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Изменение 2
Еро Хейнелуома
от името на групата S&D
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

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
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Комисията следва да 
представи доклад относно 
въздействието на прилагането на 
ограниченията на позициите и 
управлението на позициите върху 
ликвидността, пазарните 
злоупотреби и коректното 
ценообразуване и условия на уреждане 
на сделките на пазарите на стокови 
деривати, както е предвидено в 
настоящата директива. Основаната 
на факти оценка на режима на 
стоковите деривати и 
консултациите с различни 
заинтересовани страни са от 
съществено значение при прегледа на 
съдържанието на тези разпоредби, 
които бяха приети в отговор на 
споразуменията на Г-20 от Питсбърг 
през 2009 г. и от Кан през 2011 г. с цел 
подобряване на регулирането, 
функционирането и прозрачността 
на пазарите на стокови деривати и 
справяне с прекомерната 
нестабилност на цените.
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Изменение 3
Еро Хейнелуома
от името на групата S&D
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

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 9 – уводна част
Директива 2014/65/ЕС
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Член 57 се изменя, както следва: (9) Член 57 се изменя, както следва:

а) в параграф 3 буква ж) се заменя със 
следното:
„ж) разработването на нови договори 
и специфичните характеристики на 
зараждащите се или неликвидните 
договори, свързани с енергията, и по-
специално дали тези договори 
изискват специални разпоредби за 
ограничаване на позициите и 
конкретни дати на прилагане.“;
б) вмъква се следният параграф:
„4а. Всяка разпоредба, приета 
съгласно параграф 3, буква ж), се 
прилага от [датата на прилагане на 
настоящия регламент] до [36 месеца 
от датата на прилагане на 
настоящия регламент]“.
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Изменение 4
Еро Хейнелуома
от името на групата S&D
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

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 10
Директива 2014/65/ЕС
Член 58, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В член 58 параграф 2 се заменя 
със следното:

заличава се

‘2. Държавите членки задължават 
инвестиционните посредници, които 
търгуват със стокови деривати или 
квоти за емисии или техни деривати 
извън място на търговия, да 
предоставят на централния 
компетентен орган по член 57, 
параграф 6 най-малко веднъж дневно 
пълна разбивка на позициите си в 
стокови деривати или квоти за 
емисии или техните деривати, 
търгувани на място на търговия, и в 
икономически еквивалентните 
извънборсови договори, както и на 
позициите на своите клиенти и 
клиентите на тези клиенти, докато 
се достигне до крайния клиент — 
както е посочено в член 26 от 
Регламент (ЕС) № 600/2014 и където е 
приложимо, в член 8 от Регламент 
(ЕС) № 1227/2011.“
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