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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

Поради това Комисията с основание твърди, че е необходимо да се установят единни 
правила за прозрачност на равнище 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.

От гледна точка на защитата на потребителите следва да се отбележи на първо място, 
че за много хора инвестиционните продукти са много сложни и поради заслужават 
защита. По правило гражданите съзнават важността на една такава инвестиция, 
информират се и търсят консултации.

Възможността на потребителя да бъдат отчетени особеностите на конкретната му 
ситуация чрез определяне на индивидуални договорености с инвестиционния фонд, 
евентуално с помощта на безпристрастен консултант, не следва да бъде ограничавана 
от прекомерно регулиране на европейско равнище, особено предвид това, че 
трансграничното влияние е ограничено.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Посредниците следва да бъдат задължени да предоставят информация, напр. 
относно реалните разходи, тяхното възнаграждение или данъчния режим на 
инвестиционния продукт. Цялата необходима информация за вземането на 
информирано решение за инвестиране в даден продукт следва да бъде достъпна само 
чрез един документ. Потребителите не следва да бъдат задължени да се 
консултират с ОИД и друг документ за информацията, която трябва да бъде 
оповестена, както е предвидено от Директивата за пазарите на финансови 
инструменти или Директивата за застрахователното посредничество (ДЗП).

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

 Обхватът на настоящия регламент не следва да се ограничава до „пакетите“ от 
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инвестиционни продукти или до инвестициите с (частично) неизвестна 
възвръщаемост. Всички спестявания или инвестиционни продукти без изключение 
следва да имат ОИД, достъпен за потребителите. Това е ключово условие, за да се 
позволи на потребителите да придобият рефлекс винаги да се консултират с ОИД, 
независимо от вида на предложените им спестовни или инвестиционни продукти. 

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

 В обхвата следва да бъдат включени срочни депозити, депозитни сертификати и 
облигации. Когато целта на законодателството е да се помогне на потребителите да 
сравнят рисковете и достойнствата на различните видове спестявания или 
инвестиции, за всички от тях следва да бъде наличен ОИД. Например, някои 
структурирани продукти се предлагат на потребителите като алтернатива на 
банковите депозити; ОИД ще бъде на разположение за структурирани продукти, но 
ще е трудно да го сравни с банков депозит, за който не се изисква ОИД.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други ценни книжа, които не 
включват дериват;

заличава се

Or. en

Обосновка

 Целта на законодателството е да се помогне на потребителите да сравнят 
рисковете и достойнствата на различните видове спестявания или инвестиции, за 
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всички от тях следва да бъде наличен ОИД. 

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Остава важно за лесното разбиране на рисковете и вероятните резултати от 
професионалното пенсионно осигуряване.  Те също така трябва да знаят на кои 
финансови рискове вече са изложени, за да разнообразят своите спестявания и 
инвестиции. В тази връзка е необходима информация относно професионалното 
пенсионно осигуряване за подходящо разнообразяване на риска и правилна оценка на 
това, което потребителите наистина могат да очакват да компенсира 
намаляването на доходите при пенсиониране.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) „инвестиционен продукт“ означава
всеки инвестиционен или спестовен 
продукт, продаван на инвеститори на 
дребно, независимо от правната му
форма;
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Or. en

Обосновка

Както е посочено в член 2, букви а)–г), обхватът на настоящия регламент не следва 
да се ограничава до „пакетите“ от инвестиционни продукти, когато инвеститорът е 
изложен на колебания на активи, които не са пряко достъпни за закупуване от 
инвеститора.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „продаващо лице“ означава 
лицето, консултиращо инвеститор 
на дребно относно инвестиционен 
продукт или действащо като 
посредник за инвестиция на 
инвеститор на дребно.

Or. en

Обосновка

За лицето, продаващо инвестиционния продукт, няма определение в предложения 
регламент. Продажбата е твърде тясно понятие, тъй като някои посредници не 
„продават“ инвестиционния продукт, а създават контакта между потребителя и 
създателя (напр. застрахователно предприятие). 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

настоящия регламент, и публикува 
документа, заедно с проспекта, на 
мястото, където е публикуван 
проспектът, и поне на своята
интернет страница преди този продукт 
да бъде предложен на инвеститорите на 
дребно. Основният информационен 
документ се попълва от 
дистрибутора, ако е целесъобразно.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че на всяко място, където проспектът е публикуван и достъпен 
за инвеститорите на дребно, ОИД – поне частта от него на създателя – следва също 
да бъде достъпна на същото място. Би било за предпочитане също всички ОИД да 
бъдат лесно достъпни на официална интернет страница на контролния орган.

Докладчикът подкрепя общото задължение за създателя да състави ОИД. Въпреки 
това информацията на създателя следва да бъде допълнена с информация, добавена 
от дистрибутора.

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Основният информационен 
документ не съдържа никаква 
реклама или препоръки за 
инвестиране и е самостоятелен 
документ, ясно разграничен от 
рекламните материали. 

Or. en

Обосновка

Не се предвижда ОИД да съдържа рекламни послания или препоръки за покупка на 
инвестицията, но това не е ясно изразено в предложения регламент. Тъй като не е 
сигурно, че всички ОИД ще бъдат предмет на предварително съгласие от 
компетентен орган преди разпространението им, тази разпоредба трябва да бъде 
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възможно най-точна.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че е от основно значение ОИД да се разбира от 
обществеността, към която се обръща посредникът. В тази връзка предложеният 
член 7 може да бъде проблематичен: като резултат от неговата формулировка, ОИД 
може да бъде предложен на инвеститор на дребно на език, който не е (добре) 
разбираем за потребителя. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Съветваме ви да го прочетете, за да 
можете да вземете информирано 
решение относно инвестицията си.“

Or. en

Обосновка

Въпросът за разходите е важен критерий при избора на инвестиционен продукт. Тъй 
като текстът под заглавието на ОИД има важно въздействие за повишаване на 
информираността на потребителите, разходите следва да бъдат споменати в него. 

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iv) сценарии за резултатите, ако това 
има отношение към същността на 
продукта; когато са оповестени 
сценарии за резултатите, основният 
информационен документ следва да 
споменава най-лошия сценарий; 
другите оповестени сценарии трябва 
да бъдат вероятни;

Or. en

Обосновка

Структурираните продукти често са проектирани да предлагат възможността за 
висока, но нереалистична възвръщаемост. Когато 3 сценария се публикуват, без да се 
споменава съответната вероятност за възникването им, потребителят разбира, че 
всеки един от сценариите има еднаква вероятност. Освен това представянето 
използва една добре позната когнитивна склонност, която е тенденцията да се 
надценяват изгодните или приятни резултати. Поради тези причини, при публикуване 
на сценариите за резултатите, следва да се отчете вероятността на тези сценарии.
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Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Защитата, предоставена от схема за компенсации или гаранции, може да бъде под 
различна форма: схемата за компенсиране на инвеститорите защитава клиента от 
загуба на инструмента от инвестиционния посредник, а не от финансови загуби в 
резултат на нестабилността на базови активи или на несъстоятелността на 
емитентите на тези базови активи. Регламентът следва да бъде по-точен, за да се 
избегне всякаква злоупотреба с тази разпоредба.

Изменение 14

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?“, всички разходи, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи;

Or. en

Обосновка

Разходите трябва да бъдат оповестени, независимо дали са преки (като входни такси 
или годишни такси за управление) или косвени (като разходите за структура, 
включена в структуриран продукт). Съотношението на общите разходи (TER), 
използвано понастоящем от емитентите на ПКИПЦК, не обхваща всички разходи, 
направени от ПКИПЦК. Разходите, посочени от създателя, следва да бъдат 
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представени като максимални разходи и, за да бъдат ефективно изплатени, следва да 
бъдат поместени с детайли в частта от ОИД на дистрибутора.  Потребителите 
трябва да бъдат информирани относно реалната стойност на структурираната 
част (съдържаща деривати) на структурирания продукт. 

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 
представял продуктът досега?“, 
миналите резултати на инвестиционния 
продукт, ако това е от значение предвид 
същността на продукта и периода на 
натрупване на данни. Миналите 
резултати няма да бъдат 
оповестявани без надлежно 
предупреждение, че не са надежден 
показател за бъдещи резултати. 
Когато инвестиционната стратегия 
се отнася до показател, 
сравнителният отчет за 
резултатите ще бъде публикуван 
заедно с резултатите на 
инвестиционния продукт;

Or. en

Обосновка

Миналите резултати могат да бъдат подвеждащи. Продукт с висока възвръщаемост 
по време на „бум“ е потенциално подвеждащ. Миналите резултати могат да бъдат 
оповестявани единствено с надлежно и ефективно предупреждение, че миналите 
резултати не са показателни за това как инвестицията ще се представя в бъдеще. 
Създателите не могат свободно да определят периода, който ще вземат предвид при 
публикуване на миналите резултати, в противен случай те ще изберат най-добрия за 
тях период и няма да има хармонизация. Това следва да се определи чрез делегирани 
актове.



PA\923326BG.doc 13/20 PE502.121v02-00

BG

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Където е приложимо, 
посредникът посочва: 
a) разходите, свързани с 
инвестиционния продукт, когато той 
е посредник;
б) комисионните, ретроцесиите или 
другите ползи, свързани с 
транзакцията, платени от създателя 
или от трета страна, както е 
предвидено в Директива 2004/39/ЕО и 
Директива 2002/39/ЕО;
в) данъчния режим на 
инвестиционния продукт в 
държавата членка, в която той 
активно разпространява 
инвестиционния продукт или дава 
консултации относно него.

Or. en

Обосновка

Както е посочено по силата на член 5, не само създателят следва да носи 
отговорност за изготвянето на ОИД, дистрибуторът следва да има роля при 
съставянето на частта на създателя.

Изменение 17

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 

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 
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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.

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. Преди приемане на 
делегирани актове Комисията 
провежда надлежни проучвания сред 
потребителите с оглед избирането на 
най-подходящите за тях мерки.

Or. en

Обосновка

По време на подготвянето на регламента на Комисията относно документа с 
основната информация за инвеститорите (ДОИИ) за ПКИПЦК беше проведено 
голямо проучване с реални потребители, преди да бъде прието окончателното 
оформление на ДОИИ. Същата методология следва да бъде приета при 
проектирането на ОИД. Проучването на ефективното въздействие на планирания 
ОИД върху потребителите е от основно значение за неговия успех, особено когато се 
проектира оформлението или оповестяването на риска.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Проектът за регулаторни технически 
стандарти взема предвид различните 
видове инвестиционни продукти.
Европейските надзорни органи 
провеждат надлежни проучвания сред 
потребителите, за да определят най-
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[…]. добрата методология и изчисляване 
съгласно букви а) и б) за 
инвеститорите на дребно. 
Европейските надзорни органи 
представят проекта за регулаторни 
технически стандарти на Комисията до 
[…].

Or. en

Обосновка

По време на подготвянето на регламента на Комисията относно документа с 
основната информация за инвеститорите (ДОИИ) за ПКИПЦК беше проведено 
голямо проучване с реални потребители, преди да бъде прието окончателното 
оформление на ДОИИ. Същата методология следва да бъде приета при 
проектирането на ОИД. Проучването на ефективното въздействие на планирания 
ОИД върху потребителите е от основно значение за неговия успех, особено когато се 
проектира оформлението или оповестяването на риска.

Изменение 19

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 и че информацията, съдържаща
се в основния информационен 
документ, е погрешна или 
подвеждаща, 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. en

Обосновка

Потребителят обикновено не е в състояние да докаже, че загубата е действително 
причинена от несъответстващия ОИД. Когато решението на потребителя да 
инвестира се основава на ОИД и ако информацията в него е погрешна или 
подвеждаща, тежестта на доказване следва да бъде понесена от емитента на 
погрешната или подвеждаща информация. Това означава, че емитентът няма да бъде 
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задължен да компенсира загубата, ако може да докаже, че тя не е в резултат на 
използването на информацията, съдържаща се в ОИД.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Лицето, продаващо инвестиционен 
продукт на инвеститори на дребно, им 
предоставя основния информационен 
документ своевременно преди 
извършването на транзакцията, свързана 
с инвестиционния продукт. Когато 
една инвестиция се препоръчва на 
клиент или той е консултиран 
относно нея, основният 
информационен документ незабавно 
се предоставя на клиента.

Or. en

Обосновка

Що се отнася до въпроса за това кога посредникът трябва да предостави ОИД, 
предложеният първи параграф на член 12 не отчита, че консултациите или 
обикновените препоръки често се случват отделно от транзакцията. Не следва да се 
дава консултация или препоръка, без да се посочва или предоставя ОИД. Добре 
известно е, че решение за инвестиране се взема в първите моменти, когато се дава 
препоръка. Това е един от първите уроци за продавачите. Ако ОИД не бъде 
предоставен в момента на препоръката, ефикасността му ще спадне драстично.

Изменение 21

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 

заличава се



PA\923326BG.doc 17/20 PE502.121v02-00

BG

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

Or. en

Обосновка

Докладчикът е разтревожен от изключението, предложено относно предоставянето 
на ОИД преди транзакцията, когато тя бъде осъществена посредством комуникация 
от разстояние. Това изключение създава важна празнота в регламента относно ОИД. 
Ако приемем, че ОИД е необходим за вземането на информирано инвестиционно 
решение, не следва да бъде възможно да се инвестира, без да е получена възможност 
да бъде прочетен ОИД. Прочитането на ОИД след инвестицията не защитава 
клиента, освен ако настоящият регламент предостави право на отказ.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато се извършват последователни 
транзакции, засягащи един и същи 
инвестиционен продукт съгласно 
инструкции, дадени от инвеститора на 
дребно на лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, преди първата 
транзакция, задължението за 
предоставяне на основен 
информационен документ съгласно 
параграф 1 е в сила само за първата 
транзакция, освен ако основният 
информационен документ е бил 
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актуализиран или от първата 
транзакция са изминали повече от 
шест месеца.

Or. en

Обосновка

Ако е изминало дълго време от предоставянето на ОИД или ако ОИД е актуализиран, 
първото предоставяне на ОИД не следва да се счита достатъчно при нови 
транзакции.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Лицето, продаващо инвестиционния 
продукт, предоставя безплатно 
основния информационен документ на 
инвеститорите на дребно. Това лице 
трябва да бъде в състояние да 
докаже, че основният информационен 
документ е бил предоставен в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

В много от случаите, представени на датската схема за алтернативно разрешаване 
на спорове за инвестиционни услуги, не е ясно дали еквивалентът на ОИД (ДОИИ за 
ПКИПЦК или датският еквивалент за други инвестиционни продукти) е бил 
предоставен или не. Поради това е важно посредникът да понесе тежестта на 
доказване, че ОИД е бил предоставен в съответствие с разпоредбите на регламента. 

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обаче основният 3. Когато обаче основният 
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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.

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. Хартиено копие се предоставя 
безплатно и когато инвестиционната 
препоръка или услугата за 
посредничество се предоставят лично 
(лице в лице).

Or. en

Обосновка

Както е предвидено в член 12, параграф 1, ОИД следва да се предоставя своевременно 
преди сключване на транзакция, свързана с инвестиционен продукт (вж. чл. 12, 
параграф 1). Когато инвестиционната препоръка се предоставя лично (лице в лице) 
или когато нареждането за инвестиране се дава лично, напр. на банково гише или в 
помещенията на посредника, ОИД трябва да се предоставя на хартиен носител.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 22 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Когато оповестяването би довело до 
непропорционално големи вреди за 
съответните страни, 
компетентните органи публично 
оповестяват санкциите или мерките 
без да посочват нарушителите.

Or. en
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Обосновка

Изключенията към оповестяването на санкциите следва да бъдат заличени. 
Нарушенията, посочени в чл. 19, параграф1, не са от такъв вид, че оповестяването им 
да може сериозно да застраши финансовите пазари. Докато имената на емитентите 
или осъдените посредници не бъдат оповестени публично, никога няма да бъде налице 
възпиращ ефект, предотвратяващ незаконните практики, и винаги ще бъде изгодно да 
се извършват престъпления.


