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Изменение 13
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) 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 
нуждите 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.

(1) На инвеститорите на дребно все по-
често се предлага широк набор от 
различни видове инвестиционни 
продукти, когато те обмислят 
инвестиция. Тези продукти трябва да 
предоставят специфични 
инвестиционни решения, пригодени към 
нуждите на инвеститорите на дребно. 
Често обаче продуктите се 
основават на твърде сложна 
концепция и са непонятни. 
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. Инвеститорите на 
дребно не получават информация за 
важни рискове. Вследствие на това –
въз основа на липсваща информация и 
погрешна информация - инвеститорите 
на дребно често правят инвестиции, 
чиито рискове и себестойност не са 
могли да разберат напълно, поради 
което понякога понасят непредвидени 
загуби.

Or. de

Изменение 14
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Концепциите на банковите и 
инвестиционните продукти трябва 
да бъдат прости и понятни. 
Сложността не е признак на 
качество. Често пъти сложността е 
свързана с прикриване на рискове и 
странични ефекти. Следователно 
сложността трябва да се намали при 
продукти за инвеститори на дребно.

Or. de

Изменение 15
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Различаващите се правила, които се 
променят в зависимост от сектора, 
предлагащ инвестиционните продукти, 
и националната нормативна уредба в 
тази област създават неравнопоставени 
условия на конкуренция между 
различните продукти и канали за 
дистрибуция, като по този начин 
издигат бариери пред единния пазар на 
финансови услуги и продукти. 
Държавите членки вече са предприели 
разнопосочни и некоординирани 
действия във връзка с недостатъците на 
мерките за защита на инвеститорите и е 
вероятно този модел на развитие да 
продължи. Различните подходи към 
оповестяванията във връзка с 
инвестиционни продукти 
възпрепятстват установяването на 
равнопоставени условия на конкуренция 
между различните създатели на 
инвестиционни продукти и продаващите 
тези продукти и по този начин 

(3) Различаващите се правила, които се 
променят в зависимост от сектора, 
предлагащ инвестиционните продукти, 
и националната нормативна уредба в 
тази област създават неравнопоставени 
условия на конкуренция между 
различните продукти и канали за 
дистрибуция, като по този начин 
издигат бариери пред единния пазар на 
финансови услуги и продукти. 
Държавите членки вече са предприели 
разнопосочни и некоординирани 
действия във връзка с недостатъците на 
мерките за защита на инвеститорите. 
Този модел на развитие не бива да 
продължи. Различните подходи към 
оповестяванията във връзка с 
инвестиционни продукти 
възпрепятстват установяването на 
равнопоставени условия на конкуренция 
между различните създатели на 
инвестиционни продукти и продаващите 
тези продукти и по този начин 



AM\928683BG.doc 5/20 PE506.174v01-00

BG

нарушават конкуренцията. Такива 
подходи установяват и неравномерни 
нива на защита на инвеститорите в 
рамките на ЕС. Такива разминавания 
представляват препятствие пред 
установяването и гладкото 
функциониране на единния пазар. 
Следователно, подходящото правно 
основание е член 114 от ДФЕС в 
съответствие с тълкуването му в 
постоянната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз.

нарушават конкуренцията. Такива 
подходи установяват и неравномерни 
нива на защита на инвеститорите в 
рамките на ЕС. Такива разминавания 
представляват препятствие пред 
установяването и гладкото 
функциониране на единния пазар. 
Следователно, подходящото правно 
основание е член 114 от ДФЕС в 
съответствие с тълкуването му в 
постоянната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз.

Or. de

Изменение 16
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че 
настоящият регламент се прилага 
само към такива пакети от 
инвестиционни продукти, 
застрахователните продукти, които 
не предлагат инвестиционни 
възможности, и продуктите с 
експозиция единствено към лихвени 
проценти следва да бъдат изключени 
от обхвата на регламента. Пряко 
държаните активи, като например 
акции на предприятия или държавни 
облигации, не са пакети от 
инвестиционни продукти и поради 
това следва да бъдат изключени. Тъй 
като настоящият регламент е 
съсредоточен върху подобряването на 
сравнимостта и разбираемостта на 
информацията за инвестиционни 
продукти, продавани на инвеститори 
на дребно, схемите за професионално 
пенсионно осигуряване, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО на 

заличава се
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Европейския парламент и на Съвета 
от 3 юни 2003 г. относно дейностите 
и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
или Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2009 г. относно 
започването и упражняването на 
застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), не следва да 
бъдат предмет на настоящия 
регламент. Също така някои 
продукти за професионално пенсионно 
осигуряване, които не попадат в 
обхвата на Директива 2003/41/ЕО, 
следва да се изключат от обхвата на 
настоящия регламент, ако съгласно 
националното законодателство се 
изисква финансов принос от 
работодателя и ако работникът не 
може да избира доставчика на 
пенсионния продукт. 
Инвестиционните фондове, насочени 
към институционални инвеститори, 
също не попадат в обхвата на 
настоящия регламент, тъй като те 
не се продават на инвеститори на 
дребно. Инвестиционните продукти, 
целящи натрупването на 
спестявания за индивидуални пенсии, 
обаче следва да останат в обхвата му, 
тъй като те често се конкурират с 
други продукти по настоящия 
регламент и се разпространяват по 
подобен начин сред инвеститорите 
на дребно.

Or. de

Изменение 17
Rui Tavares

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В съответствие със съобщението на 
Комисията от декември 2010 г. относно 
по-строги наказателни разпоредби за 
сектора на финансовите услуги и с цел 
да се гарантира изпълнението на 
изискванията, установени в настоящия 
регламент, е важно държавите членки да 
предприемат необходимите стъпки, за 
да гарантират, че нарушенията на 
настоящия регламент се подлагат на 
съответните административни санкции 
и мерки. За да се гарантира 
възпиращият ефект на санкциите и да се 
укрепи защитата на инвеститорите чрез 
предупреждения към тях относно 
инвестиционни продукти, продавани в 
нарушение на настоящия регламент, 
санкциите и мерките по правило следва 
да се оповестяват, освен при някои ясно 
определени обстоятелства.

(24) В съответствие със съобщението на 
Комисията от декември 2010 г. относно 
по-строги наказателни разпоредби за 
сектора на финансовите услуги и с цел 
да се гарантира изпълнението на 
изискванията, установени в настоящия 
регламент, е важно държавите членки да 
предприемат необходимите стъпки, за 
да гарантират, че нарушенията на 
настоящия регламент се подлагат на 
съответните административни санкции 
и мерки. За да се гарантира 
възпиращият ефект на санкциите и да се 
укрепи защитата на инвеститорите чрез 
предупреждения към тях относно 
инвестиционни продукти, продавани в 
нарушение на настоящия регламент, 
санкциите и мерките по правило следва 
да се оповестяват, освен при някои ясно 
определени обстоятелства. Приемането 
и публикуването на санкции следва да 
е съобразено с основните права, 
установени в Хартата за основните 
права на Европейския съюз, в 
частност със зачитането на личните 
данни и правото на ефективна правна 
защита и справедлив съдебен процес. 
Следва да се спазват и принципите на 
индивидуалната вина, правната 
сигурност, неприлагането на 
ретроактивни мерки, ne bis in idem, 
както и презумпцията за невинност.

Or. en

Обосновка

Съобразно посоченото в резолюцията на Парламента P7_TA(2012)0208 относно 
подхода на ЕС в областта на наказателното право.

Изменение 18
Josef Weidenholzer
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Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага към 
създаването и продажбата на 
инвестиционни продукти.

Настоящият регламент се прилага към 
създаването и продажбата на всички 
спестовни и инвестиционни продукти, 
предлагани на инвеститорите на 
дребно.

Or. de

Обосновка

Разширяване на приложното поле; твърде много изключения понастоящем.
Директивата следва да обхваща всички спестовни и инвестиционни продукти, 
предлагани на инвеститорите на дребно.

Изменение 19
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 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. de

Изменение 20
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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процент;

Or. de

Изменение 21
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ценни книжа, посочени в член 1, 
параграф 2, букви от б) до ж), и) и й) 
от Директива 2003/71/ЕО;

заличава се

Or. de

Изменение 22
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други ценни книжа, които не 
включват дериват;

заличава се

Or. de

Изменение 23
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) официално признати схеми на 
социална сигурност, които подлежат 
на правото на Съюза или държавите 
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членки.

Or. en

Изменение 24
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 25
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Основният информационен документ 
е точен, безпристрастен, ясен и 
неподвеждащ.

1. Основният информационен документ 
е точен, отговарящ на 
действителността, ясен и 
неподвеждащ.

Or. fr
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Изменение 26
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) съдържа конкретни цифри;

Or. de

Изменение 27
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) в раздел, озаглавен „Какво получава 
посредникът?”, съдържа ясни данни 
за възнагражденията и комисионите, 
които получава посредникът;

Or. de

Изменение 28
Josef Weidenholzer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) срокът на инвестиционния продукт, 
ако е известен;

v) срокът и възможността за 
денонсиране на инвестиционния 
продукт;

Or. de
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Изменение 29
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, кратко
указание относно възможността да се 
претърпи загуба на капитал, 
включително

в) в раздел, озаглавен „Има ли 
вероятност да загубя пари?“, указание 
относно възможността да се претърпи 
загуба на капитал, включително

Or. fr

Изменение 30
Josef Weidenholzer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“, 
профил на риска и възвръщаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са отразени 
изцяло в този показател;

д) в раздел, озаглавен „Какви са 
рисковете и какво мога да получа?“, 
профил на риска и възвръщаемостта на 
инвестиционния продукт, включително 
обобщаващ показател на този профил и 
предупреждения за специфични 
рискове, които може да не са отразени 
изцяло в този показател; 
представянето на рисковете трябва 
да бъде прегледно, понятно и 
формулирано така, че да бъде лесно 
разбираемо за потребителите;

Or. de

Изменение 31
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква e)
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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?“, разходите, свързани с 
инвестирането в този продукт, 
включващи преките и непреки разходи, 
които инвеститорът поема, както и 
обобщаващи показатели за тези разходи; 
по какъв начин тези разходи се 
отразяват върху възвръщаемостта;

Or. de

Изменение 32
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) в раздел, озаглавен „Какво е 
данъчното облагане на продукта?”, 
характеристиките на данъчно 
облагане на продукта, приложими 
спрямо клиента по отношение на 
постъпленията и на капитала;

Or. fr

Изменение 33
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) в раздел, озаглавен „Кои са 
приложимите правила в полза на 
борбата срещу прането на 
капитал?”, кратка информация 
относно правните и подзаконови 
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мерки в сила в държавата на 
комерсиализация, които се прилагат 
спрямо продукта в рамките на 
борбата срещу организираната 
престъпност, корупцията и прането 
на капитал;

Or. fr

Изменение 34
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Рекламните съобщения, които съдържат 
специфична информация, свързана с 
инвестиционния продукт, не включват 
никакви твърдения, които противоречат 
на информацията в основния 
информационен документ или 
намаляват неговото значение. 
Рекламните съобщения посочват, че е на 
разположение основен информационен 
документ и предоставят информация за 
получаването му.

Рекламните съобщения, които съдържат 
специфична информация, свързана с 
инвестиционния продукт, не включват 
никакви твърдения, които противоречат 
на информацията в основния 
информационен документ или 
намаляват неговото значение. 
Рекламните съобщения посочват, че е на 
разположение основен информационен 
документ и предоставят информация за 
получаването му. В тях се посочва, че 
инвестиционните продукти са 
свързани с рискове.

Or. de

Изменение 35
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и 

1. Създателят на инвестиционни 
продукти преразглежда редовно 
информацията, съдържаща се в 
основния информационен документ, и 
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внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че такива са 
необходими.

внася изменения в документа, ако 
прегледът показва, че съществени 
такива са необходими.

Or. fr

Изменение 36
Josef Weidenholzer

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 непосредствено в хода на 
първата консултация за продукта. 
Основният информационен документ 
се предоставя директно и 
недвусмислено на инвеститора на 
дребно при първото му 
конфронтиране с продукта.

Or. de

Изменение 37
Josef Weidenholzer

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 
осъществяването на транзакцията, 
ако:

заличава се

a) инвеститорът на дребно реши да 
осъществи транзакцията 
посредством комуникация от 
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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. de

Изменение 38
Josef Weidenholzer

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 и 
незабавно основния информационен 
документ на инвеститорите на дребно.

Or. de

Изменение 39
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обаче основният 
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.

3. Когато обаче основният 
информационен документ се предоставя 
на траен носител, различен от хартия 
или посредством интернет страница, на 
инвеститора на дребно безплатно се 
предоставя хартиено копие.

Or. de
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Изменение 40
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предоставянето на основния 
информационен документ посредством 
интернет страница е подходящо в 
контекста на деловите отношения 
между лицето, продаващо 
инвестиционен продукт, и инвеститора 
на дребно;

a) предоставянето на основния 
информационен документ посредством 
интернет страница е подходящо в 
контекста на деловите отношения 
между лицето, продаващо 
инвестиционен продукт, и инвеститора 
на дребно; както и

Or. de

Изменение 41
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвеститорът на дребно се е съгласил 
с предоставянето на основния 
инвестиционен документ посредством 
интернет страница;

б) инвеститорът на дребно се е съгласил 
изрично с предоставянето на основния 
инвестиционен документ посредством 
интернет страница; както и

Or. de

Изменение 42
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвеститорът на дребно е бил 
уведомен по електронен път относно 
адреса на интернет страницата и 
мястото на интернет страницата, където 
може да бъде получен достъп до 

в) инвеститорът на дребно е бил 
уведомен по електронен път относно 
адреса на интернет страницата и 
мястото на интернет страницата, където 
може да бъде получен достъп до 
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основния информационен документ; основния информационен документ; 
както и

Or. de

Изменение 43
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато основният информационен 
документ е бил изменен съгласно 
член 10, на инвеститора на дребно се 
предоставят всички версии;

г) когато основният информационен 
документ е бил изменен съгласно 
член 10, на инвеститора на дребно се 
предоставят всички версии; както и

Or. de

Изменение 44
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) гарантира се, че основният 
информационен документ остава 
достъпен на интернет страницата за 
период от време, за който е допустимо 
да се предположи, че инвеститорът 
на дребно може да има нужда от 
справки с него.

д) гарантира се, че основният 
информационен документ остава 
достъпен на интернет страницата за 
инвеститора на дребно през цялото 
време и за период от време, който 
трябва да се предвиди като необходим 
за инвеститора на дребно. Всяка 
промяна във връзка с достъпността 
на основния информационен документ 
трябва да се съобщи на инвеститора 
на дребно незабавно и лично.

Or. de

Изменение 45
Josef Weidenholzer
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Предложение за регламент
Член 13 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на параграфи 4 и 5, 
предоставянето на информация на траен 
носител, различен от хартия или 
посредством интернет страница се смята 
за подходящо в контекста на деловите 
отношения между лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, и инвеститора 
на дребно, ако има доказателства, че 
инвеститорът на дребно има редовен 
достъп до интернет. За такова 
доказателство се счита предоставянето 
на адрес на електронна поща от страна 
на инвеститора на дребно за целите на 
тези делови отношения.

6. За целите на параграфи 4 и 5, 
предоставянето на информация на траен 
носител, различен от хартия или 
посредством интернет страница се смята 
за подходящо в контекста на деловите 
отношения между лицето, продаващо 
инвестиционния продукт, и инвеститора 
на дребно, ако има доказателства, че 
инвеститорът на дребно има редовен 
достъп до интернет. За такова 
доказателство се счита предоставянето 
на изрично съгласие от страна на 
инвеститора на дребно.

Or. de

Изменение 46
Rui Tavares

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При упражняване на правомощията 
си съгласно член 19, компетентните 
органи си сътрудничат тясно, за да се 
гарантира, че административните мерки 
и санкции постигат желаните по 
настоящия регламент резултати, и 
координират действията си с цел да се 
избегне евентуално дублиране и 
припокриване при прилагането им по 
отношение на трансгранични случаи.

2. При упражняване на правомощията 
си съгласно член 19, компетентните 
органи си сътрудничат тясно, за да се 
гарантира, че административните мерки 
и санкции постигат желаните по 
настоящия регламент резултати, и 
координират действията си с цел да се 
избегне евентуално дублиране и 
припокриване при прилагането им по 
отношение на трансгранични случаи, 
при пълно спазване на принципа ne bis 
in idem.

Or. en
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Изменение 47
Rui Tavares

Предложение за регламент
Член 20 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предишни нарушения от страна на 
отговорното лице.

д) предишни нарушения на 
материалните задължения съобразно 
настоящия регламент от страна на 
отговорното лице.

Or. en

Изменение 48
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 22 – алинея 1

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.

Or. de


