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КРАТКА ОБОСНОВКА

Директивата относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ, 2004/39/EО), която 
е в сила от ноември 2007 г., е едно от ключовите средства на финансовото регулиране и 
докладчикът признава необходимостта от преразглеждане на настоящата ДПФИ (по-
долу ДПФИ ІІ) с цел коригиране на слабостите.

Оттогава две събития разкриват потребността от подобрения: на първо място, 
финансовите пазари се развиха значително, например с възникването на нови продукти. 
На второ място, финансовата криза от 2008 г. и последиците от нея показаха слабостите 
във функционирането и във връзка с прозрачността на пазарите, както и недостатъците 
на ДПФИ при справянето с тези слабости. Извличайки необходимите поуки, 
Европейската комисия предлага преразглеждане на ДПФИ. Основните цели на 
преразглеждането са:

- по-голяма прозрачност и надзор на пазарите, които са регулирани в по-малка 
степен;

- намаляване на рисковете от смущения на пазара и системните рискове;
- по-добра защита на инвеститорите, както и възстановяване на доверието, както и 
- увеличаване на ефикасността на финансовите пазари, като същевременно се 

намаляват ненужните разходи за участниците, и
- осигуряване на подобрена прозрачност и регулиране на финансовите пазари.

Предложеното ново законодателство се състои от два различни правни инструмента: 
директива (ДПФИ) и регламент относно пазарите на финансови инструменти (по-долу 
РПФИ), като те следва да бъдат разглеждани заедно. Основната цел на предложението 
за регламент е определяне на еднакви изисквания във всички държави членки във 
връзка с публичното оповестяване на данни за търговията, отчитане на сделките, 
търгуване с деривати на организирани места за търговия, недискриминационен достъп 
до клиринг и недискриминационен достъп до търгуване на референтни индекси, както 
и правомощия на компетентните органи за намеса по отношение на продуктите.

Според докладчика становището на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика би могло да се съсредоточи главно върху ефекта на предложения регламент 
върху сектора на нефинансовите предприятия като стоковите пазари. Докладчикът си 
задава въпроса дали изискванията съгласно предложения регламент са пропорционални 
по отношение на нефинансовите предприятия. Като цяло докладчикът счита, че 
нефинансовите предприятия като стоковите пазари следва, поради тяхното естество, да 
не бъдат третирани като традиционните финансови институции като банките. 
Търговските дейности на нефинансовите предприятия не създават системен риск и са 
съществена част от стопанската дейност на дружествата.

Ето защо при по-нататъшните обсъждания докладчикът би се съсредоточил повече 
върху – и ако това е необходимо, би внесъл съответни изменения на по-късен етап, 
относно въздействието на регламента относно пазарите на финансови инструменти 
върху нефинансовите предприятия. Например пазарът на енергийни продукти на едро 
вече се подчинява на правилата, въведени от Регламент 2011/1227/EО (Регламента 
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относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия) относно 
интегритета на пазара, и следователно би могло да се спори, че задължението за 
търгуване в член 24 не следва да 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 Регламента относно интегритета и прозрачността на 
пазара за търговия на едро с енергия.


