицето, което продава 
инвестиционен продукт, уведомява 
инвеститора на дребно относно 
структурите за алтернативно 
уреждане на спорове, в чийто обхват 
попадат и които са компетентни да 
разглеждат евентуални спорове 
между тях и инвеститора на дребно. 
Те също така посочват дали се 
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ангажират или са задължени да 
използват тези структури за целите 
на решаване на спорове с 
инвеститорите на дребно.
2. Информацията по параграф 1 се 
предоставя по ясен, разбираем и 
леснодостъпен начин на уебсайта на 
търговеца, когато има такъв и 
когато е приложимо, в общите 
условия към договора за продажба или 
за предоставяне на услуги между 
търговеца и потребителя.
3. Държавите членки гарантират, че 
в случаите, когато даден спор между 
инвеститор на дребно и създател на 
инвестиционен продукт или лице, 
което продава инвестиционен 
продукт, на тяхна територия не 
може да бъде уреден вследствие на 
жалба, подадена директно от 
инвеститора на дребно до създателя 
на инвестиционния продукт или 
лицето, което продава 
инвестиционния продукт, последният 
предоставя на инвеститора на дребно 
информацията по параграф 1, като 
посочва дали ще се възползва от 
съответните структури за 
алтернативно уреждане на спорове за 
разрешаване на спора. Тази 
информация се предоставя на 
хартиен или на друг траен носител.

Or. en

Изменение 120
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако инвеститор на дребно открие 
процедура за алтернативно уреждане на 

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

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

Or. en

Изменение 121
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 122
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 123
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 124
Pier Antonio Panzeri

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



PE504.158v01-00 66/79 AM\925217BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 125
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 126
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 127
Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изискване няма никаква връзка с правото да се открива съдебно производство, 
както е посочено в съображение 22. Ненужните изисквания само ще затруднят 
участието на създателите на инвестиционни продукти или на лицата, които 
продават такива продукти, в процедурите за АРС, инициирани от инвеститорите на 
дребно. По тази причина това изискване следва да се заличи.

Изменение 128
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 129
Pier Antonio Panzeri

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

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

г) процедурата е безплатна или е на
символична цена;

Or. en

Изменение 130
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изискване няма никаква връзка с правото да се открива съдебно производство, 
както е посочено в съображение 22. Ненужните изисквания само ще затруднят 
участието на създателите на инвестиционни продукти или на лицата, които 
продават такива продукти, в процедурите за АРС, инициирани от инвеститорите на 
дребно. По тази причина това изискване следва да се заличи.

Изменение 131
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 132
Pier Antonio Panzeri

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) страните имат достъп до процедурата 
и по електронен път;

Or. en

Изменение 133
Pier Antonio Panzeri

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 134
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Обосновка

Това изискване няма никаква връзка с правото да се открива съдебно производство, 
както е посочено в съображение 22. Ненужните изисквания само ще затруднят 
участието на създателите на инвестиционни продукти или на лицата, които 
продават такива продукти, в процедурите за АРС, инициирани от инвеститорите на 
дребно. По тази причина това изискване следва да се заличи.

Изменение 135
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 136
Pier Antonio Panzeri

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират 
създаването на подходящи, прозрачни, 
ефективни, безпристрастни, 
независими, бързи и справедливи 
процедури за обезщетяване при 
алтернативно уреждане на спорове 
между създателя на инвестиционния 
продукт и продавача и 
инвеститорите на дребно.
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички създатели на 
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инвестиционни продукти и продавачи 
участват в процедурите за 
алтернативно извънсъдебно уреждане 
на спорове.

Or. en

Изменение 137
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че когато на структурите за 
алтернативно уреждане на спорове е 
разрешено да установяват 
предварително определени парични 
прагове с цел ограничаване на достъпа 
до процедури за алтернативно 
решаване на спорове, праговете не 
следва да бъдат определяни на 
равнище, което значително намалява 
достъпа на потребителите до 
разглеждането на жалби от 
структурите за алтернативно 
уреждане на спорове.

Or. en

Изменение 138
Pier Antonio Panzeri

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки улесняват 
достъпа на инвеститорите на дребно 
до процедурите за алтернативно 
решаване на спорове и гарантират, че 
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искове, в които участват създатели 
на инвестиционни продукти и лица, 
които ги продават, установени на 
тяхна територия, могат да бъдат 
подавани към структура за 
алтернативно уреждане на спорове.

Or. en

Изменение 139
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 140
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) степента на отговорност на 
отговорното лице;

б) степента на отговорност на 
отговорното юридическо лице;

Or. en

Изменение 141
Olle Schmidt

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

г) дали отговорното за нарушението 
лице оказва сътрудничество;

г) дали отговорното за нарушението 
юридическо лице оказва 
сътрудничество;

Or. en

Изменение 142
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предишни нарушения от страна на 
отговорното лице.

д) предишни нарушения от страна на 
отговорното юридическо лице.

Or. en

Изменение 143
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на индустрията и 
на ЕНО да реагират бързо на развитията на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 
заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 
оправомощена да приема делегирани актове.
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Изменение 144
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 145
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

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. 

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. 
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Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на посоченото в това 
решение правомощие. То поражда 
действие 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.

Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на посоченото в това 
решение правомощие. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на техническите 
стандарти, които вече са в сила.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 146
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Веднага щом приеме техническите 
стандарти, Комисията уведомява за 
това едновременно Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 147
Olle Schmidt
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 148
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 149
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 150
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 151
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Той се прилага в продължение на [една 
година след влизането си в сила].

Or. de


