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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него.  

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за 

дилърите на стоки  

(COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2015)0648), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението (C8-0403/2015), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид становището на Европейската централна банка от 3 март 

2016 г.,1 

– след консултация с Европейския икономически и социален комитет, 

– като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1 от Правилника за дейността, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0064/2016), 

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 

Комисията; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                 
1   Все още непубликувано в Официален вестник. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) № 575/2013 (Регламент за капиталовите 

изисквания – РКИ) и Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания – 

ДКИ), се прилагат както към кредитните институции, така и към инвестиционните 

посредници. Приложимият към инвестиционните посредници пруденциален режим се 

основава на съответните задължения на кредитните институции, като е приспособен 

към предоставяните от тези посредници инвестиционни услуги.  

Член 493, параграф 1 и член 498, параграф 1 от РКИ освобождават от спазване на 

изискванията във връзка с големите експозиции и на капиталовите изисквания 

дилърите на стоки („инвестиционните посредници, чиято основна дейност се състои 

изключително в предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на 

инвестиционни дейности във връзка с финансовите инструменти, посочени в раздел В, 

точки 5, 6, 7, 9 и 10 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО, и спрямо които 

Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в 

областта на ценните книжа не се е прилагала към 31 декември 2006 г.“).  

Срокът на действие на освобождаването и от двата вида изисквания изтича на 31 

декември 2017 г. Тази клауза за изтичане на срока на действие беше първоначално 

включена в РКИ, за да се позволи на регламентиращите органи да определят 

пруденциална рамка, която да отразява профила на риска на дилърите на стоки. 

Понятието „дилър на стоки“ обхваща широк спектър от участници на енергийните и 

стоковите пазари. Някои дилъри търгуват изключително със стокови деривати и по 

функция и рискове наподобяват инвестиционни посредници, а при други търговията 

със стокови деривати е дейност, която е съвсем второстепенна спрямо стоковото 

производство.  

Комисията реши да пристъпи към един преглед на подходящия режим за дилърите на 

стоки, както и на подходящия режим на пруденциален надзор върху инвестиционните 

посредници като цяло (т.нар. „преглед на инвестиционните посредници“) и да обхване 

двата въпроса в общ доклад. Това беше преценено за необходимо с оглед 

разработването на съгласувана пруденциална рамка за всички инвестиционни 

посредници. По прегледа на инвестиционните посредници вече се работи: Комисията 

поиска от Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за ценни книжа и 

пазари (ЕОЦКП) да представи техническо становище по въпроса (EBA/Op/2015/20). 

Въпреки това прегледът на инвестиционните посредници е комплексна дейност, която 

няма да бъде завършена до края на тази година. Поради това е малко вероятно преди 

изтичането на настоящия срок на действие на освобождаванията (т.е. в края на 2017 г.) 

да бъде подготвено, прието и приложено каквото и да било законодателство, което този 

преглед би наложил. Това има последици за дилърите на стоки: ако до изтичането на 

настоящия срок на действие на освобождаванията не бъде въведена специална 

пруденциална рамка в резултат на прегледа, от 1 януари 2018 г. към тях ще започнат в 

пълна степен да се прилагат изискванията на РКИ/ДКИ.  

Такъв сценарий поражда два проблема. Първо, дилърите на стоки ще бъдат подвластни 

в пълна степен на изискванията в РКИ/ДКИ, без законодателят съзнателно (и 

обосновано) да е решил, че такъв режим е най-подходящият за тях. Второ, ако се 

допусне, че прегледът на инвестиционните посредници ще доведе до специфична 
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пруденциална рамка за дилърите на стоки, по този начин те биха били лишени от 

стабилна нормативна уредба. От действащия режим, в който са освободени от спазване 

на изискванията във връзка с големите експозиции и на капиталовите изисквания, те 

биха преминали към временен режим с прилагане в пълна степен на изискванията в 

РКИ/ДКИ, а след него (при това в сравнително кратки срокове – в рамките на една-две 

години) – към горепосочената специфична рамка. За да се предотврати подобно 

развитие е следователно уместно срокът на действие на понастоящем предвидените в 

РКИ освобождавания да бъде удължен. При това удължаване следва да се прецени 

времето, което е необходимо, за да бъде приключен прегледът на инвестиционните 

посредници и подготвено, прието и приложено евентуално законодателство, което този 

преглед би наложил. 
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