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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) В случай на значително 
увеличаване на цената на даден 
финансов инструмент на дадено 
място за търговия, което несъмнено е 
несъразмерно спрямо предходните 
стойности и няма връзка с 
действителното икономическо 
положение на емитента и поради 
това може да създаде системен риск 
под формата на балони в сферата на 
активите, компетентните органи 
следва да имат възможност временно 
да забранят продажбата на 
съответния инструмент на това 
място, за да имат възможност за 
бърза намеса, когато е целесъобразно.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Тъй като някои държави-членки 
вече са въвели ограничения върху 
късите продажби и понеже се 
предвиждат делегирани актове и 
задължителни технически 
стандарти, които следва да бъдат 

(37) Тъй като само някои държави-
членки вече са въвели ограничения 
върху късите продажби, следва 
възможно най-бързо да влезе в сила 
обща за целия Съюз нормативна 
уредба. Това се налага също така 
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приети, за да може предвижданата 
нормативна уредба да се прилага 
ефективно, за целта трябва да се 
предвиди достатъчно дълъг срок.

поради оставащата висока 
нестабилност на пазара и 
проблемите, свързани с държавните 
суапи за кредитно неизпълнение. 
Стабилизацията, предвиждана от 
такава обща за целия Съюз 
нормативна уредба, е следователно 
абсолютно неотложен въпрос за 
Съюза като цяло.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има дълга позиция в държавни 
дългови инструменти на същия 
емитент или дълга позиция в дългови 
инструменти на даден емитент с 
висока корелация спрямо цената на 
задължението на държава-членка или 
Съюза. За целите на настоящия 
параграф се смята, че страната по суап 
за кредитно неизпълнение, която е 
задължена да извърши плащането или 
да изплати компенсация при 
неизпълнение или кредитно събитие, 
свързано със съответното трето лице, 
няма непокрита позиция по силата на 
това задължение.

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от намаляване на
платежоспособността на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има друга позиция, върху чиято 
стойност подобно намаляване може 
да има отрицателно въздействие. За 
целите на настоящия параграф се смята, 
че страната по суап за кредитно 
неизпълнение, която е задължена да 
извърши плащането или да изплати 
компенсация при неизпълнение или 
кредитно събитие, свързано със 
съответното трето лице, няма непокрита 
позиция по силата на това задължение.

Обосновка
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Суапите за кредитно неизпълнение във връзка с държавен дълг са ефективно средство 
за намаляване на риска, освен при горепосочения държавен дълг, при редица 
инструменти, например дългови инструменти, емитирани от предприятия, чиято 
платежоспособност е тясно свързана със държавния дълг. Налагането на 
ограничения или на изисквания за оповестяване за участниците на пазара, използващи 
суапи за кредитно неизпълнение за хеджиране на корпоративния дълг, ще попречи на 
тези участници да инвестират в такъв дълг, което ще има съответното въздействие 
върху възможността на предприятията да набират капитали.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответният праг за уведомяване е 
0,2 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството и 
всеки 0,1 % над този процент.

2. Съответният праг за уведомяване е 
1 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството и 
всеки 0,1 % над този процент.

Обосновка

1% е по-подходящ процент във връзка с евентуален системен риск. В противен случай 
регламентът би довел единствено до налагането на допълнителна административна 
тежест, при която липсва разумно съотношение разход-полза.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко място за търговия, което допуска 
до търговия акции, трябва да установи 
процедури, с които да гарантира, че 
физическите или юридическите лица, 
изпълняващи поръчки на това място за 
търговия, означават поръчките за 
продажба като поръчки за къса 
продажба, ако продавачът извършва 

Всяко място за търговия, което допуска 
до търговия акции, или инвестиционен 
посредник, който изпълнява поръчки 
от името на клиенти във връзка с 
такива инструменти извън място за 
търговия, трябва да установи 
процедури, с които да гарантира, че 
физическите или юридическите лица, 
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къса продажба на акции. Мястото за 
търговия публикува най-малко веднъж 
дневно обобщена информация за обема 
на поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

изпълняващи поръчки на това място за 
търговия или чрез инвестиционния 
посредник, могат да означават 
поръчките за продажба като поръчки за 
къса продажба, ако продавачът 
извършва къса продажба на акции.
Мястото за търговия публикува най-
малко веднъж дневно обобщена 
информация за обема на поръчките, 
означени като поръчки за къси 
продажби.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 в (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Данните относно поръчките за 
къси продажби и относно късите 
продажби се предоставят на 
компетентния орган на държавата-
членка по произход на място за 
търговия или на инвестиционен 
посредник, който изпълнява поръчки, 
свързани с такива инструменти, от 
името на клиенти извън място за 
търговия. Данните включват най-
малко самоличността на 
физическото или юридическото лице, 
иницииращо поръчката, времето на 
вписване на поръчката в книгата за 
поръчки, времето, когато поръчката е 
изпълнена или е оттеглена от 
книгата за поръчки, както и цената, 
размера и условията на изпълнение на 
поръчката. 
Достъпът до данните се предоставя 
и на съответния компетентен орган.

Изменение 7
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 e (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на параграф 1, на 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема технически 
стандарти за изпълнение, които 
установяват процедурата, която 
трябва да се следва с оглед на 
означаването на поръчките, и 
определят общ формат за 
предоставяните данни с цел да се 
улесни консолидирането на данните.
Техническите стандарти за 
изпълнение, посочени в първата 
алинея, се приемат съгласно член 15 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
ЕНО (ЕОЦКП) представя на 
Комисията проекти на технически 
стандарти за изпълнение до 
[31 декември 2011 г.].

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция
по отношение на емитирания 
акционерен капитал на дружество, 
чиито акции са допуснати до 
търговия на място за търговия, 
оповестява публично подробна 
информация за позицията, когато 
позицията му надхвърли или спадне 
под съответния праг за оповестяване, 
посочен в параграф 2.

1. Съответният компетентен орган 
ежедневно публикува данни за общата 
сума от стойностите на нетните 
къси позиции за всяка акция, за която 
е получил уведомление в 
съответствие с член 5. В това 
оповестяване не се посочва 
притежателят на нетната къса 
позиция.
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Обосновка

Disclosure of individual short positions to the public does not assist regulators in detecting 
market abuse and has three downsides: (1) it exposes holders of short positions to the 
possibility of short squeezes and other abusive behaviour; (2) it encourages herd behaviour, 
i.e. it makes it more likely that unsophisticated investors will sell in response to seeing a more 
sophisticated investor with a short position, thus exacerbating market declines; (3) it reduces 
liquidity because investors do not like their short positions to become known to companies 
and therefore prefer to avoid short selling. Aggregated disclosure provides useful information 
to market participants about the overall amount of significant short positions.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответният праг за уведомяване е 
0,5 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството 
и всеки 0,1 % над този процент.

заличава се

Обосновка

Последствие от изменението към член 7, параграф 1.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при 
спазване на условията по членове 37 и 
38 Комисията може да променя 
праговете по параграф 2, като 
отчита развитието на финансовите 
пазари.

заличава се
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Обосновка

Последствие от изменението към член 7, параграф 1.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
държавен дългов инструмент само ако е 
изпълнено едно от следните условия:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
държавен дългов инструмент само ако е 
изпълнено едно от следните условия до 
23,59 ч. в деня за търговия, в който 
въпросното лице извършва късата 
продажба:

Обосновка

Предложеното изменение (и последващите промени в този член) запазва необходимия 
контрол върху „голите“ къси продажби, като изисква от участниците на пазара или 
да придобият ценните книжа до края на деня за търговия, или да покрият късите си 
позиции, като отразяват във възможно най-близка степен пазарната практика и 
избягват ненужното блокиране на ликвидност преди всяка предложена сделка.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква –a) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) физическото или юридическото 
лице е изкупило обратно акцията или 
държавния дългов инструмент;
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото лице
има споразумение с трета страна, 
съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията или
държавният дългов инструмент e 
налице на съответното място и е 
запазен за отдаване назаем на 
съответното физическо или 
юридическо лице, така че 
сетълментът да може да се извърши
в изисквания срок.

в) физическото или юридическото лице
е сключило споразумение с трета 
страна, съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията или дълговият
инструмент ще e налице за отдаване 
назаем на съответното лице или за 
извършване на късата продажба на 
датата, на която трябва да се 
извърши сетълментът.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12 не се прилагат 
за дейностите на инвестиционен 
посредник или лице от трета държава, 
или местно дружество, което е член на 
място за търговия или на пазар в трета 
държава, чиято законодателна и 
надзорна уредба е била обявена за 
еквивалентна съгласно параграф 2, 
когато той/то извършва сделки с даден 
финансов инструмент за своя сметка, 
независимо дали се търгува на място за 
търговия или извън него, по един от 
двата или по двата следни начина:

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12, както и всяко 
ограничение или изискване, наложено 
в съответствие с членове 16, 17, 18 
или 24, не се прилагат за дейностите на 
инвестиционен посредник или лице от 
трета държава, или местно дружество, 
което е член на място за търговия или на 
пазар в трета държава, чиято 
законодателна и надзорна уредба е била 
обявена за еквивалентна съгласно 
параграф 2, когато той/то извършва 
сделки с даден финансов инструмент за 
своя сметка, независимо дали се търгува 
на място за търговия или извън него, по 
един от двата или по двата следни 
начина:
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Обосновка

Маркет-мейкърите следва да са изключени също от всяко ограничение или изискване, 
което е в сила при извънредни ситуации, тъй като необходимостта маркет-
мейкърите да осигурят ликвидност на пазара е еднакво важна в подобни ситуации.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) като обявява едновременно твърда 
котировка „купува“ и твърда котировка
„продава“ със сравним размер и 
конкурентни цени, осигурявайки по 
този начин ликвидност на пазара 
редовно и постоянно;

a) като обявява редовно и постоянно  
котировка „купува“ и котировка
„продава“ със сравним размер и 
конкурентни цени, осигурявайки по 
този начин ликвидност на пазара 
редовно и постоянно;

Обосновка

Формулировката „редовно и постоянно“ описва най-добре практическата ситуация, в 
която действа маркет-мейкърът.  

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато даден инвестиционен 
посредник изпълнява поръчка на 
клиент, чрез която клиентът заема 
открита дълга позиция.

Обосновка
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Този случай се среща в практиката, като противоположната поръчка покрива 
отворена позиция (например хеджиране), при което операцията няма повече 
спекулативен характер и вследствие на това не е рискова.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Членове 8 и 12 не се прилагат за 
дейността на дадено физическо или 
юридическо лице, когато то, 
действайки като одобрен първичен 
дилър по споразумение с емитент на 
държавни дългови инструменти,
извършва за своя сметка сделки с даден 
финансов инструмент на първичния или 
вторичния пазар, свързани с държавните 
дългови инструменти.

3. Членове 8 и 12 , както и всяко 
ограничение или изискване, наложено 
по отношение на държавния дълг в 
съответствие с членове 16, 17, 18 или 
24, не се прилагат за дейността на 
дадено физическо или юридическо лице,
което е одобрен първичен дилър по 
споразумение с емитент на държавни 
дългови инструменти и което извършва 
за своя сметка сделки с даден финансов 
инструмент на първичния или 
вторичния пазар, свързани с държавните 
дългови инструменти на държава-
членка.

Обосновка

Първичните дилъри ще разполагат с повече възможности за изкупуване на държавен 
дълг и осигуряване на ликвидност на пазара, ако са в състояние да си предоставят 
хеджиране чрез по-широк кръг от държавни дългови инструменти, а не само 
държавните дългови инструменти, за които са първични дилъри.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган на държавата-
членка по произход може да забрани 

6. Компетентният орган на държавата-
членка по произход може да забрани 
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използването на изключението, ако 
смята, че физическото или 
юридическото лице не отговаря на 
условията за използване на 
изключението. Всяка забрана се налага в 
срока от тридесет календарни дни, 
посочен в първата алинея, или след 
това, ако компетентният орган получи 
информация, че е имало промени в 
обстоятелствата, свързани със 
съответното лице, и то вече не отговаря 
на условията.

използването на изключението, ако 
смята, че физическото или 
юридическото лице не отговаря на 
условията за използване на 
изключението. Всяка забрана се налага в 
срока от петнадесет календарни дни, 
посочен в първата алинея, или след 
това, ако компетентният орган получи 
информация, че е имало промени в 
обстоятелствата, свързани със 
съответното лице, и то вече не отговаря 
на условията.

Обосновка

15 дни е по-реалистичен срок, като се има предвид скоростта на осъществяване на 
сделките.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дълга продажба, когато се 
установи значително увеличение на 
цената на даден финансов 
инструмент, което несъмнено е 
несъразмерно спрямо предходните 
стойности и няма връзка с 
действителното икономическо 
положение на емитента, и което 
поради това може да създаде 
системен риск под формата на 
балони в сферата на активите.

Обосновка

Дългите продажби, когато водят до образуването на балони в сферата на активите, 
също могат да бъдат опасни. Когато те могат да предизвикат системен риск 
(случаят с „дот ком“ балоните в САЩ), компетентните органи следва да имат 
възможност да се намесят, за да предотвратят образуването на подобни балони.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спадът на стойността се определя на
10 % или повече за акциите, а за другите 
класове финансови инструменти 
размерът ще бъде определен от 
Комисията.

Спадът на стойността се определя на
15 % или повече за акциите, а за другите 
класове финансови инструменти 
размерът ще бъде определен от 
Комисията.

Обосновка

В момента 15 % е общоприетият праг за растеж (спирала). На принципа на 
симетрията същият праг следва да се прилага и при изчисляването на спада. 

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират 
правомощията да приема регулаторни 
технически стандарти, с които се 
установява методът за изчисляване на 
спада от 10 % на стойността на акциите 
и спада на стойността, определян от 
Комисията съгласно параграф 4.

На Комисията се делегират 
правомощията да приема регулаторни 
технически стандарти, с които се 
установява методът за изчисляване на 
спада от 15 % на стойността на акциите 
и спада на стойността, определян от 
Комисията съгласно параграф 4.

Обосновка

В момента 15 % е общоприетият праг за растеж (спирала). На принципа на 
симетрията същият праг следва да се прилага и при изчисляването на спада. 



AD\854824BG.doc 15/18 PE454.492v02-00

BG

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки компетентен орган 
публикува на интернет сайта си
обявление за всяко решение за 
въвеждане или удължаване на срока на 
мярка по членове 16—19.

1. Както ЕОЦКП, така и 
компетентните органи публикуват
на своите интернет сайтове обявление 
за всяко решение за въвеждане или 
удължаване на срока на мярка по 
членове 16—19.

Обосновка

Централизирането на решенията за налагане или подновяване на мерки на един сайт 
(този на ЕОЦКП) ще улесни бързото откриване на посочените решения. 

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ЕНО (ЕОЦКП) преразглежда 
мерките по настоящия член редовно и 
във всеки случай на всеки три месеца. 
Ако срокът на дадена мярка не бъде 
продължен след изтичането на тези 
три месеца, действието на мярката 
автоматично се прекратява.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обяснение за целите на сделката — a) обяснение за целите на сделката;
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дали целта е хеджиране на риск или 
друга;

Обосновка

Целта, поради което дадено лице встъпва в подобна сделка, не е непременно 
хеджиране на риск, а е възможно да бъде и чисто спекулативна. Следователно е от 
значение да се установи, че (въз основа на предоставената информация) сделките от 
този вид нямат за цел манипулиране на пазара или пазарна злоупотреба.  

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данни, потвърждаващи 
съществуването на съответния риск, 
когато сделката се извършва с цел 
хеджиране.

заличава се

Обосновка

Целта, поради което дадено лице встъпва в подобна сделка не е непременно 
хеджиране на риск, а е възможно да бъде и чисто спекулативна. Следователно е от 
значение да се установи, че (въз основа на предоставената информация) сделките от 
този вид нямат за цел манипулиране на пазара или пазарна злоупотреба.  

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи сключват с
компетентните органи на трети 
държави споразумения за 
сътрудничество, предвиждащи обмен на 

3. Компетентните органи не сключват
споразумения за сътрудничество с 
трети държави, които пораждат други 
задължения за държавите-членки, 
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информация, само ако по отношение на 
предоставяната информация 
съществуват гаранции за запазване на 
професионалната тайна, които са най-
малко равностойни на предвидените в 
член 29. Такъв обмен на информация 
трябва да бъде предназначен за 
изпълнение на задачите на тези 
компетентни органи.

освен задължението за предоставяне 
на информация. Споразуменията за
сътрудничество, предвиждащи обмен на 
информация, се сключват само ако по 
отношение на предоставяната
информация съществуват гаранции за 
запазване на професионалната тайна, 
които са най-малко равностойни на 
предвидените в член 29. Такъв обмен на 
информация трябва да бъде 
предназначен за изпълнение на задачите 
на тези компетентни органи.

Обосновка

Настоящото е с цел подобрение на текста, който в противен случай поражда правно 
задължение за компетентните органи за сключване на споразумения за 
сътрудничество при условия на несигурност по отношение на последиците от 
евентуално неизпълнение на това задължение. Следва също така да се изясни, че 
споразуменията за сътрудничество могат да не породят определени задължения за 
държавите-членки, като например предприемането на реципрочни мерки, тъй като 
това може да противоречи на конституциите на държавите-членки и на настоящия 
регламент.
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