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Изменение 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, допуснати 
до търговия или които се търгуват на 
МСТ или ОТС. Това изискване се 
прилага също за обвързващите 
заявления за интерес. Регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, в зависимост от 
управляваната система за търговия, 
оповестяват публично цените и степента 
на интересите от търгуване по тези цени 
за нарежданията или котировките, 
обявени чрез техните системи, за 
облигациите и структурираните 
финансови продукти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или чийто 
проспект вече е публикуван, за квотите 
за емисии и за дериватите, които се 
подчиняват на изискванията за
търговия, както е посочено в член 24. 
Това изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

Задължението за оповестяване не се 
прилага по отношение на сделки с 
деривати на нефинансови 
контрагенти, които намаляват 
обективно измеримите рискове, пряко 
свързани със стопанската дейност 
или финансирането на стопанските 
дейности на този контрагент.

Or. en

Обосновка

Дериватите, използвани от нефинансовите дружества, са специално предназначени 
да ограничават рисковете от търговската дейност по гъвкав и ефективен начин. 
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Изменението ще освободи тези сделки от изискванията за прозрачност, защото 
оповестяването на тези специални сделки вероятно ще доведе до проблеми с 
поверителността.

Изменение 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
цените, обема и времето, в което са 
сключени сделките с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, допуснати до търговия или 
които се търгуват на МСТ или ОСТ. 
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, оповестят 
публично подробностите за всички 
такива сделки възможно най-близо до 
реалното време, когато това е 
технически възможно.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
цените, обема и времето, в което са 
сключени сделките с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, с квотите за емисии и с 
деривати, които се подчиняват на 
изискванията за търговия, както е 
посочено в член 24. Регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
подробностите за всички такива сделки 
възможно най-близо до реалното време, 
когато това е технически възможно.

Задължението за оповестяване не се 
прилага по отношение на сделки с 
деривати на нефинансови 
контрагенти, които намаляват 
обективно измеримите рискове, пряко 
свързани със стопанската дейност 
или финансирането на стопанските 
дейности на този контрагент.

Or. en

Обосновка

Дериватите, използвани от нефинансовите дружества, са специално предназначени 
да ограничават рисковете от търговската дейност по гъвкав и ефективен начин. 
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Изменението ще освободи тези сделки от изискванията за прозрачност, защото 
оповестяването на тези приведени в съответствие с потребностите на 
индивидуалните клиенти сделки вероятно ще доведе до проблеми с поверителността.

Изменение 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за 
деривати, които отговарят на 
условията за клиринг или са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар и се търгуват на МСТ или ОСТ, 
когато са изпълнени следните условия:

1. Систематичните участници предлагат 
обвързващи котировки за облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или чийто проспект вече е 
публикуван, за квоти за емисии и за 
деривати, които се подчиняват на 
изискванията за търговия, както е 
посочено в член 24, когато са изпълнени 
следните условия:

Or. en

Обосновка

Изискването системен интернализатор да обявява една и съща цена за дадения 
инструмент за всички клиенти ще ги възпрепятства да разграничават цените при 
отчитане на риска от контрагента, което е съществено при сделките с деривати, 
приведени в съответствие с потребностите на индивидуалните клиенти, с 
нефинансови дружества. Ето защо изискването за предоставянето на котировки 
следва да бъде ограничено до деривати, които не са приведени в съответствие с 
потребностите на индивидуалните клиенти, достатъчно ликвидни, и поради това 
трябва да се търгуват на регулиран пазар, МСТ или ОСТ.

Изменение 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължението за оповестяване не се 
прилага по отношение на такива 
сделки с деривати на нефинансови 
контрагенти, които намаляват 
обективно измеримите рискове, пряко 
свързани със стопанската дейност 
или финансирането на стопанските 
дейности на този контрагент.

Or. en

Обосновка

Изискването системен интернализатор да обявява една и съща цена за даден 
инструмент за всички клиенти ще ги възпрепятства да разграничават цените при 
отчитане на риска от контрагента, което е съществено при сделките с деривати, 
приведени в съответствие с потребностите на индивидуалните клиенти, с 
нефинансови дружества. Ето защо изискването за предоставянето на котировки 
следва да бъде ограничено до деривати, които не са приведени в съответствие с 
потребностите на индивидуалните клиенти, достатъчно ликвидни, и поради това 
трябва да се търгуват на регулиран пазар, МСТ или ОСТ.

Изменение 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които отговарят на 
изискванията за клиринг или са 
отчетени пред депозитарите в 
съответствие с член [6] от 
Регламент [EMIR] или са допуснати 

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с облигации и 
структурирани финансови продукти, 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар или чийто проспект вече е 
публикуван, сделки с квоти за емисии и 
с деривати, които се подчиняват на 
изискванията за търговия, както е 
посочено в член 24, оповестяват обема 
и цената на тези сделки и времето, в 
което са сключени. Тази информация се 
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до търговия на регулиран пазар или се 
търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.

оповестява чрез АПО.

Задължението за оповестяване не се 
прилага по отношение на такива 
сделки с деривати на нефинансови 
контрагенти, които намаляват 
обективно измеримите рискове, пряко 
свързани със стопанската дейност 
или финансирането на стопанските 
дейности на този контрагент.

Or. en

Обосновка

Дериватите, използвани от юридически лица, са специално предназначени да 
ограничават рисковете от търговската дейност по гъвкав и ефективен начин. 
Изменението ще освободи тези сделки от изискванията за прозрачност, защото 
оповестяването на тези приведени в съответствие с потребностите на 
индивидуалните клиенти сделки вероятно ще доведе до проблеми с поверителността.

Изменение 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Задължението за търговия не се 
прилага във връзка с енергийни 
продукти на едро, които подлежат на 
подходящо наблюдение от 
компетентните органи за 
пруденциален надзор, така, както е 
определено в Регламент № 1227/2011 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2011 година 
относно интегритета и 
прозрачността на пазара за търговия 
на едро с енергия.
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Or. en

Обосновка

Процедурата за задължение за търговия, определена в РПФИ, може да намали 
признатия в EMIR обхват. Освен това тя не взема предвид правилата, въведени за 
пазарите за търговия на едро с енергия чрез Регламент 2011/1227/EО относно 
интегритета на такъв вид пазар.

Изменение 7
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) целта на предложената намеса е да 
бъде отстранена заплаха за защитата на 
инвеститорите или за нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или за стабилността 
на цялата финансова система в Съюза 
или на част от нея;

a) целта на предложената намеса е да 
бъде отстранена заплаха за защитата на 
инвеститорите или за нормалното 
функциониране, икономическата 
полза и почтеността на финансовите 
пазари или за стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или на част 
от нея;

Or. en

Обосновка

Икономическата полза на пазарите – тяхната способност да осигуряват 
оповестяване на цените и способността да ограничават рисковете, които не могат 
да бъдат избегнати, е със сигурност основната функция, която надзорните органи 
трябва да пазят при своите действия. Това следва да бъде част от тяхната, както и 
на ЕОЦКП, задача, както това е задачата на Комисията за надзор върху търговията 
с фючърси (CFTC) в САЩ.

Изменение 8
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия се 
предоставя за неограничен срок, 
считано от датата, посочена в член 41, 
параграф 1.

2. Делегирането на правомощия се 
предоставя за срок от пет години, 
считано от датата на влизане в сила на 
регламента.

Комисията внася доклад относно 
делегирането на правомощия най-
късно девет месеца преди изтичането 
на петгодишния срок. Делегирането 
на правомощия се удължава за 
периоди с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент 
или Съветът не представят 
възражения срещу подобно 
удължаване най-късно три месеца 
преди изтичането на срока. 

Or. ro

Изменение 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За лица, чиято основна търговска 
дейност се състои от търгуване за 
собствена сметка със стоки и/или 
стокови деривати, регламентът се
прилага изцяло, считано от ...*. В 
случаите, когато лицата, търгуващи 
за своя сметка със стоки и/или 
стокови деривати, са част от група, 
чиято основна дейност е 
предоставянето на инвестиционни 
услуги съгласно Директива 2004/39/EО 
или на банкови услуги съгласно 
Директива 2000/12/EО, регламентът 
се прилага в съответствие с параграф 
2.
__________



PE488.030v01-00 10/10 AM\900874BG.doc

BG

* OВ: Моля, въведете дата: две години 
след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

В бъдеще РПФИ ще се прилага за нови участници, които преди това са били извън 
неговия обхват и от които за пръв път ще се изисква да изпълняват комплексните му 
изисквания и да се преструктурират по съответния начин, противоположно на 
финансовите предприятия, от които се изисква единствено да изпълняват 
допълнителни изисквания. Те съответно ще се нуждаят от по-дълъг срок за 
прилагане. 


