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Доклад A9-0208/2020
Маркус Фербер
Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на 
информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се 
подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19
(2020/0152(COD))

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в a (нова)
Директива 2014/65/ЕС
Член 24 – параграф 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) вмъква се следният параграф 
9a:
„9a. Държавите членки гарантират, 
че инвестиционните посредници 
може да заплащат съвместно за 
предоставянето на услуги по 
изпълнение и за предоставянето на 
инвестиционни проучвания, при 
условие че са изпълнени всички 
изброени по-долу условия:
а) преди предоставянето на услугите 
по изпълнение или по извършване на 
инвестиционни проучвания е 
сключено споразумение между 
инвестиционния посредник и 
доставчика на проучването, в което 
се посочва коя част от съвместното 
плащане се отнася до 
инвестиционното проучване;
б) инвестиционният посредник 
информира клиента си за 
съвместните плащания;
в) услугите по изпълнение, за които се 
извършва съвместното плащане, се 
предоставят изключително по 
отношение на емитенти, които не 
надвишават пазарна капитализация в 
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размер на 10 милиарда евро за периода 
от 36 месеца преди предоставянето 
на инвестиционното проучване;
За целите на настоящия член 
инвестиционното проучване следва да 
се разбира като обхващащо 
проучвателни материали или услуги, 
засягащи един или няколко финансови 
инструмента или други активи, или 
емитенти, или потенциални 
емитенти на финансови 
инструменти, или като обхващащо 
проучвателни материали или услуги, 
тясно свързани с конкретен сектор 
или пазар, така че да осигурява 
информация за мнение относно 
финансови инструменти, активи или 
емитенти в този сектор или пазар.
Инвестиционното проучване също 
така включва материали или услуги, 
които изрично или косвено 
препоръчват или подсказват 
инвестиционна стратегия и 
представят обосновано становище 
относно настоящата или бъдещата 
стойност или цена на финансови 
инструменти или активи, или 
съдържат анализ и оригинални гледни 
точки и достигат заключения въз 
основа на нова или съществуваща 
информация, които могат да се 
използват за информиране във връзка 
с инвестиционна стратегия, да бъдат 
подходящи и да са в състояние да 
добавят стойност към решенията на 
инвестиционния посредник от името 
на клиентите, които заплащат 
такса за това проучване.
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