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КРАТКА ОБОСНОВКА

Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ, 2004/39/ЕО), в сила от 
ноември 2007 г., е един от основните елементи на финансовото регулиране в ЕС и 
докладчикът признава необходимостта от преразглеждане на действащата ДПФИ 
(наричана по-долу ДПФИ II) , за да се коригират нейните слабости и да се осигурят и за 
двете директиви условия за подобряване на прозрачността и регулирането на 
финансовите пазари.

Освобождаване съгласно ДПФИ

Докладчикът счита, че няколко изключения от обхвата, включени в предложението за 
ДПФИ II, са подвеждащи или недостатъчно ясни, поради което внесе някои изменения, 
за да ги изясни.

Като цяло докладчикът счита, че нефинансовите предприятия като предприятията, 
търгуващи със стоки, следва, поради своето естество, да не попадат напълно в обхвата 
на ДПФИ. Този подход съответства изцяло на намерението на Комисията, посочено в 
съображение 88, съгласно което следва да се гарантира, че дейността на нефинансовите 
предприятия, включваща например хеджиране на свързани с производството и други 
рискове в качеството на допълнителна дейност, продължава да бъде изключена от 
обхвата. Този вид търговска дейност на нефинансовите предприятия не представлява 
системен риск и е съществен елемент от дейността на дружествата.

Другите пояснения се отнасят главно за критериите за определяне дали дадена дейност 
е допълнителна спрямо основната дейност. Основните принципи за определянето не би 
следвало да се установяват чрез делегирани актове, като при определянето следва да се 
отчита фактът, че дадена дейност може да се счита за допълнителна само когато е 
средство за управление на свързаните с основната дейност рискове и когато нейният 
размер е значително по-малък от размера на основна дейност.

Ако съгласно ДПФИ нефинансовите предприятия се считат за финансови предприятия, 
те трябва да изпълняват скъпо струващи задължения съгласно няколко финансови 
регламента. Те подлежат например на задължението за клиринг на всички свои сделки 
със стандартизирани извънборсови деривати в съответствие с Регламента за 
европейската пазарна инфраструктура или биха могли да бъдат задължени да 
притежават капиталов буфер съгласно Директивата за капиталовите изисквания след 
2014 г.

Вследствие на това както съгласно Регламента за европейската пазарна 
инфраструктура, така и съгласно Директивата за капиталовите изисквания от 
дружествата би се изисквало да разполагат с повече резервен капитал за необходимата 
им търговска дейност, което ще възпрепятства тяхната способност да инвестират. 
Освен това управлението на риска става много по-скъпо, като в резултат на това някои 
дружества, особено МСП, ще се въздържат от управление на риска или най-малкото ще 
го прилагат в по-малка степен.
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Повечето МСП не могат да си позволят да участват сами пряко на търговските пазари, 
за да управляват свързаните с основната си дейност рискове, поради което са създали 
съвместни структури за постигане на критична маса за достъп до търговските пазари с 
цел управление на рисковете, свързани с основната си стопанска дейност. Тези 
дружествени структури също трябва да бъдат взети под внимание, за да се гарантират 
съответните изключения за нефинансови МСП и техните съвместни структури.

Класификация на финансовите инструменти

В предложението за ДПФИ II форуърдните продукти, за които се извършва сетълмент с 
физическо присъствие, са класифицирани като финансови инструменти. Форуърдите 
продукти са обаче от решаващо значение за управлението на риска на търговските 
предприятия и са коренно различни от спекулативните финансови инструменти – те не 
включват финансов сетълмент (с парични средства), а съответната физическа стока 
действително се доставя съобразно конкретен график. Следователно форуърдите, за 
които се извършва сетълмент с физическо присъствие, не представляват никакъв риск 
за финансовите пазари. Считането на физическите форуърдни продукти за финансови 
инструменти водят до няколко последици съгласно ДПФИ, Регламента за европейската 
пазарна инфраструктура и Регламента за пазарните злоупотреби.

Сегашното предложение за ДПФИ II намалява способността на предприятията да се 
възползват от освобождаването на спомагателната дейност (член 2, параграф 1, 
точка (i), тъй като по-голямата част от тяхната търговска дейност се осъществява 
съобразно физически форуърдни договори. Освен това форуърдите, за които се 
извършва сетълмент с физическо присъствие, биха могли да подлежат на 
ограниченията върху позициите, посочени в член 59. Съгласно Регламента за 
европейската пазарна инфраструктура класифицирането на форуърдите, за които се 
извършва сетълмент с физическо присъствие, като финансови инструменти би 
увеличила вероятността нефинансовите предприятия да държат позиции над т.нар. праг 
за клиринг, което ще породи задължение за клиринг за тях. Освен това форуърдите, за 
които се извършва сетълмент с физическо присъствие, ще попадат в обхвата на 
Регламента за пазарните злоупотреби.

За сравнение, в съответния проектозакон в САЩ (закона Dodd–Frank) се използва друго 
определение на финансовите инструменти, в което изрично се изключват и дериватите, 
за които се извършва сетълмент с физическо присъствие. Освен това форуърдите в 
енергийния сектор, за които се извършва сетълмент с физическо присъствие, вече са в 
приложното поле на Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния 
пазар.

Докладчикът предлага следователно изрично да се изключат продуктите, за които може 
да се извършва сетълмент с физическо присъствие и които са за търговски цели и не 
притежават характеристиките на други дериватни финансови инструменти.

Ограничения върху позициите
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Ограничаването на позициите на предприятията на пазара на деривати ще ограничи 
тяхната способност за ефикасно управление на рисковете или за достъп до пазарите на 
квоти за емисии, което в крайна сметка ще увеличи разходите и общото равнище на 
риска в техния сектор. Освен това може да ги принуди да търсят възможности за 
хеджиране на други, по-малко ликвидни и по-рискови пазари, чрез което ще се 
увеличат разходите за управление на риска, а в крайна сметка и цените за 
потребителите. Докладчикът предпочита подхода за управление на позициите, който е 
посочен в член 35, параграф 1 от ДПФИ, защото той е по-гъвкав и по-добре пригоден 
към особеностите на пазара.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) За доброто функциониране на 
вътрешния пазар на електроенергия и 
природен газ и за изпълнението на 
задачите на операторите на преносни 
системи съгласно Директива 
2009/72/ЕО, Директива 2009/73/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 714/2009, 
Регламент (ЕО) № 715/2009 или на 
мрежови насоки или правила, приети 
по силата на тези регламенти, е 
необходимо операторите на преносни 
системи и техните доставчици на 
услуги да бъдат освободени при 
предоставянето на права за пренос 
под формата или на физически права 
за пренос, или на финансови права за 
пренос и при предоставянето на 
платформа за вторична търговия. С 
цел да се осигури възможност за 
ефикасна търговия на права за пренос, 
е необходимо също така да се 
освободи всяко лице, което купува или 
продава тези права за пренос. 
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Or. en

Обосновка

Квалифицирането на физическите права за пренос и финансовите права за пренос 
като финансови инструменти може да принуди участниците на пазара да се 
въздържат от търговия с права за пренос, тъй като може да счетат изискванията 
съгласно ДПФИ за прекалено тежки. При все това търговията с физически и 
финансови права за пренос, поради функциите си на защита от риск, има важен 
принос за ефикасното функциониране на вътрешния енергиен пазар и поради това 
следва да бъде изключена от приложното поле на ДПФИ.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С оглед на комюникето, 
публикувано на 15 април 2011 г. от 
финансовите министри и управителите 
на централни банки от Г-20, относно 
осигуряването на подходящо 
регулиране и надзор на участниците на 
пазари на стокови деривати, следва да 
бъде преразгледана групата от лица, 
които участват на пазарите на стокови 
деривати, изключена от приложното 
поле на Директива 2004/39/ЕО, за да се 
гарантира, че действията на 
предприятия, които не са част от 
финансова група, по хеджиране на 
свързани с производството и други 
рискове, както и по допълнително 
предоставяне на инвестиционни услуги 
със стокови или екзотични деривати на 
клиентите си от основната стопанска 
дейност, ще продължат да бъдат 
изключени, но предприятията, 
специализирани в търговията със стоки 
и стокови деривати, ще попаднат в 
приложното поле на настоящата 
директива.

(88) С оглед на комюникето, 
публикувано на 15 април 2011 г. от 
финансовите министри и управителите 
на централни банки от Г-20, относно 
осигуряването на подходящо 
регулиране и надзор на участниците на 
пазари на стокови деривати, следва да 
бъде преразгледана групата от лица, 
които участват на пазарите на стокови 
деривати, изключена от приложното 
поле на Директива 2004/39/ЕО, за да се 
гарантира, че действията на 
предприятия, които не са част от 
финансова група, по хеджиране на 
свързани с производството и други 
рискове, както и по допълнително 
предоставяне на инвестиционни услуги 
със стокови или екзотични деривати на 
клиентите си от основната стопанска 
дейност, ще продължат да бъдат 
изключени. Трябва да се има предвид, 
че предприятията, чиято основна 
дейност е производство и/или 
доставка на стоки и които 
осъществяват търговия със стокови 
деривати за своя сметка, в 
качеството на допълнителна 
дейност, вече са предмет на 
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специфичен регулаторен надзор и на 
регулаторни задължения за 
докладване конкретно за спот и 
физически форуърдни сделки по 
силата на Регламент (ЕО) 
№ 1227/2011 и са предмет на 
регулаторните задължения за 
докладване по отношение на 
стандартни деривативни сделки и 
регулаторен надзор по силата на 
Регламент [ ] (Регламента за 
европейската пазарна 
инфраструктура). Предприятията, 
специализирани в търговията със стоки 
и стокови деривати, следва обаче да
попаднат в приложното поле на 
настоящата директива. 

Or. en

Обосновка

Търговските предприятия, които вече попадат в обхвата на Регламента за 
европейската пазарна инфраструктура и специфични за сектора разпоредби (тоест 
Регламент № 1227/2011), следва да останат извън обхвата на ДПФИ, при условие че 
тази им дейност се явява допълнителна към тяхната основна стопанска дейност. 
Регламентът за европейската пазарна инфраструктура включва ефективна и 
адекватна рамка за надзор на пазара и изисквания за докладване на сделките, които 
изрично покриват транзакциите, които са извън обхвата на ДПФИ. Освен това 
Регламентът за европейската пазарна инфраструктура ще осигури също така 
рамката за докладване на сделките и централния клиринг или други задължения за 
управление на риска.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това освобождаване не се прилага 
спрямо лицата, освободени по член 2, 
параграф 1, буква и), които търгуват с 
финансови инструменти за собствена 
сметка като членове или участници на 
регулиран пазар или МСТ, включително 
маркет мейкъри по отношение на 

Това освобождаване не пречи лицата, 
които търгуват с финансови 
инструменти за собствена сметка като 
членове или участници на регулиран 
пазар или МСТ, включително маркет 
мейкъри по отношение на стокови 
деривативи, квоти за емисии или техни 
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стокови деривативи, квоти за емисии 
или техни деривативи;

деривативи, да бъдат освободени 
съгласно друго приложимо 
освобождаване съгласно настоящия 
член;

Or. en

Обосновка

Необходимо е уточнение, за да се гарантира, че освобождаването не пречи лица, 
които са освободени по член 2, параграф 1, буква и), да бъдат освободени съгласно 
друго приложимо правило по член 2.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- търгуват за собствена сметка с 
финансови инструменти, като 
изпълняват поръчки на своите 
собственици и свързаните с тях лица 
в случай на съвместно управлявани 
предприятия;

Or. en

Обосновка

В освобождаванията, описани в предложението на Комисията, не се отделя нужното 
внимание на характерните дружествени структури, по-специално по отношение на 
МСП. Изменението цели да се избегне дискриминация по отношение на МСП, които не 
могат да си позволят да участват пряко на търговските пазари, поради което 
създават съвместна структура или участват в стратегически споразумения с трети 
образувания за постигане на критична маса за достъп до търговските пазари с цел 
управление на рисковете, свързани с основната им стопанска дейност. Свързано с 
изменение 5.
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Изменение 5

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

при условие че при всички случаи  това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на групова основа, 
и при условие че основната им 
стопанска дейност не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или банкови услуги съгласно 
Директива 2006/48/EО ;

при условие че при всички случаи това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на групова основа, 
или към основната дейност на 
собствениците и свързаните с тях 
лица, когато услугите се предоставят 
от съвместно управлявани 
предприятия, и при условие че 
основната им стопанска дейност не се 
състои в предоставянето на 
инвестиционни услуги по смисъла на 
настоящата директива или банкови 
услуги съгласно Директива 2006/48/EО;

Or. en

Обосновка

В освобождаванията, описани в предложението на Комисията, не се отделя нужното 
внимание на характерните дружествени структури, по-специално по отношение на 
МСП. Изменението цели да се избегне дискриминация по отношение на МСП, които не 
могат да си позволят да участват пряко на търговските пазари, поради което 
създават съвместна структура или участват в стратегически споразумения с трети 
образувания за постигане на критична маса за достъп до търговските пазари с цел 
управление на рисковете, свързани с основната им стопанска дейност. Свързано с 
изменение 4.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) предприятията, които предоставят 
инвестиционни услуги и/или извършват 
инвестиционни дейности, които се 
състоят изключително в търгуването за 
собствена сметка на пазари на 

к) предприятията:
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финансови фючърси, опции или други 
деривати, както и на парични пазари, 
единствено с цел хеджиране на позиции 
на пазари на деривати, или които 
търгуват за сметка на други членове на 
тези пазари или формират цени за тях и 
които са гарантирани от клирингови 
членове на същите пазари, като 
отговорността за гарантиране 
изпълнението на договорите, сключени 
от тези предприятия, е поета от 
клиринговите членове на същите 
пазари;

(i) които предоставят инвестиционни 
услуги и/или извършват инвестиционни 
дейности, които се състоят 
изключително в търгуването за 
собствена сметка на пазари на 
финансови фючърси, опции или други 
деривати, както и на парични пазари, 
единствено с цел хеджиране на позиции 
на пазари на деривати, или 

(ii) които търгуват за сметка на други 
членове на тези пазари или формират 
цени за тях и които са гарантирани от 
клирингови членове на същите пазари, 
като отговорността за гарантиране 
изпълнението на договорите, сключени 
от тези предприятия, е поета от 
клиринговите членове на същите 
пазари;

Or. en

Обосновка

Текстът следва да бъде разделен, като се обособят две различни характеристики, за 
да става напълно ясно, че предприятията могат да бъдат освобождаване или по 
точка к, подточка (i), или по точка к, подточка (ii).
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) оператори на преносна система 
съгласно дефиницията по член 2,
параграф 4 от Директива 2009/72/EО 
или член 2, параграф 4 от Директива 
2009/73/EО, които изпълняват своите
задължения съгласно посоченото в тези 
директиви или в Регламент (EО)
714/2009 или Регламент (EО) 715/2009, 
или в мрежови насоки или правила, 
приети по силата на тези регламенти.

н) оператори на преносна и 
разпределителна система съгласно 
дефиницията по член 2, параграфи 4 и 6
от Директива 2009/72/EО или член 2,
параграфи 4 и 6 от Директива 
2009/73/EО, както и операторите на 
система за съхранение и на система 
за ВПГ съгласно дефиницията по 
член 2, параграфи 10 и 12 съответно 
от Директива 2009/73/EО и лицата,
които им предоставят услуги, когато 
изпълняват задълженията на
оператори на системи съгласно 
посоченото в тези директиви или в 
Регламент (EО) № 714/2009 или 
Регламент (EО) № 715/2009, или в 
мрежови насоки или правила, приети по 
силата на тези регламенти, като 
предоставянето на права за пренос 
или други права върху капацитет и 
предоставянето на платформа за 
вторична търговия, както и всички 
други лица, когато купуват и/или 
продават такива права за пренос или 
други права върху капацитет; 
освобождаването се прилага само по 
отношение на споменатите по-горе 
дейности.

Or. en

Обосновка

Операторите на преносна система, операторите на разпределителна система и 
операторите на система за съхранение са с основно значение за доброто 
функциониране на вътрешния енергиен пазар, като гарантират сигурността на 
доставките и осигуряват достъп до съоръженията за пренос, разпределение или 
съхранение по конкурентоспособен и справедлив начин. По тази причина обхватът на 
режима на освобождаване следва да бъде разширен, така че да включи дейността на 
операторите на тези видове инфраструктура.
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите, съгласно които се определя 
дали една дейност е допълнителна 
спрямо основната стопанска дейност, 
отчитат поне следните елементи:

Критериите, съгласно които се определя
дали една дейност е допълнителна 
спрямо основната стопанска дейност, 
отчитат поне следните елементи:

- до каква степен може обективно да се 
измери доколко дейността намалява 
рисковете, пряко свързани с търговската 
или финансовата дейност,

а) до каква степен може обективно да се 
измери доколко дейността намалява 
рисковете, пряко свързани с търговската 
или финансовата дейност,

- капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност.

б) капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност, или
рискът, който произтича от 
дейността, и двете като пропорция 
спрямо дейността на групата, 
в) дейността е свързана с 
управлението на стоковите рискове 
или други рискове, произтичащи от 
търговската дейност на групата.

Or. en

Обосновка

С цел прилагане на принципите, посочени в съображение 88, е необходимо ясно да се 
изключи от обхвата на приложение дейността на нефинансовите предприятия по 
„хеджиране на свързани с производството и други рискове“. Освен буква а) 
допълнителният характер трябва да бъде обоснован чрез сравняване на размера на 
дейността (според необходимия капитал или съответния риск) с размера на 
основната дейност и следва да се гарантира, че търговските предприятия сключват 
сделки само за финансови инструменти, които са свързани с основната дейност на 
групата от дружества, към които образуванието/лицето принадлежи.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 25 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

25а) „Съвместно управлявано 
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предприятие“ означава съвместно 
управлявано предприятие по смисъла 
на член 32 от Директива 83/349/ЕИО;

Or. en

Обосновка

Необходимо е позоваване на Директива 83/349/ЕИО за прилагане на нововъведеното с 
изменения 4 и 5 изключване от обхвата на приложното поле.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Търговските предприятия не 
подлежат на ограниченията върху 
позициите за продуктите, които се 
използват за дейности по управление 
на риска или които използват 
резултатите от регулаторните 
задължения за спазване на 
изискванията.

Or. en

Обосновка
Ограничаването на позициите на предприятията на пазара на деривати ще ограничи 
тяхната способност за ефикасно управление на рисковете или за достъп до пазарите 
на квоти за емисии, което в крайна сметка ще увеличи разходите и общото равнище 
на риска в техния сектор. Това може да ги принуди също да търсят възможности за 
хеджиране на други, по-малко ликвидни и по-рискови пазари. Подходът за управление 
на позициите, както е посочено в член 35, параграф 1 от ДПФИ, е по-добрата 
алтернатива.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да създадат условия за 2. За да създадат условия за 
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предвиденото в параграф 1, буква а) 
оповестяване, държавите членки 
изискват членовете и участниците на 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ да 
докладват на съответните места за 
търговия, подробности за техните 
позиции в действително време, 
включително позициите, държани от 
името на техни клиенти.

предвиденото в параграф 1, буква а) 
оповестяване, държавите членки 
изискват членовете и участниците на 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ да 
докладват ежеседмично на съответните 
места за търговия подробности за 
техните позиции, включително 
позициите, държани от името на техни 
клиенти.

Or. en

Обосновка

Изискванията за докладване трябва да бъдат пропорционални за нефинансовите 
предприятия. Платформите не се нуждаят от докладване в действително време, за 
да могат да предоставят ежеседмични доклади за позициите. Докладването в 
действително време би било изключително скъпо и би представлявало голяма тежест 
за нефинансовите предприятия.

Изменение 12

Предложение за директива
Приложение І – раздел В – точка 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Опции, фючърси, суапове и всякакъв 
друг договор за деривати, свързан със 
стоки, за които може да бъде извършван 
сетълмент с физическо присъствие, при 
условие че са търгувани на регулиран 
пазар, ОСТ и/или МСТ.

(6) Опции, фючърси, суапове и всякакъв 
друг договор за деривати, свързан със 
стоки, за които може да бъде извършван 
сетълмент с физическо присъствие, при 
условие че са търгувани на регулиран 
пазар, ОСТ и/или МСТ и които не са за 
търговски цели и притежават 
характеристиките на други 
дериватни финансови инструменти.

Or. en

Обосновка
Форуърд продуктите, за които може да се извършва сетълмент с физическо 
присъствие, са от основно значение за търговските предприятия. Последиците от 
считането им за финансови инструменти не са пропорционални за нефинансовите 
предприятия и включват отрицателни последствия по отношение на:
- намалената възможност да се използва освобождаването на допълнителната 

дейност съгласно член 2, параграф 1, точка и);
- спазването на Регламента за пазарните злоупотреби;
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- увеличената вероятност нефинансовите предприятия да държат позиции над 
т.нар. праг за клиринг съгласно Регламента за европейската пазарна 
инфраструктура, което ще породи задължение за клиринг за тях;

- физическите форуърдни договори биха станали предмет на ограничения върху 
позициите.


