
PR\1254822BG.docx PE731.644v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по икономически и парични въпроси

2021/0385(COD)

26.7.2022

***I
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 по отношение на 
повишаване на прозрачността на пазарните данни, премахване на 
пречките пред създаването на консолидирана система за борсова 
информация, оптимизиране на задълженията за търговия и забрана за 
получаване на плащания за препращане на нареждания на клиенти
(COM(2021)727 – C9-0440/2021 – 2021/0385(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик по становище: Данута Мария Хюбнер



PE731.644v01-00 2/117 PR\1254822BG.docx

BG

PR_COD_1amCom

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) № 600/2014 по отношение на повишаване на 
прозрачността на пазарните данни, премахване на пречките пред създаването на 
консолидирана система за борсова информация, оптимизиране на задълженията 
за търговия и забрана за получаване на плащания за препращане на нареждания 
на клиенти
(COM(2021)727 – C9-0440/2021 – 2021/0385(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2021)727),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C9 
0440/2021),

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

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
(A9-0000/2022),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
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РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 600/2014 по отношение на 
повишаване на прозрачността на 
пазарните данни, премахване на 
пречките пред създаването на 
консолидирана система за борсова 
информация, оптимизиране на 
задълженията за търговия и забрана за 
получаване на плащания за 
препращане на нареждания на клиенти

за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 600/2014 по отношение на 
повишаване на прозрачността на 
пазарните данни, премахване на 
пречките пред създаването на 
консолидирана система за борсова 
информация, оптимизиране на 
задълженията за търговия и за 
регулиране на препращането и 
изпълнението на нареждания на 
клиенти

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Член 4 от Регламент (ЕС) 
№ 600/2014 позволява на компетентните 
органи да освобождават от изискванията 
за прозрачност преди сключването на 
сделките пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, които 
определят цените си въз основа на 
средната цена на първичния пазар или 
на най-относимия пазар по отношение 
на ликвидността. Тъй като няма 
основание за изключване на най-
малките нареждания от прозрачен 
регистър за нарежданията и за да се 
увеличи прозрачността преди 
сключването на сделките и по този 
начин да се утвърди процесът на 
ценообразуване, това освобождаване 
следва да бъде приложимо за 
нареждания с размер, по-голям или 
равен на два пъти стандартния пазарен 

(6) Член 4 от Регламент (ЕС) 
№ 600/2014 позволява на компетентните 
органи да освобождават от изискванията 
за прозрачност преди сключването на 
сделките пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, които 
определят цените си въз основа на 
средната цена на първичния пазар или 
на най-относимия пазар по отношение 
на ликвидността. За да се увеличи 
прозрачността преди сключването на 
сделките и по този начин да се утвърди 
процесът на ценообразуване, това 
освобождаване следва да бъде 
приложимо само за нареждания с 
размер, по-голям или равен на размер, 
който ще бъде определен от ЕОЦКП 
и който не следва да надвишава два 
пъти стандартния пазарен размер. При 
определянето на възможния праг 
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размер. Когато консолидираната 
система за борсова информация за 
акции и борсово търгувани фондове ще 
предоставя цени „купува“ и „продава“, 
от които може да се получи средна 
стойност, освобождаването за 
референтна цена следва да бъде на 
разположение също така за системи, 
които извличат средната цена от 
консолидираната система за борсова 
информация.

ЕОЦКП следва да вземе предвид 
въздействието на тази мярка върху i) 
качеството на пазара, ii) общата 
ликвидност на местата на търговия в 
Съюза, iii) резултатите за крайните 
инвеститори и iv) вътрешната и 
международната привлекателност и 
конкурентоспособност на 
капиталовите пазари и дружествата 
в Съюза. Когато консолидираната 
система за борсова информация за 
акции и борсово търгувани фондове ще 
предоставя цени „купува“ и „продава“, 
от които може да се получи средна 
стойност, освобождаването за 
референтна цена следва да бъде на 
разположение също така за системи, 
които извличат средната цена от 
консолидираната система за борсова 
информация.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) При анонимната търговия липсва 
прозрачност преди сключването на 
сделките, като се използва 
освобождаването за референтна цена, 
предвидено в член 4, параграф 1, буква 
а) от Регламент (ЕС) № 600/2014, и 
освобождаването за договорена 
търговия, предвидено в член 4, буква а), 
подточка i) от посочения регламент. 
Използването на двете освобождавания 
е ограничено от двойния таван на обема. 
Двойният таван на обема е механизъм, 
който ограничава нивото на анонимната 
търговия до определен дял от общата 
търговия с даден капиталов инструмент. 
Размерът на анонимната търговия с 
даден дялов инструмент на отделно 

(7) При анонимната търговия липсва 
прозрачност преди сключването на 
сделките, като се използва 
освобождаването за референтна цена, 
предвидено в член 4, параграф 1, буква 
а) от Регламент (ЕС) № 600/2014, и 
освобождаването за договорена 
търговия, предвидено в член 4, буква а), 
подточка i) от посочения регламент. 
Използването на двете освобождавания 
е ограничено от двойния таван на обема. 
Двойният таван на обема е механизъм, 
който ограничава нивото на анонимната 
търговия до определен дял от общата 
търговия с даден капиталов инструмент. 
Размерът на анонимната търговия с 
даден дялов инструмент на отделно 
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място на търговия не може да 
надвишава 4 % от общата търговия с 
този инструмент в Съюза. Когато този 
праг бъде надхвърлен, анонимната 
търговия с този инструмент на това 
място се прекратява. На второ място, 
размерът на анонимната търговия с 
даден капиталов инструмент в Съюза не 
може да надвишава 8 % от общата 
търговия с този инструмент в Съюза. 
Когато този праг бъде надхвърлен, 
цялата анонимна търговия с този 
инструмент се прекратява. 
Специфичният за мястото праг дава 
възможност за трайно използване на 
тези освобождавания на други 
платформи, където търговията с този 
капиталов инструмент все още не е 
прекратена, докато не бъде нарушен 
прагът за целия Съюз. Това затруднява 
мониторинга на равнищата на анонимна 
търговия и на прилагането на 
прекратяването. За да се опрости 
двойният таван на обема, като 
същевременно се запази неговата 
ефективност, новият единичен таван на 
обема следва да се основава единствено 
на прага за целия ЕС. Този праг следва 
да бъде намален на 7 %, за да се 
компенсира потенциалното увеличение 
на търговията съгласно тези 
освобождавания вследствие на 
премахването на специфичния за 
мястото праг.

място на търговия не може да 
надвишава 4 % от общата търговия с 
този инструмент в Съюза. Когато този 
праг бъде надхвърлен, анонимната 
търговия с този инструмент на това 
място се прекратява. На второ място, 
размерът на анонимната търговия с 
даден капиталов инструмент в Съюза не 
може да надвишава 8 % от общата 
търговия с този инструмент в Съюза. 
Когато този праг бъде надхвърлен, 
цялата анонимна търговия с този 
инструмент се прекратява. 
Специфичният за мястото праг дава 
възможност за трайно използване на 
тези освобождавания на други 
платформи, където търговията с този 
капиталов инструмент все още не е 
прекратена, докато не бъде нарушен 
прагът за целия Съюз. Това затруднява 
мониторинга на равнищата на анонимна 
търговия и на прилагането на 
прекратяването. За да се намали 
сложността и да се приведе Съюзът в 
съответствие с международните 
практики, механизмът за таван на 
обема следва да бъде спрян за период 
от поне пет години. ЕОЦКП, който 
ще бъде оправомощен да следи 
пазарните условия, и по-специално 
процеса на ценообразуване и 
наличната ликвидност на 
осветените места за търговия, следва 
да преразглежда това спиране 
ежегодно. Ако спирането на 
механизма за таван на обема промени 
баланса между участниците на 
пазара и навреди на процеса на 
ценообразуване, ЕОЦКП следва да 
предложи на Комисията да отмени 
спирането и да се върне към такъв 
механизъм, основан единствено на 
праг за целия Съюз. В такъв случай, за 
да се опрости двойният таван на обема, 
като същевременно се запази неговата 
ефективност, в предложението се 
въвежда нов единичен таван на обема , 
основан единствено на прага за целия 
ЕС. Този праг следва да бъде намален на 
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7 %, за да се компенсира потенциалното 
увеличение на търговията съгласно тези 
освобождавания вследствие на 
премахването на специфичния за 
мястото праг. В края на петгодишния 
период на спиране ЕОЦКП следва да 
публикува окончателен доклад, в 
който подробно се описва 
въздействието на спирането върху 
пазарите в Съюза, и въз основа на 
този доклад Комисията следва да 
прецени дали да поднови спирането 
или да заличи разпоредбите, свързани 
с механизма за таван на обема.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Член 10 от Регламент (ЕС) 
№ 600/2014 съдържа изисквания към 
местата на търговия да публикуват 
информация, свързана със сделки с 
некапиталови инструменти, 
включително цената и обема. В член 11 
от посочения регламент се съдържат 
основанията, с които националните 
компетентни органи позволяват 
отложено публикуване на тези данни. 
Отложеното публикуване на тези данни 
е позволено, когато дадена сделка 
надхвърля прага за голям размер и е 
свързана с инструмент, за който няма 
ликвиден пазар, или когато сделката е 
над прага за специфичния за 
инструмента размер, в случай че 
сделката включва доставчици на 
ликвидност. Националните компетентни 
органи имат свобода на преценка по 
отношение на продължителността на 
периода на отлагане и по отношение на 
подробностите за сделките, които могат 

(8) Член 10 от Регламент (ЕС) 
№ 600/2014 съдържа изисквания към 
местата на търговия да публикуват 
информация, свързана със сделки с 
некапиталови инструменти, 
включително цената и обема. В член 11 
от посочения регламент се съдържат 
основанията, с които националните 
компетентни органи позволяват 
отложено публикуване на тези данни. 
Отложеното публикуване на тези данни 
е позволено, когато дадена сделка 
надхвърля прага за голям размер и е 
свързана с инструмент, за който няма 
ликвиден пазар, или когато сделката е 
над прага за специфичния за 
инструмента размер, в случай че 
сделката включва доставчици на 
ликвидност. Националните компетентни 
органи имат свобода на преценка по 
отношение на продължителността на 
периода на отлагане и по отношение на 
подробностите за сделките, които могат 
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да бъдат отложени. Тази свобода на 
преценка доведе до различаващи се 
практики сред държавите членки, както 
и до неефективност при публикациите в 
рамките на прозрачността след 
сключването на сделките. За да се 
гарантира прозрачност по отношение на 
всички видове инвеститори, е 
необходимо да се хармонизира режимът 
на отлагане на равнището на 
Европейския съюз, да се премахне 
свободата на преценка на национално 
равнище и да се улесни 
консолидирането на пазарните данни. 
Поради това е целесъобразно да се 
засилят изискванията за прозрачност 
след сключването на сделките, като се 
премахне свободата на преценка на 
компетентните органи.

да бъдат отложени. Тази свобода на 
преценка доведе до различаващи се 
практики сред държавите членки, както 
и до неефективност при публикациите в 
рамките на прозрачността след 
сключването на сделките. За да се 
гарантира прозрачност по отношение на 
всички видове инвеститори, е 
необходимо да се хармонизира режимът 
на отлагане на равнището на 
Европейския съюз, да се премахне 
свободата на преценка на национално 
равнище и да се улесни 
консолидирането на пазарните данни. 
Поради това е целесъобразно да се 
засилят изискванията за прозрачност 
след сключването на сделките, като се 
премахне свободата на преценка на 
националните компетентни органи и 
се определят категориите сделки, за 
които се разрешава отлагане, като се 
вземат предвид размерът на сделките 
и ликвидността на съответните 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се гарантира адекватно 
равнище на прозрачност, цената на 
сделка с некапиталови инструменти 
следва да се публикува възможно най-
близо до реалното време и да се отлага 
най-много до края на деня на търговия. 
Въпреки това, за да не се излагат 
доставчиците на ликвидност на 
некапиталови инструменти на 
неоснователен риск, следва да е 
възможно да се прикриват обеми от 
сделки за кратък период от време, 
който не следва да бъде по-дълъг от две 

(9) За да се гарантира адекватно 
равнище на прозрачност, цената и 
обемът на сделка с некапиталови 
инструменти следва да се публикуват 
възможно най-близо до реалното време, 
като цената следва да се отлага най-
много до края на деня на търговия. 
Въпреки това, за да не се излагат 
доставчиците на ликвидност на 
некапиталови инструменти на 
неоснователен риск, следва да е 
възможно да се прикриват цената и 
обемът на много големи сделки за по-
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седмици. Точното калибриране на 
различните интервали, съответстващи 
на различни времеви отлагания, следва 
да бъде оставено на ЕОЦКП поради 
техническия експертен опит, необходим 
за уточняване на калибрирането, както и 
поради необходимостта да се даде 
възможност за гъвкавост за изменение 
на калибрирането. Тези отлагания 
следва да се основават на ликвидността 
на некапиталовия инструмент, на 
размера на сделката, а по отношение 
на облигациите — на кредитния 
рейтинг, като вече не следва да се 
включва специфичният за съответния 
инструмент размер.

дълъг период от време, който не следва 
да надвишава четири седмици. 
Точното калибриране на различните 
интервали, съответстващи на различни 
времеви отлагания, следва да бъде 
оставено на ЕОЦКП поради 
техническия експертен опит, необходим 
за уточняване на калибрирането, както и 
поради необходимостта да се даде 
възможност за гъвкавост за изменение 
на калибрирането. Тези отлагания 
следва да се основават на ликвидността 
на некапиталовия инструмент (като се 
използва размерът на емисията като 
заместител), на размера на сделката 
(размера на търговската операция), 
като вече не следва да се включва 
специфичният за съответния 
инструмент размер, нито големият 
размер. За да се опрости режимът за 
прозрачност преди сключването на 
сделките с облигации и деривати, 
следва да се премахне специфичният 
за съответния инструмент размер и 
да се намали големият размер, така 
че да остане само един праг на 
адекватно равнище.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се укрепи процесът на 
ценообразуване и да се поддържат 
равнопоставени условия на конкуренция 
между местата на търговия и 
систематичните участници, член 14 от 
Регламент (ЕС) № 600/2014 изисква от 
систематичните участници да 
оповестяват публично всички котировки 
за капиталови инструменти, предлагани 
от този систематичен участник под 

(11) С цел да се укрепи процесът на 
ценообразуване и да се поддържат 
равнопоставени условия на конкуренция 
между местата на търговия и 
систематичните участници, член 14 от 
Регламент (ЕС) № 600/2014 изисква от 
систематичните участници да 
оповестяват публично всички котировки 
за капиталови инструменти, предлагани 
от този систематичен участник под 



PE731.644v01-00 12/117 PR\1254822BG.docx

BG

стандартния пазарен размер. 
Систематичните участници имат 
свободата да решават кои размери да 
котират, при условие че предлагат 
котировка в минимален размер от 10 % 
от стандартния пазарен размер. Тази 
възможност обаче доведе до много 
ниски равнища на прозрачност преди 
сключването на сделките с капиталови 
инструменти, осигурена от страна на 
систематичните участници, и 
възпрепятства постигането на 
равнопоставени условия на 
конкуренция. Поради това е необходимо 
систематичните участници да 
публикуват твърди котировки, отнасящи 
се до най-малко два пъти стандартния 
пазарен размер.

стандартния пазарен размер. 
Систематичните участници имат 
свободата да решават кои размери да 
котират, при условие че предлагат 
котировка в минимален размер от 10 % 
от стандартния пазарен размер. Тази 
възможност обаче доведе до много 
ниски равнища на прозрачност преди 
сключването на сделките с капиталови 
инструменти, осигурена от страна на 
систематичните участници, и 
възпрепятства постигането на 
равнопоставени условия на 
конкуренция. Поради това е необходимо 
систематичните участници да 
публикуват твърди котировки, отнасящи 
се до минимален размер, който да 
бъде определен от ЕОЦКП. 
Минималният размер не следва да 
надвишава два пъти стандартния 
пазарен размер и следва да се определи, 
като се вземат предвид следните 
цели: i) увеличаване на прозрачността 
преди сключването на сделките с 
капиталови инструменти в полза на 
крайните инвеститори; ii) 
поддържане на равнопоставени 
условия на конкуренция между 
местата на търговия и 
систематичните участници; iii) 
предоставяне на крайните 
инвеститори на адекватен избор от 
възможности за търговия; и iv) 
гарантиране, че условията за 
търговия в Съюза остават 
привлекателни и конкурентни както 
в национален, така и в международен 
план.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се създадат равнопоставени 
условия на конкуренция, в допълнение 
към задължението за публикуване на 
твърди котировки, отнасящи се до най-
малко два пъти стандартния пазарен 
размер, на систематичните участници 
следва също така вече да не бъде 
позволено да съпоставят със средната 
стойност под два пъти стандартния 
пазарен размер. Освен това следва да се 
поясни, че на систематичните участници 
следва да бъде разрешено да съпоставят 
със средната стойност, ако спазват 
правилата за стъпките на котиране в 
съответствие с член 49 от 
Директива 2014/65/ЕС, когато 
търгуват над два пъти стандартния 
пазарен размер, но под прага за голям 
размер. Когато търгуват над прага за 
голям размер, систематичните 
участници следва да запазят правото 
си да съпоставят със средната 
стойност, без да спазват режима за 
стъпки на котиране за акции.

(12) За да се създадат равнопоставени 
условия на конкуренция, в допълнение 
към задължението за публикуване на 
твърди котировки, на систематичните 
участници следва също така да не бъде 
позволено да съпоставят със средната 
стойност под размер, определен от 
ЕОЦКП и съобразен с размера, под 
който се прилагат изискванията към 
систематичните участници за 
прозрачност преди сключването на 
сделките. Освен това следва да се 
поясни, че на систематичните участници 
следва да бъде разрешено да съпоставят 
със средната стойност над този размер, 
без да спазват режима за стъпки на 
котиране за акции. Това ще приведе 
Съюза в съответствие с 
преобладаващите международни 
пазарни практики.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Поради различното качество на 
пазарните данни е трудно за пазарните 
участници да сравняват тези данни, 
което лишава консолидирането на данни 
от висока добавена стойност. От 
изключително значение за правилното 
функциониране на режима за 
прозрачност, предвиден в дялове II и III 
от Регламент (ЕС) № 600/2014, и за 
консолидирането на данните от 

(15) Поради различното качество на 
пазарните данни е трудно за пазарните 
участници да сравняват тези данни, 
което лишава консолидирането на данни 
от висока добавена стойност. От 
изключително значение за правилното 
функциониране на режима за 
прозрачност, предвиден в дялове II и III 
от Регламент (ЕС) № 600/2014, и за 
консолидирането на данните от 
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доставчиците на консолидирани данни е 
пазарните данни да са с високо 
качество. Поради това е целесъобразно 
да се изисква тези пазарни данни да 
отговарят на високи стандарти за 
качество както по отношение на 
съдържанието, така и по отношение на 
формата. Следва да е възможно да се 
променят съдържанието и форматът на 
данните в кратък срок, за да се даде 
възможност за промяна на пазарните 
практики и познания. Поради това 
изискванията за качеството на данните 
следва да бъдат определени от 
Комисията в делегиран акт и следва 
да се вземат предвид препоръките на 
специална консултативна група, 
съставена от експерти от сектора и от 
публични органи.

доставчиците на консолидирани данни е 
пазарните данни да са с високо 
качество. Поради това е целесъобразно 
да се изисква тези пазарни данни да 
отговарят на високи стандарти за 
качество както по отношение на 
съдържанието, така и по отношение на 
формата. Следва да е възможно да се 
променят съдържанието и форматът на 
данните в кратък срок, за да се даде 
възможност за промяна на пазарните 
практики и познания. Поради това 
изискванията за качеството на данните 
следва да бъдат определени от ЕОЦКП 
в проекти на регулаторни технически 
стандарти и следва да се вземат 
предвид преобладаващите стандарти 
и практики в отрасъла, развитието в 
международен план и стандартите, 
договорени на равнището на Съюза 
или на международно равнище, както 
и препоръките на специална 
консултативна група, създадена от 
Комисията, съставена от експерти от 
сектора и от публични органи, 
натоварени със задачата да 
предоставят указания, ограничени до 
крайния продукт на консолидираната 
система за борсова информация. 
ЕОЦКП ще участва активно в 
работата на тази консултативна 
група.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В член 23 от Регламент (ЕС) 
№ 600/2014 се изисква по-голямата част 
от търговията с акции да се извършва на 
места на търговия или от систематични 
участници („задължение за търговия с 

(17) В член 23 от Регламент (ЕС) 
№ 600/2014 се изисква по-голямата част 
от търговията с акции да се извършва на 
места на търговия или от систематични 
участници („задължение за търговия с 
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акции“). Това изискване не се прилага за 
сделки с акции, които са 
несистематични, на ad hoc принцип или 
нерегулярни и редки. Не е ясно кога се 
прилага това освобождаване. Поради 
това ЕОЦКП внесе яснота, като 
разграничи акциите въз основа на 
техния международен 
идентификационен номер на ценни 
книжа (ISIN). Съгласно това 
разграничение задължението за 
търговия с акции се прилага само за 
акции с ISIN от ЕИП. Този подход 
осигурява яснота за пазарните 
участници, търгуващи с акции. Поради 
това е целесъобразно настоящата 
практика на ЕОЦКП да бъде включена в 
Регламент (ЕС) № 600/2014, като 
същевременно се премахне 
освобождаването за сделки с акции, 
които са несистематични, на ad hoc 
принцип или нерегулярни и редки. С 
цел да се предостави на пазарните 
участници сигурност относно това 
кои инструменти попадат в обхвата 
на задължението за търговия с акции, 
ЕОЦКП следва да бъде оправомощен 
да публикува и поддържа списък, 
съдържащ всички акции, които са 
предмет на това задължение.

акции“). Това изискване не се прилага за 
сделки с акции, които са 
несистематични, на ad hoc принцип или 
нерегулярни и редки. Не е ясно кога се 
прилага това освобождаване. Поради 
това ЕОЦКП внесе яснота, като 
разграничи акциите въз основа на 
техния международен 
идентификационен номер на ценни 
книжа (ISIN). Съгласно това 
разграничение задължението за 
търговия с акции се прилага само за 
акции с ISIN от ЕИП. Този подход 
осигурява яснота за пазарните 
участници, търгуващи с акции. Поради 
това е целесъобразно настоящата 
практика на ЕОЦКП да бъде включена в 
Регламент (ЕС) № 600/2014, като 
същевременно се премахне 
освобождаването за сделки с акции, 
които са несистематични, на ad hoc 
принцип или нерегулярни и редки.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Докладването в областта на 
финансовите пазари — по-специално 
докладването на сделките — вече е 
силно автоматизирано и данните са по-
стандартизирани. Някои несъответствия 
между рамките вече бяха отстранени в 
Регламента за европейската пазарна 

(19) Докладването в областта на 
финансовите пазари — по-специално 
докладването на сделките — вече е 
силно автоматизирано и данните са по-
стандартизирани. Някои несъответствия 
между рамките вече бяха отстранени в 
Регламента за европейската пазарна 
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инфраструктура (EMIR) и Регламента 
относно сделките за финансиране с 
ценни книжа (РСФЦК). Правомощията 
на ЕОЦКП следва да бъдат приведени в 
съответствие, за да се приемат 
технически стандарти и да се осигури 
по-голяма съгласуваност при 
докладването на сделките между 
рамките на Регламента за европейската 
пазарна инфраструктура, РСФЦК и 
РПФИ. По този начин ще се подобри 
качеството на данните за сделките и ще 
се избегнат ненужни допълнителни 
разходи за сектора.

инфраструктура (EMIR) и Регламента 
относно сделките за финансиране с 
ценни книжа (РСФЦК). Правомощията 
на ЕОЦКП следва да бъдат приведени в 
съответствие, за да се приемат 
технически стандарти и да се осигури 
по-голяма съгласуваност при 
докладването на сделките между 
рамките на Регламента за европейската 
пазарна инфраструктура, РСФЦК и 
РПФИ. По този начин ще се подобри 
качеството на данните за сделките и ще 
се избегнат ненужни допълнителни 
разходи за сектора. Освен това 
докладването на сделките следва да 
позволява широк обмен на данни за 
сделките между националните 
компетентни органи, за да се 
отразят адекватно променящите се 
надзорни нужди на последните за 
мониторинг на най-новите развития 
на пазара и потенциалните свързани с 
тях рискове. Това следва да отговори 
например на необходимостта всеки 
национален компетентен орган да 
добие цялостна представа за 
инвестициите, направени от клиенти 
с местожителство, 
местопребиваване или място на 
установяване в неговата юрисдикция, 
включително когато такива 
инвестиции са направени чрез 
инвестиционни посредници, получили 
разрешение в друга държава членка, 
или финансови инструменти, за 
които той не е компетентният орган 
на най-относимия пазар по 
отношение на ликвидността.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)



PR\1254822BG.docx 17/117 PE731.644v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Пазарните участници и 
ЕОЦКП показаха, че 
съществуващият режим на 
докладване може да създаде 
несигурност относно това кой следва 
да докладва сделките и може да 
доведе до двойно докладване. 
Проблемът е особено сериозен, когато 
инвестиционните посредници, които 
търгуват помежду си, не знаят дали 
техният контрагент е 
систематичен участник за 
търгувания финансов инструмент и 
като такъв следва да докладва 
сделките на одобрения механизъм за 
публикуване. Освен това връзката 
между задължението за докладване и 
статута на систематичен участник 
доведе до завишен брой на 
систематичните участници в Съюза, 
което изкривява картината на 
участниците на пазара. Връзката 
между статута на систематичен 
участник и изискванията за 
прозрачност и докладване след 
сключването на сделките следва да 
бъде премахната, като вместо това 
се въведе възможност за 
участниците на пазара да се 
регистрират като посочени 
докладващи субекти. Освен това 
ЕОЦКП следва да създаде регистър на 
всички посочени докладващи субекти, 
в който да се отбелязва тяхната 
самоличност, както и 
инструментите или класовете 
инструменти, за които те са 
посочени докладващи субекти. Това би 
премахнало несигурността относно 
това кой следва да докладва дадена 
сделка и би намалило регулаторната 
тежест за инвестиционните 
посредници, особено за по-малките. 
Подобен подход би имал също така 
предимството с оглед на това, че 
само тези дружества, които 
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отговарят на изискванията или са се 
включили като систематични 
участници, ще действат като 
доставчици на ликвидност, което ще 
осигури допълнителна яснота за 
цялостната структура на 
капиталовия пазар.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Конкуренцията между 
доставчиците на консолидирани данни 
гарантира, че консолидираната система 
за борсова информация се предоставя по 
най-ефективния начин и при най-
добрите условия за ползвателите. 
Досега обаче нито един субект не е 
кандидатствал да действа като 
доставчик на консолидирани данни. 
Поради това се счита за целесъобразно 
ЕОЦКП да бъде упълномощен 
периодично да организира конкурсна 
процедура за подбор, за да избере един 
субект, който да е в състояние да 
поддържа консолидираната система за 
борсова информация за всеки конкретен 
клас активи. Като се има предвид 
новостта на предложената схема, 
ЕОЦКП следва да възложи 
предоставянето на данни за 
прозрачността след сключването на 
сделките само за първата процедура 
за подбор, която провежда по 
отношение на акциите. Най-малко 18 
месеца преди започването на втората 
процедура за подбор ЕОЦКП следва да 
представи на Комисията доклад, в 
който се оценява дали има пазарно 
търсене, налагащо разширяване на 
предоставените за системата за 

(20) Конкуренцията между 
доставчиците на консолидирани данни 
гарантира, че консолидираната система 
за борсова информация се предоставя по 
най-ефективния начин и при най-
добрите условия за ползвателите. 
Досега обаче нито един субект не е 
кандидатствал да действа като 
доставчик на консолидирани данни. 
Поради това се счита за целесъобразно 
ЕОЦКП да бъде упълномощен 
периодично да организира конкурсна 
процедура за подбор, за да избере един 
субект, който да е в състояние да 
поддържа консолидираната система за 
борсова информация за всеки конкретен 
клас активи. ЕОЦКП следва да даде 
приоритет на подбора и 
лицензирането на доставчик на 
консолидирани данни за облигации, 
следвани от акции и борсово 
търгувани фондове, и накрая от 
деривати. Процесите на подбор за 
всеки ДКД следва да се извършват на 
равни интервали от време, като всеки 
процес на подбор трябва да започне не 
по-късно от шест месеца след 
началото на предходния. Като се 
имат предвид сходствата между 
акциите и борсово търгуваните 
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борсова информация данни върху 
данни преди сключването на 
сделките. Въз основа на този доклад 
Комисията следва да бъде 
оправомощена чрез делегиран акт 
допълнително да уточни 
дълбочината на данните преди 
сключването на сделките, 
предоставяни за системата за 
борсова информация.

фондове, ЕОЦКП следва да проведе 
паралелен процес за тези два 
финансови инструмента, като 
приема предложения или за една 
консолидирана система за борсова 
информация, включваща както акции, 
така и борсово търгуваните фондове, 
или за две отделни системи. 
Единствено за акциите ДКД следва да 
включва данни преди сключването на 
сделките, свързани с най-добрата цена 
„купува“ и „продава“. ЕОЦКП следва 
също така да изисква от ДКД за 
акции да може или поне да има 
техническите възможности да 
консолидира и показва данни преди 
сключването на сделките, свързани с 
първите пет нива на регистрите за 
нарежданията.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Според данните, представени в 
оценката на въздействието, 
придружаваща предложението за 
настоящия регламент, очакваното 
генериране на приходи за 
консолидираната система за борсова 
информация ще варира в зависимост от 
конкретните характеристики на 
системата. Очакваните приходи на ДКД 
следва значително да надвишат 
разходите за неговата дейност и по този 
начин да спомогнат за изграждането на 
стабилна схема за приходи от участието, 
при която ДКД и доставчиците на 
пазарни данни споделят съгласувани 
търговски интереси. Този принцип не 
следва да възпрепятства ДКД да 
реализират необходимата печалба за 

(21) Според данните, представени в 
оценката на въздействието, 
придружаваща предложението за 
настоящия регламент, очакваното 
генериране на приходи за 
консолидираната система за борсова 
информация ще варира в зависимост от 
конкретните характеристики на 
системата. Очакваните приходи на ДКД 
следва значително да надвишат 
разходите за неговата дейност и по този 
начин да спомогнат за изграждането на 
стабилна схема за приходи от участието, 
при която ДКД и доставчиците на 
пазарни данни споделят съгласувани 
търговски интереси. Този принцип не 
следва да възпрепятства ДКД да 
реализират необходимата печалба за 
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поддържане на жизнеспособен бизнес 
модел, както и да използват основните 
пазарни данни, за да предлагат 
допълнителни анализи или други 
услуги, насочени към увеличаване на 
съвкупните приходи.

поддържане на жизнеспособен бизнес 
модел, както и да използват основните 
пазарни данни, за да предлагат 
допълнителни анализи или други 
услуги, насочени към увеличаване на 
съвкупните приходи. Доставчикът на 
пазарни данни следва да получава 
възнаграждение само въз основа на 
разходите, които е направил за 
генериране на данните и 
предоставянето им на ДКД. 
Непрофесионалните инвеститори 
следва да имат достъп до 
консолидираната система за борсова 
информация или безплатно, или 
срещу символична годишна такса, а 
доставчикът на консолидирани данни 
следва да гарантира, че 
информацията, предоставяна на 
непрофесионалните инвеститори, е 
леснодостъпна и представена в удобен 
за ползване и разбираем формат.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Съществува обективна разлика 
между място на първично допускане и 
други места на търговия, които служат 
като вторични пазари. Мястото за 
първично допускане допуска дружества 
до публичните пазари, като играе 
решаваща роля за жизнения път и 
ликвидността на акцията. Това важи 
особено за акциите, регистрирани за 
търговия на по-малки регулирани 
пазари, които обикновено остават 
търгувани предимно на мястото на 
първичното допускане. Когато 
прозрачното търгуване преди 
сключването на сделките с 

(22) Съществува обективна разлика 
между място на първично допускане и 
други места на търговия, които служат 
като вторични пазари. Мястото за 
първично допускане допуска дружества 
до публичните пазари, като играе 
решаваща роля за жизнения път и 
ликвидността на акцията. Това важи 
особено за акциите, регистрирани за 
търговия на по-малки регулирани 
пазари, които обикновено остават 
търгувани предимно на мястото на 
първичното допускане. В по-малките 
регулирани пазари равнището на 
концентрация на търговията с акции, 
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определена акция се извършва 
изключително или предимно на 
мястото на първично допускане, това 
по-малко място играе по-важна роля в 
ценообразуването на тази акция. 
Основните пазарни данни, които един 
по-малък регулиран пазар предоставя 
за консолидираната система за борсова 
информация, следователно играят по-
решаваща роля при ценообразуването 
на акциите, които това място 
допуска за търгуване. Поради това 
преференциалното третиране в 
схемата за приходи от участието се 
счита за целесъобразно, за да се даде 
възможност на тези по-малки борси да 
запазят своето местно допускане, както 
и да осигурят богата и динамична 
финансова екосистема в съответствие с 
целите на Съюза на капиталовите 
пазари.

за които те са и мястото на първично 
допускане, означава, че 
относителният им принос към 
фрагментацията на търгуването в 
Съюза е по-малък в сравнение с този 
на по-големите регулирани пазари. 
Средният дневен обем на търговията 
с акции на по-малките регулирани 
пазари е сравнително нисък, като 
често представлява по-малко от 1 % 
от средния дневен търгуван обем в 
Съюза като цяло. И накрая, по-
малките регулирани пазари са средно 
по-малко диверсифицирани и по-
зависими от приходите от данни, а 
задължителното предоставяне на 
данни в консолидираната система за 
борсова информация за акции може да 
ги лиши от най-важния им източник 
на приходи. Ето защо, като се имат 
предвид по-ниските равнища на 
фрагментация на по-малките пазари, 
техният относителен дял в 
цялостните търговски условия и 
основателните опасения за 
жизнеспособността на тяхната 
дейност, изключването от 
задължителното предоставяне на 
данни в консолидираната система за 
борсова информация следва да се счита 
за целесъобразно, за да им се даде 
възможност да запазят своето местно 
допускане, както и да осигурят богата и 
динамична финансова екосистема в 
съответствие с целите на Съюза на 
капиталовите пазари. От процедурна 
гледна точка първият критерий за 
изключване следва да бъде пазарният 
дял; ако пазарният дял в който и да е 
бъдещ момент надхвърли прага, 
определен в настоящия регламент, 
критериите за фрагментация следва 
да се прилагат като алтернативни 
критерии за освобождаване. 
Независимо от освобождаването от 
задължително предоставяне на 
данни, по-малките регулирани пазари, 
които желаят да бъдат включени в 
консолидираното становище, 
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предоставяно от консолидираната 
система за борсова информация, 
следва да могат да участват в 
схемата за задължително 
предоставяне на данни, като 
уведомят ЕОЦКП за намерението си.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) На малките регулирани пазари се 
допускат акции на емитенти, за 
които търговията на вторичния 
пазар е по-малко ликвидна от 
търговията с акции, допуснати до 
търговия на по-големи регулирани 
пазари. За да се избегне положение, 
при което по-малките търгувани 
обеми (или номинални стойности) са 
в ущърб на по-малките борси в 
схемата за приходи от участието, 
предназначена за консолидираната 
система за борсова информация за 
акции, за данните от сделките с тези 
по-малко ликвидни акции следва да се 
получава по-високо възнаграждение от 
това, което би показала тяхната условна 
търговска стойност. Дали дадена акция 
е по-малко ликвидна следва да се 
определи въз основа на дела на 
прозрачната ликвидност преди 
сключването на сделките, 
демонстрирана на регулирания пазар, 
който допуска по-малко ликвидния дял 
спрямо среднодневния оборот от 
търговията с тази акция.

(23) Желаният резултат би бил да 
се предостави на крайните 
инвеститори истински консолидиран 
преглед на наличните възможности 
за търговия в ЕС и да се повиши 
цялостната вътрешна и 
международна привлекателност на 
капиталовите пазари в Съюза в 
съответствие с целите на Съюза на 
капиталовите пазари, както и да се 
включат малките регулирани пазари в 
картината, създадена от 
консолидираната система за борсова 
информация. Независимо от 
освобождаването на по-малките 
регулирани пазари по силата на 
настоящия регламент от 
задължителното предоставяне на 
пазарни данни в консолидираната 
схема за борсова информация, следва 
да се създаде специална схема за 
приходи от участието за 
консолидираната схема за борсова 
информация във връзка с капиталови 
инструменти, за да се стимулира 
участието им в схемата за 
задължително предоставяне на 
данни, която въпреки това следва да 
остане изцяло доброволна. По-
специално, за данните от сделките с по-
малко ликвидни акции, търгувани на 
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по-малки регулирани пазари, следва да 
се получава по-високо възнаграждение 
от това, което би показала тяхната 
условна търговска стойност. Дали 
дадена акция е по-малко ликвидна 
следва да се определи въз основа на 
дела на прозрачната ликвидност преди 
сключването на сделките, 
демонстрирана на регулирания пазар, 
който допуска по-малко ликвидния дял 
спрямо среднодневния оборот от 
търговията с тази акция. 

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Предвид новостта на 
консолидираната система за борсова 
информация в контекста на 
финансовите пазари на ЕС, на ЕОЦКП 
следва да бъде възложено да предоставя 
на Европейската комисия оценка на 
схемата за приходи от участието, 
предназначена за регулираните пазари, 
в контекста на консолидираната система 
за борсова информация във връзка с 
акции. Този доклад следва да бъде 
изготвен въз основа на най-малко 
12 месеца от дейността на ДКД и 
впоследствие по искане на Комисията, 
когато това се счита за необходимо или 
целесъобразно. Оценката следва да се 
съсредоточи по-специално върху това 
дали участието на малките регулирани 
пазари в приходите на ДКД е 
справедливо и ефективно за гарантиране 
на ролята, която тези пазари играят в 
тяхната местна финансова екосистема. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да преразглежда 
механизма за разпределение чрез 

(24) Предвид новостта на 
консолидираната система за борсова 
информация в контекста на 
финансовите пазари на ЕС, на ЕОЦКП 
следва да бъде възложено да предоставя 
на Европейската комисия оценка на 
схемата за приходи от участието, 
предназначена да стимулира по-
малките регулирани пазари да 
участват в задължителното 
предоставяне на пазарни данни в 
контекста на консолидираната система 
за борсова информация във връзка с 
капиталови инструменти. Този 
доклад следва да бъде изготвен въз 
основа на най-малко 18 месеца от 
дейността на ДКД и впоследствие по 
искане на Комисията, когато това се 
счита за необходимо или целесъобразно. 
Оценката следва да се съсредоточи по-
специално върху това дали участието на 
малките регулирани пазари в приходите 
на ДКД е справедливо и ефективно за 
насърчаване на тези пазари да 
допринасят за консолидираната 
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делегиран акт, когато това е необходимо 
или целесъобразно.

система за борсова информация и за 
гарантиране на ролята, която тези 
пазари играят в тяхната местна 
финансова екосистема. Оценката 
следва също така да установи дали 
включването на тези по-малки 
регулирани пазари в консолидираната 
система за борсова информация е 
довело до i) увеличаване на обема на 
търговията с акции на тези 
регулирани пазари, ii) положителен 
ефект върху участието на 
професионалните и 
непрофесионалните инвеститори на 
пазара и iii) подобряване на условията 
за търговия за крайните 
инвеститори. Комисията следва да 
бъде оправомощена да преразглежда 
механизма за разпределение чрез 
делегиран акт, когато това е необходимо 
или целесъобразно. 

nOr. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Финансовите посредници следва 
да се стремят да постигнат възможно 
най-добрата цена и най-голямата 
възможна вероятност за изпълнение на 
сделките, които извършват от името на 
своите клиенти. За тази цел 
финансовите посредници следва да 
избират мястото на търговия или 
контрагента за изпълнение на сделките 
на клиентите си единствено въз основа 
на постигането на най-доброто 
изпълнение за клиентите си. Следва да 
бъде несъвместимо с този принцип на 
най-добро изпълнение даден финансов 
посредник да получава плащане от 
търгуващ контрагент в замяна на 

(32) Финансовите посредници следва 
да се стремят да постигнат възможно 
най-добрата цена и най-голямата 
възможна вероятност за изпълнение на 
сделките, които извършват от името на 
своите клиенти. За тази цел 
финансовите посредници следва да 
избират мястото на търговия или 
контрагента за изпълнение на сделките 
на клиентите си единствено въз основа 
на постигането на най-доброто 
изпълнение за клиентите си. Следва да 
бъде несъвместимо с този принцип на 
най-добро изпълнение даден финансов 
посредник да получава плащане от 
търгуващ контрагент в замяна на 
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гарантиране на изпълнението на 
сделките на клиенти. Поради това на 
инвестиционните посредници следва да 
бъде забранено да получават такова 
плащане.

гарантиране на изпълнението на 
сделките на клиенти. Поради това на 
инвестиционните посредници следва да 
бъде забранено да получават такова 
плащане. Тази забрана следва да се 
прилага за инструментите, 
търгувани на местата на търговия, 
по-специално за акциите, борсово 
търгуваните фондове и дериватите, и 
следва да се отнася за всеки вид 
посредник, независимо дали е място 
на търговия, систематичен участник 
или извънборсово дружество.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно да се улесни 
създаването на доставчик на 
консолидирани данни на пазарите за 
всеки клас активи и да се изменят някои 
аспекти на съществуващото 
законодателство, за да се подобри 
прозрачността на пазарите на 
финансови инструменти, но също така 
да се подобрят допълнително 
равнопоставените условия на 
конкуренция между регулираните 
пазари и систематичните участници, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки, но могат с 
оглед на техния обхват и ефект да бъдат 
постигнати по-добре на равнището на 
Съюза, следва на равнището на Съюза 
да бъде приета мярка в съответствие с 
принципа на субсидиарност, посочен в 
член 5 от Договора за Европейския 
Съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 

(34) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно да се улесни 
създаването на доставчик на 
консолидирани данни на пазарите за 
всеки клас активи и да се изменят някои 
аспекти на съществуващото 
законодателство, за да се подобри 
прозрачността на пазарите на 
финансови инструменти, но също така 
да се подобрят допълнително 
равнопоставените условия на 
конкуренция между регулираните 
пазари и систематичните участници, 
както и да се повиши 
международната 
конкурентоспособност на 
капиталовите пазари на Съюза, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки, но могат с 
оглед на техния обхват и ефект да бъдат 
постигнати по-добре на равнището на 
Съюза, следва на равнището на Съюза 
да бъде приета мярка в съответствие с 
принципа на субсидиарност, посочен в 
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надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели. Освен това настоящият 
регламент е в съответствие с основните 
права и спазва принципите, признати в 
Хартата, по-специално, свободата за 
извършване на стопанска дейност и 
правото на защита на потребителите,

член 5 от Договора за Европейския 
Съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели. Освен това настоящият 
регламент е в съответствие с основните 
права и спазва принципите, признати в 
Хартата, по-специално, свободата за 
извършване на стопанска дейност и 
правото на защита на потребителите,

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква a а (нова)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 2 – параграф 1 – точка 16 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) вмъква се следната точка:
„(16a) „посочен докладващ субект“ 
означава инвестиционен посредник, 
отговорен за публичното 
оповестяване на сделките чрез ОМП в 
съответствие с член 20, параграф 1 и 
член 21, параграф 1;“;

Or. en

Обосновка

Включване на нов статут —„посочени докладващи субекти“ — в определенията в 
РПФИ. Обратната връзка от пазарните участници и ЕОЦКП показа, че 
съществуващият режим на докладване за систематичните участници създава 
несигурност, води до дублиране на докладването и до по-високи разходи, особено за 
по-малките инвестиционни посредници. Промените в режима на систематичните 
участници (включително въвеждането от ЕОЦКП на регистър на посочените 
докладващи субекти) имат за цел да отделят режима и задълженията за докладване 
на систематичните участници, като осигурят яснота, по-голяма гъвкавост и 
доведат до по-ясна и надеждна картина на участниците на пазара.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а б) (нова)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 2 – параграф 1 – точка 17

Текст в сила Изменение

аб) Точка 17 се заменя със 
следното:

(17) „ликвиден пазар“ означава: „(17) „ликвиден пазар“ означава:

a) за целите на членове 9, 11 и 18 — 
пазар на финансови инструменти или 
клас финансови инструменти, когато са 
непрекъснато налице продавачи и 
купувачи, готови и желаещи да 
търгуват, и когато пазарът се оценява 
съгласно следните критерии, като се 
вземат предвид конкретните пазарни 
структури на конкретния финансов 
инструмент или на конкретния клас 
финансови инструменти:

a) за целите на членове 9, 11 и 18 — 
пазар на финансови инструменти или 
клас финансови инструменти, когато са 
непрекъснато налице продавачи и 
купувачи, готови и желаещи да 
търгуват, и когато пазарът се оценява 
съгласно следните критерии, като се 
вземат предвид конкретните пазарни 
структури на конкретния финансов 
инструмент или на конкретния клас 
финансови инструменти:

i) средна честота и обем на 
сделките при определени пазарни 
условия, като се имат предвид 
характерът и жизненият цикъл на 
продуктите в рамките на класа 
финансови инструменти;

i) средна честота и обем на 
сделките при определени пазарни 
условия, като се имат предвид 
характерът и жизненият цикъл на 
продуктите в рамките на класа 
финансови инструменти;

ii) брой и вид на участниците на 
пазара, включително съотношението на 
участниците на пазара спрямо 
търгуваните финансови инструменти за 
даден продукт;

ii) брой и вид на участниците на 
пазара, включително съотношението на 
участниците на пазара спрямо 
търгуваните финансови инструменти за 
даден продукт;

iii) среден размер на спредовете, 
когато е налице;

iii) среден размер на спредовете, 
когато е налице;

iiiа) размер на емисията, който се 
използва за определяне на ликвиден 
пазар за облигации и може да се 
използва за определяне на ликвиден 
пазар за други некапиталови 
инструменти;

б) за целите на членове 4, 5 и 14 — 
пазар на финансови инструменти, 
които се търгуват ежедневно и 
когато пазарът се оценява съгласно 

б) за целите на членове 4, 5 и 14 — 
пазар на финансови инструменти, 
който се оценява съгласно следните 
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следните критерии: критерии:

i) свободно търгувани акции; i) търгувани ежедневно;

iа) пазарна капитализация;
ii) среден дневен брой на сделките с 
тези финансови инструменти;

ii) среден дневен брой на сделките с 
тези финансови инструменти;

iii) среден дневен оборот за тези 
финансови инструменти;

iii) среден дневен оборот за тези 
финансови инструменти“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Amendment to clarify thati) the issuance size can be used to determine the liquidity of an 
instrument, where relevant - in line with the proposed provisions under Article 11;ii) as ‘an 
instrument being traded daily’ is a precondition for liquidity and treated as a fourth criterion, 
it is added to the list of criteria under point (17).iii) ‘free float’ is replace by ‘market 
capitalisation’ as:- market participants reportedly struggle to provide free-float information;- 
free-float does not seem to be the most relevant parameter to assess the liquidity of an 
instruments;- free-float is not a concept that exists in the ETFs and certificates markets;The 
number of outstanding shares to be used for the calculation of the market cap to be used for 
this assessment is also an important information in the context of the Short Selling 
Regulation.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 2 – параграф 1 – точка 34 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(34a) „доставчик на пазарни данни“ 
означава място на търговия, 
инвестиционен посредник, 
включително систематични 
участници, или ОМП;“;

„(34a) „доставчик на пазарни данни“ 
означава място на търговия, OMП и, за 
целите на прозрачността преди 
сключването на сделките с акции, 
инвестиционен посредник, управляващ 
систематичен участник;“;

Or. en

Обосновка

Ролята на инвестиционните посредници (систематичните участници), които 
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предоставят данни на ДКД, следва да бъде ограничена до данни преди сключването на 
сделките. ОМП ще предоставят на ДКД данни за инвестиционните посредници след 
сключването на сделките. Разрешаването на инвестиционните посредници също да 
представят такива данни може да доведе до двойно докладване и несъответствия.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в a (нова)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 2 – параграф 1 – точка 36a

Текст в сила Изменение

ва) точка (36а) се заменя със 
следното:

(36a) „доставчици на услуги за 
докладване на данни“ означава лице, 
посочено в точки 34—36, и лице, 
посочено в член 27б, параграф 2;“;

„(36a) „доставчици на услуги за 
докладване на данни“ означава лице, 
посочено в точки 34, 35 и 36, и лице, 
посочено в член 27б, параграф 2;“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Без да се измени тази точка, в определението за доставчици на услуги за докладване 
на данни ще бъдат включени „доставчиците на пазарни данни“ (34а). Това би довело 
до объркване дали разпоредбата, отнасяща се до доставчиците на услуги за 
докладване на данни, се прилага и за доставчиците на пазарни данни (по-специално 
местата на търговия и систематичните участници), докато те са предназначени 
само за ОМД, ОМП и ДКД.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква г
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 2 – параграф 1 – точка 36б – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

всички от следните данни относно 
капиталови инструменти:

всички от следните данни относно 
акции и борсово търгувани фондове:
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Or. en

Обосновка

Изясняване на обхвата на консолидираната система за борсова информация чрез 
предоставяне на по-голяма правна яснота относно факта, че под капиталови 
инструменти се има предвид акции и борсово търгувани фондове.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква г
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 2 – параграф 1 – точка 36б – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) най-добрите цени „купува“ и 
„продава“ със съответните обеми;

i) най-добрите цени „купува“ и 
„продава“ със съответните обеми и 
електронни времеви печати, 
ограничени до данни за прозрачност 
преди сключването на сделките с 
акции. За системите за търговия чрез 
аукциони това означава също така 
цената, при която системата би 
удовлетворила най-добре своя 
алгоритъм за търговия, и обема, 
който участниците в тази система 
потенциално биха изпълнили при 
тази цена;

Or. en

Обосновка

Основните пазарни данни следва да бъдат ограничени само до инструментите, които 
са в обхвата на ДКД в предложението. Тъй като ДКД преди сключването на сделките 
ще бъде само за акции, а не за всички капиталови инструменти, изменението 
пояснява, че данните преди сключването на сделките се отнасят само за акции. Моля, 
обърнете внимание, че това не изключва възможността за един ДКД за акции и 
борсово търгувани фондове, тъй като той би могъл просто да консолидира 
различните потоци от данни поотделно.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква г
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 2 – параграф 1 – точка 36б – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

всички от следните данни относно 
некапиталови инструменти:

всички от следните данни относно 
облигации и деривати:

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишните изменения и коментари.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква г
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 2 – параграф 1 – точка 36б – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) стандартизиран идентификатор 
на инструмента, който се прилага на 
всички места;

iii) за облигации — 
стандартизирания идентификатор на 
инструмента, който се прилага на 
всички места;

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква г
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 2 – параграф 1 – точка 36б – буква б – подточка iv – четвърто тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

— получаването на пазарните данни 
по механизма за 
обобщаване/консолидиране на 

— получаването на пазарните данни 
от доставчика на консолидирани 
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консолидатора; данни;

Or. en

Обосновка

Привеждане на езика в съответствие с член 2, параграф 1, точка 36б, буква а).

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква а
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) параграф 1 се изменя, както 
следва:

заличава се

i) буква а) се заменя със следното:
„a) системи за съпоставяне на 
нареждания, които са по-големи от 
два пъти стандартния пазарен 
размер и които са основани на 
методология за търговия, според 
която цената на финансовия 
инструмент, посочена в член 3, 
параграф 1, е определена от едно от 
следните:
i) цената на тези финансови 
инструменти на местата на 
търговия, където тези финансови 
инструменти са допуснати до 
търговия за първи път;
ii) цената на тези финансови 
инструменти на най-относимия 
пазар по отношение на 
ликвидността, когато тази цена е 
оповестена и се приема от 
участниците на пазара за надеждна 
референтна цена;
iii) консолидираната система за 
борсова информация във връзка с 
акции или борсово търгувани 
фондове.“;
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ii) добавя се следната алинея:
„За целите на буква а) трайното 
използване на това освобождаване е 
предмет на условията, посочени в 
член 5.“;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката, свързана с въвеждането на член 4, параграф 6, буква е). Текстът, 
предложен от Комисията за параграф 1, се заличава, тъй като ЕОЦКП ще бъде 
упълномощен да определи прага за използване на освобождаването за референтна 
цена.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква б
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – точка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) консолидираната система за 
борсова информация във връзка с акции 
или борсово търгувани фондове;

iii) консолидираната система за 
борсова информация във връзка с акции 
и борсово търгувани фондове;

Or. en

Обосновка

Отразяване на възможността за един ДКД за акции и капиталови инструменти.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 4 – параграф 6 – буква а

Текст в сила Изменение

ба) в параграф 6 буква а) се заменя 
със следното:
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a) ценовите граници „купува“ и 
„продава“ или котировките на 
определени маркет-мейкъри, както и 
степента на интересите от търговия по 
тези цени, които следва да бъдат 
публикувани за всеки клас на 
съответния финансов инструмент 
съгласно член 3, параграф 1 при 
отчитане на необходимото адаптиране 
спрямо различните видове системи за 
търговия, както е упоменато в член 3, 
параграф 2;

„a) ценовите граници „купува“ и 
„продава“ или котировките на 
определени маркет-мейкъри, както и 
степента на интересите от търговия по 
тези цени, които следва да бъдат 
публикувани за всеки клас на 
съответния финансов инструмент 
съгласно член 3, параграф 1 при 
отчитане на необходимото адаптиране 
спрямо различните видове системи за 
търговия, както е упоменато в член 3, 
параграф 2, и подробностите за 
данните преди сключването на 
сделките, включително 
идентификаторите за различните 
видове нареждания или котировки;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Изменението предоставя на ЕОЦКП ясен мандат да определи информацията, която 
трябва да бъде оповестена публично за различните капиталови и подобни на тях 
финансови инструменти, особено предвид предложението за ДКД преди сключването 
на сделките с акции. В тази връзка се наблюдават различни пазарни практики, които 
затрудняват участниците на пазара при сравняването на данните преди сключването 
на сделките.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква б б (нова)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 4 – параграф 6 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) в параграф 6 се добавя следната 
буква:
„да) минималният размер на дадено 
нареждане, което може да бъде 
съпоставено с помощта на 
методологията за търговия, посочена 
в параграф 1, буква а), който се 
определя, като се вземат предвид 
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международните практики и 
конкурентоспособността на 
дружествата от Съюза, и не е по-
висок от два пъти стандартния 
пазарен размер.“;

Or. en

Обосновка

Оправомощаване на ЕОЦКП да определя прага за използване на освобождаването за 
референтна цена. Това би осигурило повече гъвкавост от предложения от Комисията 
твърд праг от 2 пъти стандартния пазарен размер, като същевременно се постигнат 
основните цели на разпоредбата, т.е. да се увеличи прозрачността преди 
сключването на сделките и да се укрепи процесът на ценообразуване. ЕОЦКП следва 
да вземе предвид и евентуално да експериментира по отношение на потенциалното 
въздействие на тази мярка върху елементи като i) качеството на пазара, ii) общата 
ликвидност на местата на търговия в ЕС, iii) резултатите за крайните инвеститори 
и iv) вътрешната и международната привлекателност и конкурентоспособност на 
капиталовите пазари и дружествата в ЕС.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква г
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 5 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет работни дни след края на 
всеки календарен месец ЕОЦКП 
оповестява следните данни:

В срок от седем работни дни след края 
на всеки календарен месец ЕОЦКП 
оповестява следните данни:

Or. en

Обосновка

С изменението се предоставя повече време на ЕОЦКП за публикуване по този член, 
като това би осигурило необходимото време на надзорния орган да провери 
документацията и да подготви публикацията, както и да се избегнат евентуални 
чести закъснели публикации или публикации, изискващи изменения.
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква д а (нова)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) параграф 6 се заличава;

Or. en

Обосновка

Премахване на публикуването на доклади в средата на месеца от ЕОЦКП. 
Надзорният орган е предоставил подкрепящи доказателства, че близостта до 
праговете от 3,75 % и 7,75 % не обезкуражава анонимната търговия през следващия 
период. Поради това, като се има предвид, че i) публикуването в средата на месеца не 
изисква преустановяване на анонимната търговия ii) докладите изглежда не 
изпълняват целта си да предупреждават и възпират евентуални бъдещи нарушения и 
iii) това допълнително публикуване всеки месец означава, че се използват 
допълнителни ресурси за незначителни ползи, параграф 6 се заличава.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква е а (нова)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 5 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) вмъква се следният параграф:
„9a. Ограниченията за търговия 
при освобождаванията, предвидени в 
член 4, параграф 1, буква а) и член 4, 
параграф 1, буква б), подточка i), в 
съответствие с член 5, параграфи 1—
6, се прекратяват до ... [пет години 
след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент за изменение].
ЕОЦКП е оправомощен да упражнява 
надзор върху промените в пазарните 
практики в резултат на това 
прекратяване и да установява дали 
мярката не уврежда неоправдано 
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ценообразуването. За целта ЕОЦКП
a) издава годишен доклад, в който 
се посочва процентът на търговията 
с финансов инструмент, извършвана 
на място на търговия при този 
режим на освобождаване;
б) въз основа на този доклад 
издава становище до Комисията, в 
което оценява съвместимостта на 
прекратяването на ограниченията за 
търговия при тези освобождавания с 
ценообразуването и пазарното 
равновесие.
Ако ЕОЦКП посочи, че 
прекратяването има отрицателно 
въздействие върху двата елемента, на 
Комисията се делегира правомощието 
да възстанови ограниченията за 
търговия при освобождаванията, 
предвидени в член 4, параграф 1, буква 
а) и член 4, параграф 1, буква б), 
подточка i), в съответствие с член 5, 
параграфи 1—6.

Or. en

Обосновка

Current limits on the amount of trading that can take place without pre-trade transparency 
are arbitrary, the evidence on their effectiveness in either reinforcing the price formation and 
redirecting trading flows to lit venues is lacking. Given their ineffectiveness, they place an 
unnecessary burden on ESMA and market participants, and risk hindering the international 
competitiveness of EU firms and diminish investors' return. Other measures are better placed 
to strengthen lit venues (e.g. increased thresholds for the use of the RPW, higher SIs quoting 
obligation, ban of PFOF). The cap mechanism should thus be suspended, while ESMA 
continues to monitor the level of dark trading and be empowered to limit it – by restricting the 
use of the reference price and negotiated trade waivers – if there is evidence that the volume 
of such trading is undermining the efficiency of the price formation process.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 а (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 8
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Текст в сила Изменение

(4a) Член 8 се заменя със следното:
1. „Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, 
оповестяват публично текущите цени 
„купува“ и „продава“, както и 
дълбочината на интересите за търговия 
при тези цени, които са обявени чрез 
техните системи, по отношение на 
облигациите, структурираните 
финансови продукти, квотите за емисии, 
дериватите, които се търгуват на място 
на търговия, и пакетните поръчки“. Това 
изискване се прилага също за 
изпълняемите заявления за интерес. 
Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия. Задължението за публикуване 
не се прилага по отношение на тези 
сделки с деривати на нефинансови 
контрагенти, които са обективно 
измерими като намаляващи рисковете, 
пряко свързани с търговската дейност 
или финансовото управление на 
нефинансовия контрагент или на тази 
група.

„1. „Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, 
оповестяват публично текущите цени 
„купува“ и „продава“, както и 
дълбочината на интересите за търговия 
при тези цени, които са обявени чрез 
техните системи, по отношение на 
облигациите, структурираните 
финансови продукти, квотите за емисии, 
дериватите, които се търгуват на място 
на търговия, и пакетните поръчки“. Тези 
пазарни оператори и инвестиционни 
посредници оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия. 
Задължението за публикуване не се 
прилага по отношение на тези сделки с 
деривати на нефинансови контрагенти, 
които са обективно измерими като 
намаляващи рисковете, пряко свързани 
с търговската дейност или финансовото 
управление на нефинансовия контрагент 
или на тази група. 

2. Изискванията за прозрачност, 
посочени в параграф 1, трябва да бъдат 
съобразени с различни видове системи 
за търговия, включително системи, 
основаващи се на дневника за 
нареждания, на котировки, хибридни 
системи, системи за търговия чрез 
периодични аукциони и системи за 
гласова търговия.

2. Изискванията за прозрачност, 
посочени в параграф 1, трябва да бъдат 
съобразени само с централния дневник 
за лимитирани нареждания и 
системите за периодични аукциони.

3. Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, 
предоставят достъп при разумни 
търговски условия и на 
недискриминационна основа до 
механизмите, използвани за публичното 

3. Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, 
предоставят достъп при разумни 
търговски условия и на 
недискриминационна основа до 
механизмите, използвани за публичното 
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оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1, на инвестиционните 
посредници, които са задължени да 
публикуват своите котировки за 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии и деривати 
съгласно член 18.

оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1, на инвестиционните 
посредници, които са задължени да 
публикуват своите котировки за 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии и деривати 
съгласно член 18.“;

4. Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, 
когато е предоставена дерогация в 
съответствие с член 9, параграф 1, 
букви б), публикуват поне 
индикативни цени „купува“ и 
„продава“ преди сключването на 
сделката, които са близки до цената 
на интересите за търговия, обявени 
чрез техните системи, по отношение 
на облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии 
и деривати, които се търгуват на 
място на търговия. Пазарните 
оператори и инвестиционните 
посредници, организиращи място на 
търговия, оповестяват непрекъснато 
тази информация чрез подходящи 
електронни средства през 
обичайните часове за търговия. С 
тези мерки се гарантира 
предоставянето на информацията 
при разумни търговски условия и на 
недискриминационна основа.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Пазарните участници от страната на купувачите и продавачите постоянно 
съобщават, че режимът за прозрачност преди сключването на сделките за 
системите за искане на котировки и за гласова търговия е с незначителна добавена 
стойност за крайните потребители на пазарите с фиксиран доход. Това е 
неофициално признато и от надзорните органи. Премахването на тези изисквания, 
заедно с въвеждането на консолидираната система за борсова информация, ще 
премахне неоправданата тежест върху участниците на пазара, без да се отрази на 
равнищата на прозрачност на пазара. Същият принцип се прилага и за изменението 
на член 18. С измененията се заличава и параграф 4 в съответствие със заличаването 
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от Комисията на специфичния за съответния инструмент размер.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква а
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в параграф 1 буква б) се 
заличава;

a) в параграф 1 букви б) и д), 
подточка iii) се заличават;

Or. en

Обосновка

Да се премахне в съответствие с предложеното от Комисията премахване на 
освобождаването за специфичния за съответния инструмент размер преди 
сключването на сделките.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Член 11 се изменя, както 
следва:

заличава се

a) параграф 1 се изменя, както 
следва:
i) първата алинея се заменя със 
следното:
„
„Въз основа на режима на отлагане, 
както е установено в параграф 4, 
компетентните органи разрешават 
на пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
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организиращи място на търговия, да 
отлагат публикуването на цените на 
сделките до края на деня на търговия 
или на обема на сделките за най-
много две седмици.“;
ii) във втора алинея буква в) се 
заличава;
б) параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Когато разрешават отложено 
публикуване, както е посочено в 
параграф 1 по отношение на сделки с 
държавен дългов инструмент, 
компетентните органи могат да 
разрешат на пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия:
a) да разрешат обемът на 
отделни сделки да не се публикува по 
време на удължен срок на отложено 
публикуване; или
б) да публикуват в обобщен вид 
няколко сделки с държавен дългов 
инструмент за неопределен период от 
време.”;
в) параграф 4 се изменя, както 
следва:
i) първата алинея се изменя, 
както следва:
буква в) се заменя със следното:
„в) сделките, допустими за 
отложено публикуване на обема или 
цената, и сделките, за които 
компетентните органи разрешават 
на пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, да 
предвидят отложено публикуване на 
обема или цената за един от 
следните периоди:
i) 15 минути;
ii) края на деня на търговия;
iii) две седмици.“;
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ii) след първата алинея се вмъква 
следната алинея:
„За целите на първа алинея, буква в) 
ЕОЦКП определя групите, за които 
периодът на отлагане се прилага в 
целия Съюз, като се използват 
следните критерии:
a) определянето на 
ликвидността;
б) размерът на сделката, по-
специално сделки на неликвидни 
пазари или големи по размер сделки;
в) за облигациите — 
класификацията на облигацията 
като инвестиционен рейтинг или 
висока доходност.“;

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6 а (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 11

Текст в сила Изменение

(6a) Член 11 се заменя със следното:
Член 11
Разрешение за отложено публикуване

„Член 11
Разрешение за отложено публикуване

1. Компетентните органи могат 
да разрешават на пазарните оператори 
и инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, да 
предвиждат отложено публикуване 
на данните за сделките в зависимост 
от размера или вида на сделката. По-
специално, компетентните органи 
могат да разрешават отложено 
публикуване по отношение на сделки, 
които:

1. Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, могат 
да отложат публикуването на 
данните за сделките, включително 
цената и обема, до края на деня на 
търговия. Публикуването на обема на 
много големи сделки може да бъде 
отложено за продължителен период, 
който не надвишава четири седмици.

a) са големи по размер в сравнение 
с нормалния размер на пазара за тази 
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облигация, структуриран финансов 
продукт, квота за емисии или 
дериват, които се търгуват на място 
на търговия, или за клас облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии или деривати, които 
се търгуват на място на търговия, 
или
б) са свързани с облигация, 
структуриран финансов продукт, 
квота за емисии или дериват, които 
се търгуват на място на търговия, 
или клас облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии 
или деривати, които се търгуват на 
място на търговия и за които няма 
ликвиден пазар;
в) надхвърлят размера, 
характерен за тази облигация, 
структуриран финансов продукт, 
квота за емисии или дериват, 
търгувани на място на търговия, или 
този клас облигации, структуриран 
финансов продукт, квота за емисии 
или дериват, търгувани на място на 
търговия, което би изложило 
доставчиците на ликвидност на 
неоснователен риск, и при отчитане 
на това дали съответните 
участници на пазара са 
непрофесионални или инвеститори на 
едро.
Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, 
получават предварителното 
одобрение на компетентния орган за 
предложените мерки за отложено 
публикуване на сделките и оповестяват 
ясно тези мерки на участниците на 
пазара и на обществеността. ЕОЦКП 
следи за прилагането на тези мерки за 
отложено публикуване на сделките и 
представя на Комисията годишен 
доклад за начина, по който те се 
използват на практика.

Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, 
оповестяват ясно предложените мерки 
за отложено публикуване на сделките 
на участниците на пазара и на 
обществеността. ЕОЦКП следи за 
прилагането на тези мерки за отложено 
публикуване на сделките и представя на 
Комисията годишен доклад за начина, 
по който те се използват на практика.

Мерките за отложено публикуване на 
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сделките се организират, като се 
използват следните пет категории 
сделки, свързани с облигация, 
структуриран финансов продукт, 
квота за емисии или дериват, които 
се търгуват на място на търговия, 
или клас облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии 
или деривати, които се търгуват на 
място на търговия:
a) категория 1: средни по размер 
сделки с финансов инструмент, за 
който има ликвиден пазар; 
б) категория 2: средни по размер 
сделки с финансов инструмент, за 
който няма ликвиден пазар;

в) категория 3: големи по размер 
сделки с финансов инструмент, за 
който има ликвиден пазар;
г) категория 4: големи по размер 
сделки с финансов инструмент, за 
който няма ликвиден пазар;
д) категория 5: много големи по 
размер сделки с финансов 
инструмент, независимо от 
ликвидния статут на финансовия 
инструмент.

2. Компетентният орган, отговорен 
за надзора на едно или повече места за 
търговия, където се търгува даден клас 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати, може временно да спре 
задълженията, посочени в член 10, 
когато ликвидността на този клас 
финансови инструменти спадне под 
прага, определен в съответствие с 
методологията, посочена в член 9, 
параграф 5, буква а). Този праг се 
определя въз основа на обективни 
критерии, специфични за пазара на 
въпросния финансов инструмент. Това 
временно спиране се публикува на 
уебсайта на съответния компетентен 
орган.

2. Компетентният орган, отговорен 
за надзора на едно или повече места за 
търговия, където се търгува даден клас 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати, може временно да спре 
задълженията, посочени в член 10, 
когато ликвидността на този клас 
финансови инструменти спадне под 
прага, определен в съответствие с 
методологията, посочена в член 9, 
параграф 5, буква а). Този праг се 
определя въз основа на обективни 
критерии, специфични за пазара на 
въпросния финансов инструмент. Това 
временно спиране се публикува на 
уебсайта на съответния компетентен 
орган.

Временното спиране на задълженията Временното спиране на задълженията 
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има първоначален срок на действие от 
най-много три месеца от датата на 
публикуването му на уебсайта на 
съответния компетентен орган. Срокът 
на действие на спирането на 
задълженията може да бъде удължен, 
като всеки следващ срок не надвишава 
три месеца, при условие че основанията 
за временното спиране продължават да 
са приложими. Когато срокът на 
действие не бъде удължен след 
посочения тримесечен период, 
временното спиране на задълженията 
автоматично се прекратява.

има първоначален срок на действие от 
най-много три месеца от датата на 
публикуването му на уебсайта на 
съответния компетентен орган. Срокът 
на действие на спирането на 
задълженията може да бъде удължен, 
като всеки следващ срок не надвишава 
три месеца, при условие че основанията 
за временното спиране продължават да 
са приложими. Когато срокът на 
действие не бъде удължен след 
посочения тримесечен период, 
временното спиране на задълженията 
автоматично се прекратява.

Преди спирането на задълженията, 
посочени в член 10, или удължаването 
на срока на временното спиране на тези 
задължения, съответният компетентен 
орган уведомява ЕОЦКП за 
намеренията си и излага своите мотиви. 
ЕОЦКП предоставя на компетентния 
орган възможно най-скоро становището 
си по въпроса дали спирането или 
удължаването на срока на временното 
спиране на задълженията е оправдано в 
съответствие с първа и втора алинея.

Преди спирането на задълженията, 
посочени в член 10, или удължаването 
на срока на временното спиране на тези 
задължения, съответният компетентен 
орган уведомява ЕОЦКП за 
намеренията си и излага своите мотиви. 
ЕОЦКП предоставя на компетентния 
орган възможно най-скоро становището 
си по въпроса дали спирането или 
удължаването на срока на временното 
спиране на задълженията е оправдано в 
съответствие с първа и втора алинея.

3. Във връзка с разрешение за 
отложено публикуване компетентните 
органи могат:

3. Във връзка с държавните 
дългови инструменти компетентните 
органи за даден държавен дългов 
инструмент могат да разрешат по 
отношение на сделките с този 
инструмент в Съюза: 

a) да изискват публикуването на 
ограничени данни за дадена сделка или 
данни за няколко сделки в обобщен 
вид, или съчетание от двете, по време 
на срока на отложеното публикуване;
б) да разрешат обемът на отделни 
сделки да не се публикува по време на 
удължен срок на отложено публикуване;

a) обемът на отделни сделки да не 
се публикува по време на удължен срок 
на отложено публикуване;

в) по отношение на недяловите 
инструменти, които не са държавни 
дългови инструменти, да позволят 
публикуването на данните за няколко 
сделки в обобщен вид по време на 
удължен срок на отложено 
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публикуване;
г) по отношение на държавните 
дългови инструменти да разрешат 
публикуването на данните за няколко 
сделки в обобщен вид за неопределен 
срок.

б) публикуването на данните за 
няколко сделки в обобщен вид за 
неопределен срок.

Във връзка с държавните дългови 
инструменти, букви б) и г) могат да 
се използват самостоятелно или 
последователно, като по този начин 
след изтичането на удължения срок 
на непубликуване на обема, обемите 
могат да се публикуват в обобщен 
вид.
По отношение на всички останали 
финансови инструменти, когато 
изтече срокът на отложеното 
публикуване, оставащите данни за 
сделката и всички данни за 
отделните сделки се публикуват.

4. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти за 
определяне на следните данни по начин, 
който позволява публикуването на 
информацията, изисквана съгласно член 
66 от Директива 2014/65/ЕС:

4. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти за 
определяне на следните данни по начин, 
който позволява публикуването на 
информацията, изисквана съгласно 
настоящия член, както и съгласно 
член 27ж:

a) данни за сделките, които 
инвестиционните посредници, 
включително систематичните 
участници, пазарните оператори и 
инвестиционните посредници , 
организиращи място на търговия, 
включват в информацията, предоставена 
на обществеността за всеки съответен 
клас финансови инструменти в 
съответствие с член 10, параграф 1, 
включително идентификаторите за 
различните видове сделки, публикувани 
съгласно член 10, параграф 1 и член 21, 
параграф 1, като се прави разграничение 
между видовете, определени от 
фактори, свързани главно със 
стойността на финансовите 
инструменти, и видовете, определени от 
други фактори;

a) данни за сделките, които 
инвестиционните посредници, 
включително систематичните 
участници, пазарните оператори и 
инвестиционните посредници , 
организиращи място на търговия, 
включват в информацията, предоставена 
на обществеността за всеки съответен 
клас финансови инструменти в 
съответствие с член 10, параграф 1, 
включително идентификаторите за 
различните видове сделки, публикувани 
съгласно член 10, параграф 1 и член 21, 
параграф 1, като се прави разграничение 
между видовете, определени от 
фактори, свързани главно със 
стойността на финансовите 
инструменти, и видовете, определени от 
други фактори;
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б) срокът, за който ще се счита, че е 
в съответствие със задължението да се 
публикува възможно най-близо до 
реалното време, включително когато 
сделките се извършват извън 
обичайните часове за търговия;

б) срокът, за който ще се счита, че е 
в съответствие със задължението да се 
публикува възможно най-близо до 
реалното време, включително когато 
сделките се извършват извън 
обичайните часове за търговия. ЕОЦКП 
редовно преразглежда този срок и го 
коригира в съответствие с 
технологичното развитие;

в) условията за разрешаване на 
инвестиционните посредници, в т.ч. 
систематичните участници, 
пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, да 
предвиждат отложено публикуване 
на данни за сделките за всеки 
съответен клас финансови 
инструменти в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член и член 21, 
параграф 4;

в) за целите на определянето на 
категориите, посочени в параграф 1, 
трета алинея, какво представлява 
сделка със среден и голям размер с 
финансовия инструмент, посочен в 
параграф 1 от настоящия член и член 21, 
параграф 1;

ва) за целите на определянето на 
категориите, посочени в параграф 1, 
трета алинея, размерите на 
емисията, които определят 
финансовия инструмент като 
принадлежащ към ликвиден или 
неликвиден пазар;
вб) отложеното публикуване на 
обема или цената, приложимо за 
всяка от петте категории, посочени в 
параграф 1, трета алинея от 
настоящия член, за сделките с 
инструменти, посочени в параграф 1 
от настоящия член и член 21, 
параграф 1.
За определянето на отложеното 
публикуване на цената и обема по 
параграф 4, буква д) ЕОЦКП прилага 
следните максимални периоди:
i) за сделките от категория 1: 
отложено публикуване на цената и 
отложено публикуване на обема за не 
повече от 15 минути;
ii) за сделките от категория 2: 
отложено публикуване на цената и 
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отложено публикуване на обема най-
много до края на деня на търговия;
iii) за сделките от категория 3: 
отложено публикуване на цената 
най-много до края на деня на търговия 
и отложено публикуване на обема 
най-много до една седмица след 
датата на сделката;
iv) за сделките от категория 4: 
отложено публикуване на цената 
най-много до края на деня на търговия 
и отложено публикуване на обема 
най-много до две седмица след датата 
на сделката;
v) за сделките от категория 5: 
отложено публикуване на цената и 
отложено публикуване на обема най-
много до четири седмица след датата 
на сделката.
За всяка от горепосочените 
категории ЕОЦКП редовно 
преизчислява приложимия период на 
отлагане с цел постепенното му 
намаляване, когато е целесъобразно. 
Шест месеца след като намалените 
периоди на отлагане станат 
приложими, ЕОЦКП извършва 
количествено и качествено проучване, 
за да оцени въздействието на това 
намаление. Когато са налични, 
ЕОЦКП използва за тази цел данните 
за прозрачност след сключването на 
сделките, публикувани от 
консолидираната система за борсова 
информация . При възникването на 
неблагоприятни последици за 
финансовите инструменти, ЕОЦКП 
увеличава периода на отлагане до 
предходното му равнище;

г) критериите, които ще се прилагат 
за определяне на размера или вида на 
сделките, за които съгласно параграф 3 
се разрешава отложено публикуване и 
публикуване на ограничени данни за 
сделката, или публикуване на данни за 
няколко сделки в обобщен вид, или 
непубликуване на обема на сделката, 

г) критериите, които ще се прилагат 
за определяне на размера или вида на 
сделките, за които съгласно параграф 3 
се разрешава отложено публикуване и 
публикуване на ограничени данни за 
сделката, или публикуване на данни за 
няколко сделки в обобщен вид, или 
непубликуване на обема на сделката, 
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като се обръща специално внимание на 
възможността за удължаване на срока на 
отложено публикуване за някои 
финансови инструменти в зависимост от 
тяхната ликвидност.

като се обръща специално внимание на 
възможността за удължаване на срока на 
отложено публикуване за някои 
финансови инструменти в зависимост от 
тяхната ликвидност.

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите за регулаторни технически 
стандарти до 3 юли 2015 г.

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите за регулаторни технически 
стандарти до  ... [шест месеца след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент за изменение].

На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме регулаторните 
технически стандарти, посочените в 
първа алинея, в съответствие с членове 
10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме регулаторните 
технически стандарти, посочени в първа 
алинея, в съответствие с членове 10—14 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Overhaul of Article 11, harmonizing the deferral periods for non-equities across the Union, in 
light of the fact that the current regime has resulted in limited post-trade transparency. 
Including different categories of deferrals based on the transaction size and the liquidity of 
the instruments. In the proposal, price can be deferred maximum until the end of the day for 
all transactions until very large ones - this should increase transparency and be beneficial for 
the CT. Longer deferrals (4 weeks) for very large transactions are introduced, to allow 
market makers enough time to manage their risks. It should be noted that the only evidence 
available from the implementation of well calibrated, yet ambitious deferrals regime in other 
jurisdictions points towards the fact that shorter deferrals have a positive impact on the 
spreads and are generally beneficial for market participants - while the impact on liquidity 
providers has been limited. Nonetheless, recognising the time it takes to unwind very large 
positions on certain instruments, longer deferrals for volumes, as well as a specific category 
for very large transaction may be warranted. Finally, paragraph 3 is also modified to avoid 
heterogeneous deferral regimes across MS in a given sovereign debt instrument. Given that 
proposed Art. 11 seeks to harmonise the regime for corporate bonds the current approach for 
sovereign bonds, where the NCAs allow (but do not mandate) the extended deferrals for 
sovereigns trading on venues within their jurisdiction is neither achieving the original 
objectives of the member states nor creating a harmonised approach. The better approach is 
to have each member state issuers determine the deferral regime for their own bonds which 
should be applied across the union.
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6 б (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 13 – параграфи 1 и 2

Текст в сила Изменение

(6б) Член 13 се заменя със следното:
Член 13
Задължение за предоставяне на данни 
преди и след сключването на сделките 
при подходящи търговски условия

„Член 13
Задължение за предоставяне на данни 
преди и след сключването на сделките 
при подходящи търговски условия

1. Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, 
предоставят публичен достъп до 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3, 4 и 6—11, при 
разумни търговски условия, и 
осигуряват недискриминационен достъп 
до нея. Тази информация се предоставя 
безплатно 15 минути след 
публикуването.

1. Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, ОМП, 
ДКД и систематичните участници 
предоставят публичен достъп до 
информацията, публикувана в 
съответствие с член 3 и член 4, членове 
6—11 и членове 14, 20, 21, 27ж и 27з, 
при разумни търговски условия, и 
осигуряват недискриминационен достъп 
до нея. Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, 
ОМП и систематичните участници 
предоставят тази информация 
безплатно 15 минути след 
публикуването.

2. В съответствие с член 50 
Комисията приема делегирани 
актове, с които се уточнява какво 
представляват разумни търговски 
условия за оповестяване на 
посочената в параграф 1 информация.

2. Предоставянето на данни при 
разумни търговски условия означава, 
че цената на пазарните данни се 
основава на разходите за изготвянето 
и разпространението на тези данни и 
може да включва разумен марж.
2а. Пазарните оператори и 
инвестиционните посредници, 
организиращи място на търговия, 
ОМП, ДКД и систематичните 
участници предоставят на 
компетентните органи и на ЕОЦКП 
при поискване информация за 
действителните разходи за изготвяне 
и разпространение на пазарни данни, 
включително маржовете.“;



PR\1254822BG.docx 51/117 PE731.644v01-00

BG

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Въвеждане на разпоредба относно разумните търговски условия, която да се прилага 
за всички доставчици на данни, включително ДКД (за да се поставят всички 
доставчици на данни при равнопоставени условия на конкуренция и да се избегне 
създаването на нов източник на високи разходи за данни). В нея също така се 
уточнява на първо ниво, че разумни търговски условия означава „на база разходи“, и се 
оправомощава ЕОЦКП да изготвя проекти на регулаторни технически стандарти, в 
които допълнително се уточняват свързаните с това задължения. 
Упълномощаването на националните компетентни органи и ЕОЦКП да изискват 
информация от доставчика на данни за действителните разходи за пазарни данни 
няма за цел да се въведе ценови контрол, а да се разбере по-добре ценообразуването на 
пазарните данни и да се прецени дали те се предоставят при разумни търговски 
условия.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 7
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 13 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕОЦКП разработва проекти за 
регулаторни технически стандарти за 
определяне на съдържанието, 
формата и терминологията на 
информацията за разумни търговски 
условия, която местата на търговия, 
ОМП, ДКД и систематичните 
участници трябва да предоставят на 
обществеността.

3. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, за 
да:

a) определи какво представляват 
разумните търговски условия, както 
и съдържанието, формата и 
терминологията на информацията за 
разумни търговски условия, която 
местата на търговия, ОМП, ДКД и 
систематичните участници трябва 
да предоставят на обществеността; 
както и
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б) определи честотата, данните 
за контакт и формата на 
информацията, която се предоставя 
на компетентните органи и ЕОЦКП 
в съответствие с параграф 3.

ЕОЦКП представя на Комисията този 
проект на регулаторни технически 
стандарти в срок до [СП, моля, 
въведете девет месеца след датата на 
влизане в сила].

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите за регулаторни технически 
стандарти до  ... [девет месеца след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент за изменение].

На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме регулаторните 
технически стандарти, посочени в първа 
алинея, в съответствие с членове 10—14 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме регулаторните 
технически стандарти, посочени в първа 
алинея, в съответствие с членове 10—14 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Въвеждане на разпоредба относно разумните търговски условия, която да се прилага 
за всички доставчици на данни, включително ДКД (за да се поставят всички 
доставчици на данни при равнопоставени условия на конкуренция и да се избегне 
създаването на нов източник на високи разходи за данни). В нея също така се 
уточнява на първо ниво, че разумни търговски условия означава „на база разходи“, и се 
оправомощава ЕОЦКП да изготвя проекти на регулаторни технически стандарти, в 
които допълнително се уточняват свързаните с това задължения. 
Упълномощаването на националните компетентни органи и ЕОЦКП да изискват 
информация от доставчика на данни за действителните разходи за пазарни данни 
няма за цел да се въведе ценови контрол, а да се разбере по-добре ценообразуването на 
пазарните данни и да се прецени дали те се предоставят при разумни търговски 
условия.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 8 – буква а
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият член и членове 15, 
16 и 17 се прилагат за систематичните 

2. Настоящият член и членове 15, 
16 и 17 се прилагат за систематичните 
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участници, когато сключват сделки в 
размери, които не надвишават два пъти 
стандартния пазарен размер. 
Систематичните участници не попадат в 
обхвата на разпоредбите на настоящия 
член и на членове 15, 16 и 17, когато 
сключват сделки в размери, които 
надвишават два пъти стандартния 
пазарен размер.

участници, когато сключват сделки в 
размери, които не надвишават прага, 
определен от ЕОЦКП в съответствие 
с член 4, параграф 6, буква да). 
Систематичните участници не попадат в 
обхвата на разпоредбите на настоящия 
член и на членове 15, 16 и 17, когато 
сключват сделки в размери, които 
надвишават този праг.

Or. en

Обосновка

Оправомощаване на ЕОЦКП да определя прага, над който изискванията към 
систематичните участници вече не се прилагат. Това би осигурило по-голяма 
гъвкавост в сравнение с предложението на Комисията, в което определеният праг се 
равнява на два пъти стандартния пазарен размер. Максимален праг от два пъти 
стандартния пазарен размер е определен и на първо ниво.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 8 – буква а
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Систематичните участници 
могат да направят котировка за 
всеки размер. Минималният размер, за 
който ще направят котировка, се 
равнява на поне два пъти 
стандартния пазарен размер на 
акция, депозитарна разписка, борсово 
търгуван фонд, сертификат или друг 
финансов инструмент, който е 
подобен на тези финансови 
инструменти и се търгува на място 
на търговия. За конкретна акция, 
депозитарна разписка, борсово търгуван 
фонд, сертификат и друг финансов 
инструмент, подобен на тези финансови 
инструменти и търгуван на място на 
търговия, всяка котировка включва 
твърда цена „купува“ и „продава“ или 

3. Минималният размер, за който 
систематичните участници ще 
направят котировка, се определя от 
ЕОЦКП и е по-нисък от прага, 
определен в съответствие с член 4, 
параграф 6, буква да). За конкретна 
акция, депозитарна разписка, борсово 
търгуван фонд, сертификат и друг 
финансов инструмент, подобен на тези 
финансови инструменти и търгуван на 
място на търговия, всяка котировка 
включва твърда цена „купува“ и 
„продава“ или твърди цени „купува“ и 
„продава“ за размер или размери, които 
биха могли да достигнат до прага, 
определен от ЕОЦКП в съответствие 
с член 4, параграф 6, буква да). Цената 
или цените отразяват преобладаващите 
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твърди цени „купува“ и „продава“ за 
размер или размери, които биха могли 
да достигнат до два пъти 
стандартния пазарен размер за класа 
акции, депозитарни разписки, борсово 
търгувани фондове, сертификати или 
други финансови инструменти, 
подобни на тези финансови 
инструменти, към които 
принадлежи финансовият 
инструмент. Цената или цените 
отразяват преобладаващите пазарни 
условия за тази акция, депозитарна 
разписка, борсово търгуван фонд, 
сертификат или друг финансов 
инструмент, подобен на тези финансови 
инструменти.

пазарни условия за тази акция, 
депозитарна разписка, борсово търгуван 
фонд, сертификат или друг финансов 
инструмент, подобен на тези финансови 
инструменти.;

Or. en

Обосновка

Също като по-горе. Първото изречение се заличава за по-голяма правна яснота, тъй 
като е в противоречие с предложеното определяне на минимален размер, за който се 
прави котировка.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 8 – буква б
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 14 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вмъква се следният параграф 
6a:

заличава се

„6a. Систематичните участници 
не съпоставят нарежданията със 
средната стойност в рамките на 
текущите цени „купува“ и „продава“.;

Or. en

Обосновка

С горните промени и тези в член 17а този параграф вече не е актуален.
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 8 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 14 – параграф 7 – алинея 1

Текст в сила Изменение

ба) в параграф 7 първа алинея се 
заменя със следното:

За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 
финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 
постигат най-добрата сделка за техните 
клиенти, ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с цел 
допълнително определяне на 
договореностите, свързани с 
публикуването на твърдите котировки, 
посочени в параграф 1, определяне на 
това дали цените отразяват 
преобладаващите пазарни условия, 
както се посочва в параграф 3, и 
стандартния размер на пазара, посочен в 
параграфи 2 и 4.

„За да се гарантира ефикасното 
оценяване на акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати или други подобни 
финансови инструменти и за да се 
максимизира възможността на 
инвестиционните посредници да 
постигат най-добрата сделка за техните 
клиенти, ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с цел 
допълнително определяне на 
договореностите, свързани с 
публикуването на твърдите котировки, 
посочени в параграф 1, определяне на 
минималните размери, за които се 
прави котировка, както се посочва в 
параграф 3, и стандартния размер на 
пазара, посочен в параграф 4.“’;

Or. en

(02014R0600-20220101)

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 9
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 17a — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Прилагането на стъпките на 
котиране в съответствие с член 49 от 

2. Прилагането на стъпките на 
котиране в съответствие с член 49 от 
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Директива 2014/65/ЕС не възпрепятства 
систематичните участници да 
съпоставят големи по размер 
нареждания със средната стойност в 
рамките на текущите цени „купува“ и 
„продава.“ Допуска се съпоставяне на 
нареждания със средната стойност в 
рамките на текущите цени „купува“ 
и „продава“, които са под големите 
по размер, но над два пъти 
стандартния пазарен размер, 
доколкото тези стъпки на котиране 
са спазени.“;

Директива 2014/65/ЕС не възпрепятства 
систематичните участници да 
съпоставят нареждания със средната 
стойност в рамките на текущите цени 
„купува“ и „продава за размери над 
прага, определен от ЕОЦКП в 
съответствие с член 4, параграф 6, 
буква да).“;

Or. en

Обосновка

С измененията се въвежда определен размер, който ще бъде посочен от ЕОЦКП и под 
който съпоставянето със средната стойност ще бъде забранено както за 
систематичните участници, така и за местата на търговия. Промените ще 
позволят да се извършва съпоставяне със средната стойност над този размер 
(„определен размер, който ще бъде посочен от ЕОЦКП“) при търгуване на и извън 
място на търговия. Това следва да гарантира запазване на конкурентоспособността 
на систематичните участници от ЕС и доближава Съюза до съгласуване с 
разпоредбите на трети държави в тази връзка.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 9 а (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 18

Текст в сила Изменение

(9a) Член 18 се заменя със следното:
Член 18
Задължение на систематичните 
участници да оповестяват твърди 
котировки за облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии и 
деривати

„Член 18 
Задължение на систематичните 
участници да оповестяват обвързващи 
котировки за облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии и 
деривати

1. Инвестиционните посредници 
оповестяват твърди котировки за 
облигациите, структурираните 

1. Инвестиционните посредници 
оповестяват твърди котировки за 
облигациите, структурираните 
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финансови продукти, квотите за емисии 
и дериватите, търгувани на място на 
търговия, за които те са систематични 
участници и за които има ликвиден 
пазар, когато са изпълнени следните 
условия:

финансови продукти, квотите за емисии, 
търгувани на място на търговия, и 
дериватите, които са предмет на 
задължението за клиринг, посочено в 
член 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012, 
за които те са систематични участници 
и за които има ликвиден пазар, когато са 
изпълнени следните условия:

a) клиент на систематичен участник 
иска от него котировка;

a) клиент на систематичен участник 
иска от него котировка;

б) те са съгласни да предоставят 
котировка.

б) те са съгласни да предоставят 
котировка.

2. По отношение на облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии и деривати, 
търгувани на място на търговия, за 
които не съществува ликвиден пазар, 
систематичните участници, ако се 
съгласят да предоставят котировка, 
я съобщават на клиентите си при 
поискване. Това задължение може да 
бъде отменено при спазване на 
условията, посочени в член 9, 
параграф 1.

3. Систематичните участници могат 
да актуализират котировките си по 
всяко време. Те могат да оттеглят 
своите котировки при извънредни 
пазарни обстоятелства.

3. Систематичните участници могат 
да актуализират котировките си по 
всяко време.

4. Държавите членки изискват 
инвестиционните посредници, които 
отговарят на определението за 
систематичен участник да 
уведомяват техните компетентни огани. 
Това уведомление се изпраща на 
ЕОЦКП. ЕОЦКП установява списък на 
всички систематични участници в 
Съюза.

4. Държавите членки изискват 
инвестиционните посредници, които 
отговарят на определението за 
систематични участници, да 
уведомяват техните компетентни 
органи, като посочат финансовите 
инструменти, за които отговарят на 
определението за систематичен 
участник. Това уведомление се 
изпраща на ЕОЦКП в срок от един 
работен ден. 

ЕОЦКП създава регистър на всички 
систематични участници в Съюза, 
включително подробна информация за 
систематичните участници на ниво 
отделен финансов инструмент. Този 
списък се актуализира от ЕОЦКП 
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незабавно и в рамките на един 
работен ден след като 
компетентният орган му предаде 
уведомление в съответствие с първа 
алинея.

5. Систематичните участници 
предоставят на другите си клиенти 
твърдите котировки, публикувани в 
съответствие с параграф 1. 
Независимо от това, те имат право 
да решават, въз основа на 
търговската си политика и по 
обективен и недискриминационен 
начин, на кои клиенти да дават 
достъп до котировките си. За тази 
цел систематичните участници 
въвеждат ясни стандарти за 
регулиране на достъпа до 
котировките си. Систематичните 
участници могат да откажат да 
встъпят в или да прекъснат деловите 
си отношения с клиенти по 
търговски съображения, като 
например кредитния статус на 
клиента, риска от контрагента и 
окончателния сетълмент на 
сделката.
6. Систематичните участници се 
ангажират да сключват сделки 
съгласно публикуваните условия с 
всички други клиенти, на които са 
предоставили котировката в 
съответствие с параграф 4, когато 
нейният размер е равен или по-малък 
от специфичния за финансовия 
инструмент размер, определен в 
съответствие с член 9, параграф 5, 
буква г).
Систематичните участници не 
подлежат на задължението за 
публикуване на твърди котировки 
съгласно параграф 1 за финансови 
инструменти, които са под прага на 
ликвидност, определен в съответствие 
с член 9, параграф 4.
7. Систематичните участници не 
попадат в обхвата на разпоредбите на 

7. Систематичните участници не 
попадат в обхвата на разпоредбите на 
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настоящия член, когато сключват 
сделки в размери, които надвишават 
специфичния за финансовия 
инструмент размер, определен в 
съответствие с член 9, параграф 5, буква 
г). 
По отношение на пакетните поръчки и 
без да се засяга параграф 2 
задълженията по настоящия член се 
прилагат единствено спрямо пакетната 
поръчка като цяло, а не спрямо нейните 
отделни съставни елементи.

настоящия член, когато сключват 
сделки в размери, които са големи в 
сравнение с нормалния размер на 
пазара и са определени в съответствие с 
член 9, параграф 5, буква в).
По отношение на пакетните поръчки и 
без да се засяга параграф 2 
задълженията по настоящия член се 
прилагат единствено спрямо пакетната 
поръчка като цяло, а не спрямо нейните 
отделни съставни елементи.

8. Котировките, публикувани в 
съответствие с параграфи 1 и 5, и тези, 
чийто размер е равен или по-малък от 
размера, посочен в параграф 5, се 
оповестяват по начин, който е 
леснодостъпен за другите участници на 
пазара при разумни търговски условия.

8. Котировките, публикувани в 
съответствие с параграфи 1, се 
оповестяват по начин, който е 
леснодостъпен за другите участници на 
пазара при разумни търговски условия.

9. Цената или цените на котировките са 
от такова естество, което гарантира, че 
систематичният участник изпълнява 
своите задължения по член 27 от 
Директива 2014/65/ЕС, когато това е 
приложимо, и отразяват 
преобладаващите пазарни условия по 
отношение на цените, по които се 
сключват сделки за същите или подобни 
финансови инструменти на място на 
търговия.

9. Цената или цените на 
котировките са от такова естество, което 
гарантира, че систематичният участник 
изпълнява своите задължения по член 
27 от Директива 2014/65/ЕС, когато това 
е приложимо, и отразяват 
преобладаващите пазарни условия по 
отношение на цените, по които се 
сключват сделки за същите или подобни 
финансови инструменти на място на 
търговия.

При надлежно обосновани случаи обаче 
те могат да изпълняват нареждания при 
по-добра цена, при условие че тази цена 
е в оповестения диапазон, близък до 
пазарните условия.

При надлежно обосновани случаи обаче 
те могат да изпълняват нареждания при 
по-добра цена, при условие че тази цена 
е в оповестения диапазон, близък до 
пазарните условия.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

The transparency regime for non-equity SIs under the current Article 18 has revealed to be 
complex to implement and without clear impact on the transparency of SIs. This was reported 
by both market participants and supervisors.The amendment put forward the following 
modifications: :- paragraph 2: The obligation to provide quotes in illiquid on demand has 
revealed of limited value (not used in practice) and the proposed deletion would allow 
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streamlining the regime;- paragraph 3: delete the reference to exceptional circumstances and 
allow SIs to withdraw their quotes at any point in time.- paragraphs 5-7: In practice, the 
regime includes too many safeguards which allows SIs to make these provisions redundant. If 
market participants might be interested to be made aware about the quotes provided by SIs 
(paragraph 1), they are less interested in trading directly at this price (OTC trading in non-
equity instruments should reflect “the specific characteristics of the transaction 
contemplated, including in illiquid instruments and complex transactions, and of the 
requesting client”). The general practice is, in case a client also wants to trade in a quoted 
instrument, to prompt a new request to the SI.- paragraph 8 would have to be amended 
accordingly if the previous paragraphs are deleted/amended as suggested.In line with the 
principles underlying changes to Article 8 and 9 (removal of RFQ and voice-trading 
protocol), MEPs may want to consider whether Article 18 should be removed entirely (with 
the exception of paragraph 3 and possibly 5).

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 9 б (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 19 - параграф 2

Текст в сила Изменение

(9b) в член 19 се заличава параграф 
2.

2. В съответствие с член 50 
Комисията приема делегирани актове 
за определяне на размерите, посочени 
в член 18, параграф 6, при които 
инвестиционният посредник сключва 
сделки с всички други клиенти, на 
които е предоставил котировката. 
Специфичният за финансовия 
инструмент размер се определя в 
съответствие с критериите, 
посочени в член 9, параграф 5, буква г).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Заличава се в съответствие с изменението на член 18.
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 9 в (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 20 – параграф 2 а (нов) и параграф 3, буква в 

Текст в сила Изменение

(9в) Член 20 се изменя, както 
следва:
a) вмъква се следният параграф:
„2a. Всяка отделна сделка се 
оповестява публично веднъж чрез 
един ОМП;“;
б) в параграф 3 се заличава буква 
в);

в) страната по дадена сделка, 
която трябва да оповести публично 
сделката в съответствие с параграф 
1, ако и двете страни по сделката са 
инвестиционни посредници.

Or. en

Обосновка

a) Дадена сделка следва да бъде публично оповестявана само чрез един ОМП също и за 
капиталовите инструменти. Понастоящем, въпреки сложната система на второ 
ниво за избягване на потенциално двойно докладване, продължават да съществуват 
проблеми при прилагането, като изясняването на този въпрос на първо ниво изглежда 
по-ясното решение. Този допълнителен параграф ще гарантира, че информацията 
след сключването на сделките се оповестява само веднъж чрез един ОМП също и в 
случай на капиталови или подобни на тях финансови инструменти. 

б) Премахват се правомощията на ЕОЦКП за определяне на йерархията на 
докладване, тъй като тя вече е включена в члена относно посочения докладващ 
субект.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 9 д (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9д) Член 21 се изменя, както 
следва:
a) параграф 1 се заменя със 
следното:

1. Инвестиционните посредници, 
които сключват за собствена сметка или 
от името на клиенти сделки с 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии и деривати, 
търгувани на място на търговия, 
оповестяват обема и цената на тези 
сделки и времето, когато са сключени. 
Тази информация се оповестява чрез 
ОМП.

„1. Инвестиционните посредници, 
които сключват за собствена сметка или 
от името на клиенти сделки с 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии, търгувани на 
място на търговия, или деривати, 
които са предмет на задължението 
за клиринг, посочено в член 4 от 
Регламент (ЕС) № 648/2012, 
оповестяват обема и цената на тези 
сделки и времето, когато са сключени. 
Тази информация се оповестява чрез 
ОМП.“;
б) параграф 4 се заменя със 
следното:

4. Компетентните органи могат 
да разрешават на инвестиционните 
посредници да предвиждат отложено 
публикуване или могат да изискват 
публикуването на ограничени данни за 
дадена сделка или данни за няколко 
сделки в обобщен вид, или съчетание 
от двете по време на срока на 
отложеното публикуване, или могат 
да разрешават информацията за 
обема на отделни сделки да не се 
публикува по време на удължен срок 
на отложено публикуване, или, ако 
става дума за недялови финансови 
инструменти, които не са държавни 
дългови инструменти, могат да 
разрешат публикуването на данни за 
няколко сделки в обобщен вид по време 
на удължен срок на отложено 
публикуване, или в случай на 
държавни дългови инструменти 
могат да разрешат публикуването на 
данните за няколко сделки в обобщен 
вид за неопределен период от време, 
както и могат временно да спират 

„4. Инвестиционните посредници 
могат да предвиждат отложено 
публикуване на сделките, посочени в 
параграф 1 от настоящия член, и 
могат временно да спират задълженията 
по параграф 1 при същите условия, 
както е посочено в член 11.“;
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задълженията по параграф 1 при същите 
условия, както е посочено в член 11.

в) в параграф 5 уводната част се 
заменя със следното:

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите за регулаторни технически 
стандарти до 3 юли 2015 г.

„5. ЕОЦКП разработва проектите за 
регулаторни технически стандарти, по 
такъв начин, че да се даде 
възможност за публикуване на 
информацията, изисквана съгласно 
член 27з от настоящия регламент, за 
определяне на следното:“;

в)  страната по дадена сделка, която 
трябва да оповести публично сделката в 
съответствие с параграф 1, ако и двете 
страни по сделката са инвестиционни 
посредници.

г) в параграф 5 се заличава буква 
в).“;

Or. en

Обосновка

В обхвата на прозрачност на извънборсовото търгуване се въвеждат деривати, 
които са предмет на задълженията за клиринг, и се премахва търгуването на място 
на търговия за дериватите. Също така се съкращава параграф 4, за да се вземат 
предвид новите отлагания, както и премахването на търгуването на място на 
търговия за отлаганията.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 9 e (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9f) Вмъква се следният член:
„Член 21a
Посочен докладващ субект
1. Когато само една от страните 
по сделката е посочен докладващ 
субект в съответствие с параграф 3 
от настоящия член, тя отговаря за 
оповестяването на сделките чрез 
ОМП в съответствие с член 20, 
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параграф 1 или член 21, параграф 1.
2. Когато нито една от 
страните по сделката не е посочен 
докладващ субект или и двете страни 
по сделката са посочени докладващи 
субекти в съответствие с параграф 3, 
само субектът, който продава 
съответния финансов инструмент, 
оповестява публично сделката чрез 
ОМП.
3. При поискване от ЕОЦКП 
инвестиционните посредници 
получават статут на посочен 
докладващ субект за определени 
финансови инструменти или класове 
финансови инструменти. Всички 
систематични участници 
автоматично се определят като 
докладващи субекти за финансовите 
инструменти или класовете 
финансови инструменти, за които са 
систематични участници.
4. ЕОЦКП създава регистър на 
всички посочени докладващи субекти, 
в който се отбелязва самоличността 
на посочените докладващи субекти, 
включително систематичните 
участници, както и инструментите 
или класовете инструменти, за които 
те са посочени докладващи субекти.“;

Or. en

Обосновка

Въвежда се режим на посочени докладващи субекти като част от отделянето на 
статута на систематичните участници от задължението за докладване. Тази 
промяна се подкрепя категорично от повечето участници на пазара и се очаква да 
намали тежестта върху по-малките инвестиционни посредници, да осигури 
допълнителна яснота за пазарните участници относно това кой ще докладва 
сделките, да подобри докладването на сделките и да намали броя на систематичните 
участници в Съюза (което ще доведе до по-реалистична картина на пазарите).
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 9 ж (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст в сила Изменение

(9ж) В член 22, параграф 1 уводната 
част се заменя със следното:

С оглед извършването на изчисленията 
за определяне на изискванията за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките и режимите на 
задължението за търговия, посочени в 
членове 3—11, членове 14—21 и член 
32, които се прилагат за финансовите 
инструменти, както и за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
систематичен участник, ЕОЦКП и 
компетентните органи могат да изискват 
информация от:

„С оглед извършването на изчисленията 
за определяне на изискванията за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките и режимите на 
задължението за търговия, посочени в 
членове 3—11, членове 14—21 и член 
32, които се прилагат за финансовите 
инструменти, както и за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
систематичен участник, и за изготвяне 
на годишни доклади до Европейската 
комисия в съответствие с член 4, 
параграф 4, член 9, параграф 2, член 7, 
параграф 1 и член 11, параграф 1, 
ЕОЦКП и компетентните органи могат 
да изискват информация от:“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Това допълнение ще позволи на ЕОЦКП да събира данни за всяко освобождаване и за 
всяко отлагане както за капиталови, така и за некапиталови инструменти. В 
момента ЕОЦКП е в състояние да събира информация само за освобождаванията, 
свързани с капиталовите инструменти, с изключение на системата за управление на 
нарежданията, въз основа на изчисленията за параметъра „стъпки на котиране“ и на 
искането за извършване на тези изчисления. Събирането на по-подробни данни би 
позволило на ЕОЦКП да предоставя по-точни доклади, да наблюдава по-добре 
прилагането на освобождаванията и отлаганията и да осигури по-добра 
информационна основа за вземането на политически решения.
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на акциите, 
борсово търгуваните фондове и 
облигациите, които се търгуват на място 
на търговия, както и по отношение на 
извънборсовите деривати, както са 
определени в член 2, параграф 7 от 
Регламент (ЕС) № 648/2012, които са 
предмет на задължението за клиринг, 
посочено в член 4 от същия регламент, 
доставчиците на данни предоставят на 
ДКД всички пазарни данни, посочени в 
член 22б, параграф 2, необходими за 
функционирането на ДКД. Тези пазарни 
данни се предоставят в хармонизиран 
формат, чрез висококачествен протокол 
за предаване и възможно най-близо до 
реалното време, колкото е технически 
осъществимо.

1. По отношение на акциите, 
борсово търгуваните фондове и 
облигациите, които се търгуват на място 
на търговия, както и по отношение на 
извънборсовите деривати, както са 
определени в член 2, параграф 7 от 
Регламент (ЕС) № 648/2012, които са 
предмет на задължението за клиринг, 
посочено в член 4 от същия регламент, 
доставчиците на пазарни данни 
предоставят на ДКД всички пазарни 
данни и регулаторни данни, посочени в 
член 22б, параграф 2, необходими за 
функционирането на ДКД. Тези пазарни 
данни се предоставят в хармонизиран 
формат, чрез висококачествен протокол 
за предаване и възможно най-близо до 
реалното време, колкото е технически 
осъществимо.

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22а – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. От регулираните пазари, 
чийто среден дневен обем на 
търговията с акции представлява по-
малко от 1 % от средния дневен обем 
на търговията в Съюза, не се изисква 
да предоставят пазарни данни на 
ДКД;



PR\1254822BG.docx 67/117 PE731.644v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Въвежда се механизъм за изключване на по-малките регулирани пазари. В параграф 2 
се въвежда праг от първо ниво, свързан с пазарния дял.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22а – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. От регулираните пазари, 
чийто среден дневен обем на 
търговията с акции надхвърля 1 % от 
средния обем на търговията в Съюза, 
не се изисква да предоставят пазарни 
данни на ДКД, ако:
i) регулираният пазар 
представлява повече от 70 % от 
средния дневен обем на търговията с 
акции, които са били допуснати до 
търговия за първи път на този 
регулиран пазар; или
ii) средният дневен обем на 
търговията с акции, допуснати за 
първи път до търговия на регулиран 
пазар в многостранни системи за 
търговия и чрез систематични 
участници, е 20 % или по-малко от 
средния дневен обем на търговията с 
тези акции.
ЕОЦКП публикува на своя уебсайт 
списък на регулираните пазари, които 
са освободени от задължението да 
предоставят пазарни данни на ДКД, и 
редовно актуализира този списък.

Or. en



PE731.644v01-00 68/117 PR\1254822BG.docx

BG

Обосновка

Въвежда се механизъм за изключване на по-малките регулирани пазари. Ако пазарният 
дял надхвърля 1 % (първи праг по параграф 2), но борсата продължава да показва 
ниски равнища на фрагментация, тъй като акциите, допуснати до мястото на 
търговия, също се търгуват предимно на това място, тогава се въвежда праг от 
второ ниво. Моля, обърнете внимание, че двата критерия за фрагментация се 
прилагат алтернативно, а не кумулативно (като по този начин се увеличават 
максимално възможностите за освобождаване). Моля, вижте изложението на 
мотивите за повече подробности относно обосновката и целите на това 
освобождаване.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) 600/2014
Член 22а – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Независимо от разпоредбите 
на параграфи 2 и 2а, по-малките 
регулирани пазари могат да решат да 
предоставят пазарни данни на ДКД 
при спазване на разпоредбите на 
параграф 1, като уведомят ЕОЦКП. 
Тези регулирани пазари, които решат 
да подлежат на изискването за 
предоставяне на пазарни данни в 
съответствие с параграф 1, следва да 
започнат да предоставят такива 
данни на ДКД в срок от 30 работни 
дни от датата на уведомлението до 
ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Въпреки възможността за освобождаване, консолидираната система за борсова 
информация може да представлява жизнеспособен начин за по-малките регулирани 
пазари да подобрят своята видимост за „външни“ инвеститори — както в рамките 
на Съюза, така и извън него — и да увеличат своя пазарен дял. Това ще бъде в 
съответствие с целите на Съюза на капиталовите пазари и ще увеличи размера и 
привлекателността на капиталовите пазари на ЕС като цяло. Поради тази причина 
се въвежда клауза за участие, в случай че по-малките регулирани пазари доброволно 
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решат да участват в схемата за задължително предоставяне на данни.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на сделките с 
инструментите, посочени в параграф 1, 
които са сключени от инвестиционни 
посредници извън място на търговия, 
доставчиците на пазарни данни 
предоставят на ДКД пазарните данни 
относно тези сделки пряко или чрез 
ОМП.

3. По отношение на сделките с 
инструментите, посочени в параграф 1, 
които са сключени от инвестиционни 
посредници извън място на търговия, 
доставчиците на пазарни данни 
предоставят на ДКД пазарните данни 
относно тези сделки чрез ОМП. По 
отношение на най-добрите цени 
„купува“ и „продава“ за акции, 
предоставени от инвестиционни 
посредници извън място на търговия, 
доставчиците на пазарни данни 
предоставят на ДКД пазарните 
данни относно тези цени пряко или 
чрез ОМП.

Or. en

Обосновка

Сделките, предоставяни на ДКД, следва да се докладват само чрез ОМП, за да се 
избегне двойно докладване. Данните преди сключването на сделките обаче могат да се 
съобщават и директно от инвестиционните посредници.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставчиците на пазарни данни 
не получават никакво възнаграждение 

4. Доставчиците на пазарни данни 
не получават никакво възнаграждение 
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за предоставените пазарни данни, 
различно от поделянето на приходите, 
посочено в член 27га, параграф 2, буква 
в).

за предоставените пазарни данни, 
различно от поделянето на приходите, 
посочено в член 27з, параграф 1.

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на пазарни данни 
предоставят информацията по 
отношение на освобождаванията и 
отлаганията, както е предвидено в 
членове 4, 7, 11, 14, 20 и 21.

5. Доставчиците на пазарни данни 
предоставят информацията относно 
отлаганията, както е предвидено в 
членове 7, 11, 20 и 21.

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [СП, моля добавете 3 месеца 
след влизането в сила] Комисията 
създава експертна група на участниците, 
която предоставя насоки относно 
качеството и съдържанието на 
пазарните данни, общото тълкуване 
на пазарните данни и качеството на 
протокола за предаване, посочен в член 
22а, параграф 1. Експертната група на 
участниците предоставя насоки 
ежегодно. Тези насоки се оповестяват 
публично.

1. До [СП, моля добавете 3 месеца 
след влизането в сила] Комисията 
създава експертна група на участниците, 
която предоставя насоки относно 
качеството и съдържанието на 
основните пазарни данни във връзка с 
крайния продукт на консолидираните 
системи за борсова информация и 
качеството на протокола за предаване, 
посочен в член 22а, параграф 1. 
Експертната група на участниците 
предоставя насоки ежегодно чрез 
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специален доклад. Тези насоки се 
оповестяват публично.

Or. en

Обосновка

Ограничаване на обхвата на експертната група по пазарни данни на Комисията, като 
тя следва да предоставя само съвети относно крайния продукт на консолидираната 
система за борсова информация, за да се гарантира, че системата е ефективна и че 
стойността ѝ за пазарните участници в ЕС е максимална. Експертната група не 
следва да предоставя съвети относно тълкуването на пазарните данни или 
стандартите за пазарни данни извън обхвата на крайния продукт на 
консолидираната система за борсова информация. Това следва да бъде оставено на 
ЕОЦКП.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22б (нов) – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 50 за 
определяне на качеството и 
съдържанието на пазарните данни, 
както и качеството на протокола за 
предаване.

2. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на качеството и 
съдържанието на основните пазарни 
данни, както и качеството на протокола 
за предаване.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП се оправомощава да приема регулаторни технически стандарти по 
отношение на входните данни и крайните продукти на консолидираната система за 
борсова информация. ЕОЦКП следва да продължи да отговаря за определянето на 
стандартите за данните, за да се избегнат противоречащи указания и практики и да 
се гарантира, че указанията към пазарните участници са ясни и последователни. Тъй 
като консолидираната система за борсова информация е предимно инструмент за 
пазарните участници, целта на регулаторните технически стандарти следва да бъде 
да се сведат до минимум смущенията на пазара и да се гарантира, че съдържанието 
и форматът на пазарните данни за ДКД са лесно използваеми и че крайният продукт 
на консолидираната система е разбираем за всички участници на пазара.
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Изменение 61

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22б (нов) – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тези делегирани актове се определя 
по-специално следното:

В тези проекти на регулаторни 
технически стандарти се определя 
по-специално следното:

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към предишното изменение.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22б (нов) – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) пазарните данни, които 
доставчиците на данни трябва да 
предоставят на ДКД, за да се изготвят 
основните пазарни данни, необходими 
за функционирането на ДКД, 
включително съдържанието и формата 
на тези пазарни данни;

a) пазарните данни, които 
доставчиците на данни трябва да 
предоставят на ДКД, за да се изготвят 
основните пазарни данни, необходими 
за функционирането на ДКД, 
включително съдържанието и формата 
на тези пазарни данни, в съответствие 
с преобладаващите стандарти и 
практики в отрасъла

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към предишното изменение.
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Изменение 63

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 10
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 22б (нов) – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея Комисията 
взема предвид насоките на ЕОЦКП и на 
техническата експертна група, 
създадена в съответствие с параграф 2, 
развитието в международен план, както 
и стандартите, договорени на равнището 
на Съюза или на международно 
равнище. Комисията гарантира, че 
приетите делегирани актове са 
съобразени с изискванията за 
докладване, установени в членове 3, 6, 
8, 10, 14, 18, 20, 21 и 27ж.

За целите на първа алинея ЕОЦКП 
взема предвид насоките на техническата 
експертна група, създадена в 
съответствие с параграф 1, както и 
развитието в международен план и 
стандартите, договорени на равнището 
на Съюза или на международно 
равнище. ЕОЦКП гарантира, че 
приетите проекти на регулаторни 
технически стандарти са съобразени 
с изискванията за докладване, 
установени в членове 3, 6, 10, 14, 20, 21, 
22, 26, 27 и 27ж.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме 
регулаторните технически 
стандарти, посочените в първа 
алинея, в съответствие с членове 
10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към предишното изменение.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 11
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП публикува на своя уебсайт 
списък, съдържащ акциите с ISIN от 

заличава се
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ЕИП, които са предмет на 
задължение за търговия с акции, и 
редовно актуализира този списък.“;

Or. en

Обосновка

Използването на ISIN за определяне на обхвата на задължението за търговия с акции 
се разбира от само себе си, тъй като първите букви на ISIN са достатъчни за 
идентифициране на ISIN от ЕИП. Поради това не е необходимо да бъде допълнително 
уточняван в списък, което би създало предимно административна работа и 
допълнителни усилия за ЕОЦКП и за участниците на пазара, които ще трябва да 
проверяват списъка и да го интегрират в своята система за търговия преди да 
започнат да търгуват.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 11 а (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 25 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(11а) В член 25 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Операторът на място на търговия 
съхранява на разположението на 
компетентния орган за срок от най-
малко пет години данните, свързани с 
всички нареждания за финансови 
инструменти, които са обявени чрез 
неговите системи. В архивите се 
съдържат съответните данни, 
представляващи характеристиките на 
нареждането, включително данните, 
свързващи нареждането с 
извършената(ите) сделка(и), 
произтичаща(и) от него и (даннитее 
във връзка с които) се отчитат в 
съответствие с член 26, параграфи 1 и 3. 
ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на достъпа 
до информация, който компетентните 
органи получават съгласно настоящия 

„2. Операторът на място на търговия 
съхранява на разположението на 
компетентния орган за срок от най-
малко пет години данните, свързани с 
всички нареждания за финансови 
инструменти, които са обявени чрез 
неговите системи, в електронен и 
машинночетим формат и с помощта 
на общ образец в съответствие с 
методиката по ISO 20022. В архивите 
се съдържат съответните данни, 
представляващи характеристиките на 
нареждането, включително данните, 
свързващи нареждането с 
извършената(ите) сделка(и), 
произтичаща(и) от него и (данните във 
връзка с които) се отчитат в 
съответствие с член 26, параграфи 1 и 3. 
ЕОЦКП действа като посредник и 
координатор по отношение на достъпа 
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параграф. до информация, който компетентните 
органи получават съгласно настоящия 
параграф.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Стандартизацията на свързаните с нареждането данни би била от полза за 
националните компетентни органи, което: а) би им помогнало по-лесно да анализират 
данните, поискани от всяко място на търговия в ЕС, и по този начин да допринесат 
за по-ефективен надзор на пазарите; б) би позволило на местата на търговия да 
използват една и съща система за записване и докладване за всеки национален 
компетентен орган в ЕС, като по този начин се избегнат разходите, свързани със 
спазването на различни национални стандарти, и в) би им помогнало да уеднаквят 
стандартизацията на данните от регистъра за нарежданията с тази на данните за 
сделките и по този начин да осигурят по-последователно третиране на двете 
категории.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 11 б (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила Изменение

(11б) В член 25, параграф 3 първата 
алинея се заменя със следното:

3. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти за 
определяне на свързаните с 
нареждането данни, които подлежат на 
изискването за съхранение съгласно 
параграф 2 от настоящия член и които 
не са посочени в член 26.

„3. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти за 
определяне на свързаните с 
нареждането данни и формати, които 
подлежат на изискването за съхранение 
съгласно параграф 2 от настоящия член 
и които не са посочени в член 26.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Също като в предходното изменение.
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Изменение 67

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 11 в (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 26 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(11в) В член 26 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Инвестиционните посредници, 
които сключват сделки с финансови 
инструменти, представят пълен и 
прецизен отчет за тези сделки пред 
компетентния орган възможно най-
бързо и не по-късно от края на 
следващия работен ден.

„1. Инвестиционните посредници, 
лицата, управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове, както са 
определени в член 4б от Директива 
2011/61/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно 
лицата, управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове, и 
управляващите дружества на 
ПКИПЦК, както са определени в член 
2, параграф 1, буква б) от Директива 
2009/65/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 г. 
относно координирането на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби 
относно предприятията за 
колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК), предоставящи услуги, 
определени в член 4, параграф 2 от 
Директива 2014/65/ЕС относно 
пазарите на финансови инструменти, 
които сключват сделки с финансови 
инструменти, представят пълен и 
прецизен отчет за тези сделки пред 
компетентния орган възможно най-
бързо и не по-късно от края на 
следващия работен ден.

В съответствие с член 85 от Директива 
2014/65/ЕС компетентните органи 
вземат необходимите мерки, с които да 
се гарантира, че компетентният орган на 
най-относимия пазар по отношение 
на ликвидността на тези финансови 

В съответствие с член 85 от Директива 
2014/65/ЕС компетентните органи 
вземат необходимите мерки, с които да 
се гарантира, че компетентният орган на 
съответните пазари също получава 
тази информация.
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инструменти също получава тази 
информация.

Компетентните органи предоставят 
без ненужно забавяне на ЕОЦКП 
всяка информация, докладвана по 
силата на настоящия член.

Компетентните органи установяват 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че информацията може 
да бъде споделена с други 
компетентни органи при поискване.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Ensuring a level playing field between the AIFM/UCITS firms based in jurisdictions with 
local requirements to obtain the relevant information for market abuse purposes and those 
based in the jurisdictions where such requirements are not in place. It will also ensure a level 
playing field among the MiFID Investment Firms and AIFM/UCITS management companies 
providing one or more MiFID services to third parties; especially since a move from 
operating under a MiFID Investment Firm license to being licensed under AIFMD or UCITS 
Directive has been observed by some NCAs. Also addresses the fact that the current MiFIR 
provisions do not allow for a broad exchange of MiFIR transaction data among NCAs 
because data can only be exchanged with the competent authority “of the most relevant 
market in terms of liquidity”. Such a narrow reference does not allow for an exchange that 
adequately reflect NCAs’ evolving supervisory needs to monitor the most recent market 
developments. In line with the principles outlined in the Commission data strategy to 
maximise the potential usage of transaction reporting for all suitable purposes and avoid 
duplication of reporting flows. Amendment permits NCAs to share transaction reports for 
wider purposes.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 11 г (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 26 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(11г) В член 26 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Посоченото в параграф 1 задължение 
се прилага за:

„2. Посоченото в параграф 1 
задължение се прилага за:

a) финансовите инструменти, които са 
допуснати до търговия или се търгуват 
на място на търговия, или за които е 

a) финансовите инструменти, които 
са допуснати до търговия или се 
търгуват на място на търговия, или за 
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подадено заявление за допускане до 
търговия;

които е подадено заявление за 
допускане до търговия;

б) финансовите инструменти, при които 
базовият инструмент е финансов 
инструмент, търгуван на място на 
търговия; както и

б) финансовите инструменти, при 
които базовият инструмент е финансов 
инструмент, търгуван на място на 
търговия;

в) финансовите инструменти, при които 
базовият инструмент е индекс или 
кошница от финансови инструменти, 
търгувани на място на търговия.

в) финансовите инструменти, при 
които базовият инструмент е индекс или 
кошница от финансови инструменти, 
търгувани на място на търговия; 
както и
ва) деривати, които са предмет на 
задължението за клиринг, посочено в 
член 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012, 
сключени извън място на търговия.

Задължението се прилага за сделките с 
посочените в букви а)—в) финансови 
инструменти, независимо дали тези 
сделки са сключени, или не на място на 
търговия.

Задължението се прилага за сделките с 
посочените в букви а)—в) финансови 
инструменти, независимо дали тези 
сделки са сключени, или не на място на 
търговия.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Изменения в докладването на сделките за привеждане в съответствие с новия обхват 
на докладването на сделки с извънборсови деривати. Критерият за търгуване на 
място на търговия се запазва тук в допълнение към новия обхват на извънборсовите 
сделки, тъй като при отчитането на сделките има елемент на пазарна злоупотреба, 
който изисква пълна информация за всичко, свързано с местата на търговия.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 11 д (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 26 – параграф 3

Текст в сила Изменение

(11д) В член 26 параграф 3 се заменя 
със следното:

3. В докладваната информация се „3. В докладваната информация се 
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посочват по-специално имената и броят 
на купените или продадените 
финансови инструменти; количеството; 
датите и часовете на сключване на 
сделките; цените, по които са сключени 
сделките; идентификаторите на 
клиентите, от чието име 
инвестиционният посредник е сключил 
дадените сделки; идентификаторите на 
лицата при инвестиционния посредник, 
отговорни за дадените инвестиционни 
решения и за сключването на дадените 
сделки, както и на използвания 
компютърен алгоритъм; 
идентификаторът на приложимото 
освобождаване, съгласно което са 
сключени дадените сделки; начините за 
идентифициране на съответните 
инвестиционни посредници, както и 
идентификаторите на късите 
продажби по смисъла на член 2, 
параграф 1, буква б) от Регламент 
(ЕС) № 236/2012 на акции и държавни 
дългови инструменти в обхвата на 
членове 12, 13 и 17 от посочения 
регламент. За сделките, които не са 
сключени на място на търговия, в 
докладваната информация се съдържат 
идентификатори на видовете сделки 
според мерките, които се изисква да 
бъдат приети по силата на член 20, 
параграф 3, буква а) и член 21, параграф 
5, буква а). За стоковите деривати в 
докладваната информация се посочва 
дали сделката води до намаляване на 
риска по обективно измерим начин, 
както е посочено в член 57 от Директива 
2014/65/ЕС.

посочват по-специално имената и броят 
на купените или продадените 
финансови инструменти; количеството; 
датите и часовете на сключване на 
сделките; цените, по които са сключени 
сделките; идентификаторите на 
страните, от чието име 
инвестиционният посредник е сключил 
дадените сделки; идентификаторите на 
лицата при инвестиционния посредник, 
отговорни за дадените инвестиционни 
решения и за сключването на дадените 
сделки, както и на използвания 
компютърен алгоритъм; 
идентификаторът на субекта, който е 
предмет на задължението за 
докладване, идентификаторът на 
приложимото освобождаване, съгласно 
което са сключени дадените сделки; 
начините за идентифициране на 
съответните инвестиционни 
посредници. Докладите за сделка, 
сключена на мястото на търговия, 
включват идентификационен код на 
сделката, който се генерира и 
разпространява от мястото на 
търговия както до купуващите, така 
и до продаващите членове на 
мястото на търговия. За сделките, 
които не са сключени на място на 
търговия, в докладваната информация 
се съдържат идентификатори на 
видовете сделки според мерките, които 
се изисква да бъдат приети по силата на 
член 20, параграф 3, буква а) и член 21, 
параграф 5, буква а). За стоковите 
деривати в докладваната информация се 
посочва дали сделката води до 
намаляване на риска по обективно 
измерим начин, както е посочено в член 
57 от Директива 2014/65/ЕС.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Предложението има за цел да осигури съгласуваност с преразгледаните технически 
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стандарти на EMIR.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 11 e (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 26 – параграф 5

Текст в сила Изменение

(11e) В член 26 параграф 5 се заменя 
със следното:

5. Операторът на място на търговия 
изготвя по силата на параграфи 1 и 3 
подробна информация за сделките с 
финансови инструменти, търгувани на 
неговата платформа, сключвани чрез 
системите му от дружество, което не е 
обхванато от настоящия регламент.

„5. Операторът на място на търговия 
изготвя по силата на параграфи 1 и 3 
подробна информация за сделките с 
финансови инструменти, търгувани на 
неговата платформа, сключвани чрез 
системите му от всеки член, участник 
или потребител, който не е обхванат 
от настоящия регламент.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Терминът „всеки член, участник или потребител“ е по-точен от термина 
„дружество“ и ясно обхваща всички субекти, които сключват сделки на места на 
търговия. Този подход: i) гарантира, че информацията за търговската дейност на 
дадено място на търговия е пълна и съответства на информацията, предоставена от 
други места на търговия (ii) осигурява по-добро съответствие с изискванията за 
водене на регистър за нарежданията съгласно член 25 от РПФИ (iii) ще има 
положително въздействие върху прилагането на правилата за докладване в рамките 
на пилотната уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на 
децентрализирания регистър.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 11 ж (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 26 – параграф 6 – алинея 1
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Текст в сила Изменение

(11ж) В член 26, параграф 6 първата 
алинея се заменя със следното:

6. Когато инвестиционните 
посредници посочват по силата на 
параграфи 3 и 4 идентификаторите на 
клиентите, които са юридически лица, 
те използват съответния 
идентификационен код на правен 
субект.

„6. Когато инвестиционните 
посредници посочват по силата на 
параграфи 3 и 4 идентификаторите на 
клиентите, те използват съответния 
идентификационен код на правен субект 
по ISO 17442, установен за 
идентифициране на страните, 
отговарящи на условията за такъв 
код. Кодът се използва за 
идентифициране на тези страни, 
независимо от техния правен статут 
и начина, по който те се финансират. 
За страните, които не отговарят на 
условията за такъв код, се използва 
национален идентификационен код, 
установен за идентифициране на 
страните, които не отговарят на 
условията за получаване на 
идентификационен код на правен 
субект’;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Изяснява се, че задължението за използване на идентификационния код на правен 
субект се отнася за всички субекти, които отговарят на условията за такъв код, 
независимо от техния правен статут и начина, по който се финансират, и е в 
съответствие с доклада на ЕОЦКП за преразглеждане на РПФИ относно 
докладването на сделките и често задаваните въпроси на Комисията относно EMIR. 
Пазарните участници ще понесат първоначални разходи за събиране от своите 
системи на информацията за категорията на клиента и за адаптиране на схемата за 
докладване, но тези разходи ще бъдат по-ниски от разходите за създаване на 
специална нова система за докладване, която да предоставя тази информация на 
техния национален компетентен орган.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 12
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Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 26 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Член 26, параграф 9 се изменя, 
както следва:

заличава се

a) добавя се следната буква й):
“й) датата, до която сделките 
трябва да бъдат докладвани.“;
б) след първата алинея се вмъква 
следната алинея:
„При изготвянето на тези 
регулаторни технически стандарти 
ЕОЦКП взема предвид развитието в 
международен план и стандартите, 
договорени в рамките на Съюза или на 
световно равнище, и тяхната 
съгласуваност с изискванията за 
отчетност, определени в Регламент 
(ЕС) 2019/834 и Регламент (ЕС) 
2015/2365.“;

Or. en

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 12 а (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 26 – параграф 9

Текст в сила Изменение

(12a) В член 26 параграф 9 се заменя 
със следното:

9. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти за 
определяне на:

„9. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти за 
определяне на:

a) изискваните стандарти и 
формати за данните при докладваната 
информация по силата на параграфи 1 и 
3, в т.ч. методите и условията за 
докладване на финансовите сделки, 

a) изискваните стандарти и 
формати за данните при докладваната 
информация по силата на параграфи 1 и 
3, в т.ч. методите и условията за 
докладване на финансовите сделки, 
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както и формата и съдържанието на тези 
доклади;

както и формата и съдържанието на тези 
доклади;

б) критериите за определяне на 
съответния пазар в съответствие с 
параграф 1;

б) критериите за определяне на 
съответния пазар в съответствие с 
параграф 1;

в) референтните данни на купените 
или продадени финансови инструменти; 
количеството; датите и часовете на 
сключване на сделките; цените, по 
които са сключени сделките; 
подробните сведения за самоличността 
на клиентите, идентификаторите на 
клиентите, от чието име 
инвестиционният посредник е сключил 
дадените сделки; идентификаторите на 
лицата при инвестиционния посредник, 
отговорни за дадените инвестиционни 
решения и за сключването на дадените 
сделки, както и на използвания 
компютърен алгоритъм; 
идентификаторът на приложимото 
освобождаване, съгласно което са 
сключени дадените сделки; начините за 
идентифициране на съответните 
инвестиционни посредници; начинът, по 
който са сключени дадените сделки, 
както и полетата с данни, необходими за 
обработването и анализирането на 
изискваната в параграф 3 информация за 
сделките; както и

в) референтните данни на купените 
или продадени финансови инструменти; 
количеството; датите и часовете на 
сключване на сделките; цените, по 
които са сключени сделките; 
подробните сведения за самоличността 
на клиентите, идентификаторите на 
клиентите, от чието име 
инвестиционният посредник е сключил 
дадените сделки; идентификаторите на 
лицата при инвестиционния посредник, 
отговорни за дадените инвестиционни 
решения и за сключването на дадените 
сделки, както и на използвания 
компютърен алгоритъм; 
идентификаторът на приложимото 
освобождаване, съгласно което са 
сключени дадените сделки; начините за 
идентифициране на съответните 
инвестиционни посредници; начинът, по 
който са сключени дадените сделки, 
както и полетата с данни, необходими за 
обработването и анализирането на 
изискваната в параграф 3 информация за 
сделките;

г) идентификаторите на късите 
продажби на акции и държавни 
дългови инструменти, както е 
посочено в параграф 3;
д) съответните класове финансови 
инструменти, които подлежат на 
докладване по силата на параграф 2;

д) съответните класове индекси, 
които подлежат на докладване по силата 
на параграф 2;

е) условията, при които държавите 
членки в съответствие с параграф 6 
създават, предоставят и поддържат 
идентификационни кодове на правен 
субект, и условията, при които 
инвестиционните посредници използват 
тези идентификационни кодове на 
правен субект, за да посочат 
изискваните от параграфи 3, 4 и 5 
идентификатори на клиентите в 

е) условията, при които държавите 
членки в съответствие с параграф 6 
създават, предоставят и поддържат 
идентификационни кодове на правен 
субект, и условията, при които 
инвестиционните посредници използват 
тези идентификационни кодове на 
правен субект, за да посочат 
изискваните от параграфи 3, 4 и 5 
идентификатори на клиентите в 
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информацията за сделките, която по 
силата на параграф 1 са задължени да 
изготвят;

информацията за сделките, която по 
силата на параграф 1 са задължени да 
изготвят;

ж) прилагането на задълженията за 
докладване на сделките спрямо 
клоновете на инвестиционни 
посредници;

ж) прилагането на задълженията за 
докладване на сделките спрямо 
клоновете на инвестиционни 
посредници;

з) какво означава сделка и сключване на 
сделка за целите на настоящия член.

з) какво означава сделка и 
сключване на сделка за целите на 
настоящия член;

и) кога за целите на параграф 4 се счита, 
че даден инвестиционен посредник е 
предал нареждане.

и) кога за целите на параграф 4 се 
счита, че даден инвестиционен 
посредник е предал нареждане;
иа) условията за свързване на 
конкретни сделки и начините за 
идентифициране на групираните 
нареждания, които водят до 
сключването на сделка;
иб) датата, до която сделките 
трябва да бъдат докладвани.

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите за регулаторни технически 
стандарти до 3 юли 2015 г.

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите за регулаторни технически 
стандарти до  ... [три месеца след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент за изменение].

На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме регулаторните 
технически стандарти, посочените в 
първа алинея, в съответствие с членове 
10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме регулаторните 
технически стандарти, посочени в първа 
алинея, в съответствие с членове 10—14 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

Or. en

(02014R0600-20220101)

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 14 а (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27г



PR\1254822BG.docx 85/117 PE731.644v01-00

BG

Текст в сила Изменение

(14a) Член 27г се изменя, както 
следва:
a) заглавието се заменя със 
следното:

Член 27г „Член 27г

Процедури за издаване на лиценз и за 
отказ от лицензиране

Процедури за издаване на лиценз и за 
отказ от лицензиране за ОМД и ОМП“;
б) параграф 1 се заменя със 
следното:

1. Кандидатстващият за лиценз 
доставчик на услуги за докладване на 
данни подава заявление като предоставя 
цялата информация, необходима на 
ЕОЦКП или, когато е приложимо, на 
националния компетентен орган, за да 
потвърди, че към момента на 
първоначалното лицензиране този 
доставчик е въвел всички необходими 
механизми, за да изпълнява 
задълженията си в съответствие с 
разпоредбите на настоящия дял, 
включително програма за дейността, в 
която наред с другото са посочени 
видовете услуги, които са предвидени, 
както и организационната структура.

„1. Кандидатстващият за лиценз 
ОМП или ОМД подава заявление като 
предоставя цялата информация, 
необходима на ЕОЦКП или, когато е 
приложимо, на националния 
компетентен орган, за да потвърди, че 
към момента на първоначалното 
лицензиране ОМП или ОМД е въвел 
всички необходими механизми, за да 
изпълнява задълженията си в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял, включително програма 
за дейността, в която наред с другото са 
посочени видовете услуги, които са 
предвидени, както и организационната 
структура.“;
в) параграф 3 се заменя със 
следното:

3. В срок до шест месеца от 
получаването на пълно заявление, 
ЕОЦКП или, когато е приложимо, 
националният компетентен орган 
преценява доколко кандидатстващият за 
лицензиране доставчик на услуги за 
докладване на данни удовлетворява 
изискванията в настоящия дял. Той 
приема надлежно обосновано решение, 
с което го лицензира или отказва да го 
лицензира, и го уведомява за това в 
рамките на пет работни дни.

„3. В срок до шест месеца от 
получаването на пълно заявление, 
ЕОЦКП или, когато е приложимо, 
националният компетентен орган 
преценява доколко кандидатстващият за 
лицензиране ОМП или ОМД 
удовлетворява изискванията в 
настоящия дял. Той приема надлежно 
обосновано решение, с което го 
лицензира или отказва да го лицензира, 
и го уведомява за това в рамките на пет 
работни дни.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)
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Обосновка

Приложното поле на настоящия член следва да бъде ограничено до ОМД и ОМП, за да 
се приведе в съответствие с предложението за обхващане на процедурата за 
лицензиране на ДКД в член 27г, буква б).

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 15
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27г а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Вмъква се следният член:

Член 27га „Член 27га
Процес на подбор за лицензиране на 
единен доставчик на консолидирани 
данни за всеки клас активи

Процес на подбор на доставчици на 
консолидирани данни

1. До [СП, моля въведете дата, 
която е 3 месеца след влизането в 
сила] ЕОЦКП организира процедура за 
подбор за определянето на ДКД за срок 
от пет години. ЕОЦКП организира 
отделна процедура за подбор за всеки 
от следните класове активи: акции, 
борсово търгувани фондове, облигации 
и деривати (или съответните 
подкласове деривати).

1. До ... [три месеца след датата 
на влизане в сила на делегирания акт 
по член 22б, параграф 2] ЕОЦКП 
организира процедура за подбор за 
определянето на ДКД за срок от 
пет години. ЕОЦКП организира отделна 
процедура за подбор за всеки клас 
активи, като дава предимство на 
облигациите, акциите и борсово 
търгуваните фондове пред 
дериватите. Всяка процедура за 
подбор започва не по-късно от шест 
месеца след началото на предходната.

2. За всеки от класовете активи, 
посочени в параграф 1, ЕОЦКП оценява 
заявленията въз основа на следните 
критерии:

2. За всеки от класовете активи, 
посочени в параграф 1, ЕОЦКП избира 
заявител за последващ лиценз въз 
основа на следните критерии:

a) техническата способност на 
заявителите да предоставят 
устойчива консолидирана система за 
борсова информация в целия Съюз;

a) техническата способност на 
заявителя да предоставя устойчива 
консолидирана система за борсова 
информация в целия Съюз;

б)  способността на заявителите 
да спазват организационните 
изисквания, определени в член 27з;

б) способността на заявителя да 
спазва организационните изисквания, 
определени в член 27з;
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ба) способността за получаване, 
консолидиране и разпространение на 
пазарни данни преди и след 
сключването на сделките с акции до 
първите пет нива на регистъра за 
нарежданията, както и на данни след 
сключването на сделките с борсово 
търгувани фондове, облигации и 
деривати;

в) управленската структура на 
заявителите;

в) адекватността на 
управленската структура на заявителя;

г) скоростта, с която заявителите 
могат да разпространяват основни 
пазарни данни;

г) адекватността на скоростта, с 
която заявителят може да 
разпространява основни пазарни 
данни;

д) капацитета на заявителите да 
разпространяват данни с добро 
качество ;

д) целесъобразността на 
методите и мерките на заявителя за 
гарантиране на качеството на 
данните;

е) общите разходи, необходими на 
заявителите за изготвяне на 
консолидираната система за борсова 
информация, както и разходите по 
постоянната експлоатация на 
консолидираната система за борсова 
информация;

е) разумния размер на общите 
разходи, необходими на заявителя за 
изготвяне на консолидираната система 
за борсова информация, както и 
разходите по постоянната експлоатация 
на консолидираната система за борсова 
информация; 

ж) размера на таксите, които 
заявителят възнамерява да начислява на 
различните видове ползватели на 
основни пазарни данни;

ж) размера на таксите, които 
заявителят възнамерява да начислява на 
различните видове ползватели на 
основни пазарни данни, тяхната 
пропорционалност спрямо разходите, 
направени за управлението на ДКД, 
както и неговите модели за таксуване 
и лицензиране; 

з) възможността заявителите да 
използват съвременни интерфейс 
технологии за предоставяне на 
основните пазарни данни и за 
свързаност;

з) възможността заявителят да 
използва съвременни интерфейс 
технологии за предоставяне на 
основните пазарни данни и за 
свързаност; 

и) носителят на запаметена 
информация, който заявителите ще 
използват за съхраняване на данните 
за минали периоди;

и)  целесъобразността на 
въведените мерки за запазване на 
данните за целите на член 27з, буква 
а), параграф 3;

й) протоколите, които 
заявителите ще използват за 

й) способността да се гарантира 
редовност, устойчивост и 
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предотвратяване и справяне с 
прекъсванията.

непрекъснатост на дейността;

3. При първата процедура за 
подбор, организирана за акции, се 
обявява единствено тръжна 
процедура за предоставяне на 
консолидирана система за борсова 
информация, съдържаща данни след 
сключването на сделките. Преди 
последващите процедури за подбор 
ЕОЦКП оценява въздействието на 
търсенето на пазара и въздействието 
на приходите върху регулираните 
пазари и въз основа на тази оценка 
докладва на Комисията относно 
възможността за добавяне на най-
добрите оферти и предложения и 
съответните обеми към системата 
за борсова информация. Въз основа на 
този доклад и на опита, придобит в 
резултат на първата процедура за 
подбор, на Комисията се предоставя 
правомощието да приеме делегиран 
акт за определяне на подходящото 
равнище на данните преди 
сключването на сделките, което да 
бъде предоставено на ДКД.

3. При подбора на ДКД за акции и 
борсово търгувани фондове, в 
допълнение към критериите в 
параграф 2 от настоящия член, се 
взема предвид схемата за 
преразпределение на приходите, и по-
специално формулата, приложима 
към по-малките регулирани пазари, 
които решат доброволно да се 
включат в задължителното 
предоставяне на пазарни данни в 
съответствие с член 22а, параграф 2б. 
Тези приходи се разпределят в 
съответствие с член 27з, параграф 1, 
буква в) и по начин, съизмерим с 
размера на приноса на 
предоставените съгласно член 22а 
пазарни данни към процеса на 
ценообразуване.

4. При подбора на ДКД за акции, в 
допълнение към критериите в 
параграф 2, се взема предвид схемата 
за приходи от участието, и по-
специално формулата, приложима 
към регулираните пазари, които са 
доставчици на пазарни данни. Когато 
разглежда конкуриращите се тръжни 
процедури, ЕОЦКП избира ДКД за 
акции, който предлага схемата за 
приходи от участието, която 
предоставя на регулираните пазари, 
по-специално на по-малките 
регулирани пазари, най-високия размер 
на приходите, които остават за 
разпределение след приспадане на 
оперативните разходи, както и 
разумен марж на печалба. Тези 
приходи се разпределят в 
съответствие с член 27з, параграф 1, 
буква в) и по начин, съизмерим с 

4. В срок от шест месеца от 
започването на процедурата за 
подбор, посочена в параграф 1, 
ЕОЦКП приема надлежно обосновано 
решение за подбор на субектите, 
които се считат за подходящи да 
експлоатират консолидираните 
системи за борсова информация, и ги 
приканва да подадат заявление за 
издаване на лиценз.
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пазарните данни, предоставени 
съгласно член 22а.

(Преструктуриране на члена в 
сравнение с предложението на 
Комисията — с оглед на включването 
на член 27гб)

Or. en

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 15 а (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27гб (нов)

Текст в сила Изменение

(15a) Вмъква се следният член:
„Член 27гб
Процес на лицензиране на 
доставчиците на консолидирани 
данни
В заявлението, посочено в член 27га, 
се предоставя цялата необходима 
информация, за да може ЕОЦКП да 
потвърди, че към момента на 
първоначалното лицензиране 
заявителят е въвел всички 
необходими механизми, за да изпълни 
критериите, посочени в член 27га, 
параграф 2, и да спази 
организационните изисквания, 
посочени в член 27з.
В рамките на 20 работни дни от 
получаване на заявлението за издаване 
на лиценз ЕОЦКП преценява дали то 
е пълно.
Ако заявлението е непълно, ЕОЦКП 
определя срок, в рамките на който 
доставчикът на услуги за докладване 
на данни трябва да предостави 
допълнителна информация.
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След като прецени, че заявлението е 
пълно, ЕОЦКП уведомява за това 
ДКД. В срок от три месеца от 
получаването на пълно заявление 
ЕОЦКП оценява съответствието на 
ДКД с настоящия дял. Той приема 
надлежно обосновано решение, с 
което издава лиценз или отказва 
лицензиране, и уведомява заявителя 
ДКД за това в рамките на пет 
работни дни. В мотивираното 
решение се уточняват условията, при 
които ДКД функционира, и по-
специално равнището на таксите, 
посочени в член 27га, параграф 2, буква 
ж), а за акциите — равнището на 
участие, посочено в параграф 4 от 
този член“;

Or. en

Обосновка

Добавя се нов, специален член относно лицензирането на ДКД. Процедурата е в 
съответствие с лицензите за всяка пазарна инфраструктура и е необходимо да се 
разграничи процедурата за подбор от тази за лицензиране, за да се избегне 
възможността: 1) ДКД да понесе всички разходи за съответствие, без да е бил 
избран; 2) ЕОЦКП да издаде лиценз на ДКД, без да е оценил неговото съответствие. 
Това включва разпоредба, преместена от член 27га, и други, съответстващи на член 
27в, но адаптирани към ДКД.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 15 б (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27д – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) В член 27д се вмъква следният 
параграф: 
„2a. Доставчикът на услуги за 
докладване на данни, чиято 
регистрация е била отменена, трябва 
да осигури безпроблемно заместване, 
включително прехвърляне на данни 
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към други доставчици на услуги за 
докладване на данни, надлежно 
уведомяване на своите клиенти и 
пренасочване на потоците 
докладвани данни към друг доставчик 
на услуги за докладване на данни преди 
отмяната.

Or. en

Обосновка

EMIR предвижда, че регистрите на трансакции, на които е отнет лицензът, трябва 
безпроблемно да прехвърлят данните си на другите регистри на трансакции, за да се 
избегнат сериозни смущения в качеството на данните, които могат да бъдат 
причинени от загуба или дублиране на данни. Понастоящем няма еквивалентна 
разпоредба за ОМД и ние бихме предложили да се въведе такава. Това би осигурило 
съответствие с EMIR и РСФЦК и би запазило качеството на данните, в случай че 
ОМД престанат да предоставят услугата.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 15 в (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27е

Текст в сила Изменение

(15в) Член 27е се заменя със следния 
текст:

1. Членовете на ръководния орган 
на доставчик на услуги за докладване на 
данни във всеки един момент 
притежават достатъчно добра 
репутация, достатъчно знания, умения и 
опит и да отделят достатъчно време за 
изпълнение на задълженията си.

„1. Членовете на ръководния орган 
на доставчик на услуги за докладване на 
данни във всеки един момент 
притежават достатъчно добра 
репутация, достатъчно знания, умения и 
опит и да отделят достатъчно време за 
изпълнение на задълженията си.

Членовете на ръководния орган 
притежават необходимите знания, 
умения и опит, които да им позволяват 
да разбират дейността на доставчика на 
услуги за докладване на данни. Всеки 
член на ръководния орган действа 
честно, почтено и независимо, за да 
може при необходимост ефективно да 

Членовете на ръководния орган 
притежават необходимите знания, 
умения и опит, които да им позволяват 
да разбират дейността на доставчика на 
услуги за докладване на данни. Всеки 
член на ръководния орган действа 
честно, почтено и независимо, за да 
може при необходимост ефективно да 
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възразява срещу решенията на висшето 
ръководство, както и, ако се наложи, 
ефективно да следи и контролира 
вземането на управленски решения.

възразява срещу решенията на висшето 
ръководство, както и, ако се наложи, 
ефективно да следи и контролира 
вземането на управленски решения.

Когато пазарен оператор, 
кандидатстващ в съответствие с член 
27г за лиценз за управляване на ОМП, 
ДКД или ОМД, и членовете на 
ръководния орган на тези ОМП, ДКД 
или ОМД са едновременно и членове на 
ръководния орган на регулирания пазар, 
се счита, че тези лица изпълняват 
изискванията по първата алинея.

Когато пазарен оператор, 
кандидатстващ в съответствие с член 
27в за лиценз за управляване на ОМП 
или ОМД, ако той отговаря на 
критериите за дерогация от надзора 
на ЕОЦКП и членовете на ръководния 
орган на тези ОМП или ОМД са 
едновременно и членовете на 
ръководния орган на регулирания пазар, 
се счита, че тези лица изпълняват 
изискванията по първа алинея.

2. Всеки доставчик на услуги за 
докладване на данни уведомява ЕОЦКП 
или, когато е приложимо, националния 
компетентен орган за имената на всички 
членове на ръководния си орган, както и 
за всяка промяна в него; той предоставя 
и цялата информация, която е нужна на 
ЕОЦКП, за да се прецени дали субектът 
спазва изискванията по параграф 1.

2. Всеки доставчик на услуги за 
докладване на данни уведомява ЕОЦКП 
или, когато е приложимо, националния 
компетентен орган за имената на всички 
членове на ръководния си орган, както и 
за всяка промяна в него; той предоставя 
и цялата информация, която е нужна на 
ЕОЦКП, за да се прецени дали субектът 
спазва изискванията по параграф 1.

3. Ръководният орган на доставчик 
на услуги за докладване на данни 
определя управленските механизми за 
ефективно и благоразумно управление 
на организацията, включително за 
разделяне на задълженията и 
предотвратяване на конфликтите на 
интереси, и контролира прилагането им 
— като извършва и двете по начин, 
който подпомага целостта на пазара и е 
в интерес на своите клиенти.

3. Ръководният орган на доставчик 
на услуги за докладване на данни 
определя управленските механизми за 
ефективно и благоразумно управление 
на организацията, включително за 
разделяне на задълженията и 
предотвратяване на конфликтите на 
интереси, и контролира прилагането им 
— като извършва и двете по начин, 
който подпомага целостта на пазара и е 
в интерес на своите клиенти.

4. ЕОЦКП или, когато е 
приложимо, националният компетентен 
орган отказва да издаде лиценз, ако не е 
убеден, че лицето или лицата, които 
фактически ръководят дейността на 
доставчика на услуги за докладване на 
данни, притежават достатъчно добра 
репутация и опит или ако са налице 
обективни и очевидни причини да 
счита, че предложените промени в 
управителния орган на доставчика на 
услуги за докладване на данни може да 

4. ЕОЦКП или, когато е 
приложимо, националният компетентен 
орган отказва да издаде или отнема 
лиценз, ако не е убеден, че лицето или 
лицата, които фактически ръководят 
дейността на доставчика на услуги за 
докладване на данни, притежават 
достатъчно добра репутация и опит или 
ако са налице обективни и очевидни 
причини да счита, че предложените 
промени в управителния орган на 
доставчика на услуги за докладване на 
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представляват заплаха за неговото 
ефективно, правилно и разумно 
управление и за правилно зачитане на 
интересите на клиентите на доставчика 
на услуги за докладване на данни и 
целостта на пазара.

данни може да представляват заплаха за 
неговото ефективно, правилно и 
разумно управление и за правилно 
зачитане на интересите на клиентите на 
доставчика на услуги за докладване на 
данни и целостта на пазара.

4а. ОМП разполага с обективни, 
недискриминационни и публично 
оповестени изисквания за достъп до 
неговите услуги за дружества, които 
подлежат на задълженията за 
прозрачност съгласно член 20, 
параграф 1 и член 21, параграф 1. 
ОМП оповестява публично цените и 
таксите, свързани с предоставяната 
услуга за докладване на данни съгласно 
настоящия регламент. Той 
оповестява поотделно цените и 
таксите на всяка предоставяна 
услуга, включително отстъпки и 
рабати и условията за ползване на 
тези намаления. Той позволява на 
докладващите субекти да получават 
отделен достъп до специфичните 
услуги. Цените и таксите, 
начислявани от ОМП, са обвързани с 
разходите.
4б. ОМП съхраняват и пазят 
данни, свързани с дейността им, за 
срок не по-кратък от пет години. 
Информацията относно първите 
две години се съхранява на 
леснодостъпно място и ОМП 
предоставя незабавно тези данни на 
ЕОЦКП при поискване.

5. До 1 януари 2021 г. ЕОЦКП 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти за преценка на 
това дали членовете на описания в 
параграф 1 ръководен орган са 
подходящи да извършват тази дейност, 
като се вземат предвид поверените им 
различни роли и функции, както и 
необходимостта от избягване на 
конфликти на интереси между 
членовете на ръководния орган и 
потребителите на ОМП, ДКД или ОМД.

5. До 1 януари 2021 г. ЕОЦКП 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти за преценка на 
това дали членовете на описания в 
параграф 1 ръководен орган са 
подходящи да извършват тази дейност, 
като се вземат предвид поверените им 
различни роли и функции, както и 
необходимостта от избягване на 
конфликти на интереси между 
членовете на ръководния орган и 
потребителите на ОМП, ДКД или ОМД
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На Комисията се делегира 
правомощието да допълни настоящия 
регламент, като приеме регулаторните 
технически стандарти, посочени в първа 
алинея, в съответствие с членове 10—14 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

На Комисията се делегира 
правомощието да допълва настоящия 
регламент, като приема посочените в 
първа алинея регулаторни технически 
стандарти в съответствие с членове 10—
14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Changes to paragraph 1 in order to guarantee a proper supervision by ESMA of the 
conditions of authorisation, a clarification is needed that this paragraph only applies to 
DRSPs that are subject to the national supervision.Changes to paragraph 4 to include the 
possibility of the withdrawal of the authorisation for two reasons: later in the paragraph the 
article refers to changes in the management body, meaning that the DRSP is already 
authorised. Secondly, it is in line with the supervision of TRs and given the fact that DRSPs 
under ESMA supervision are already authorised it would create a double standard of 
enforcement. Article 27e 1(c) already provides for this possibilityInsertion of 5a and 5b to 
reflect that having access to an APA and to an ARM is a necessary condition for 
counterparties to fulfil MiFIR transparency obligations. Considering that the data reporting 
market is small, not very competitive and prone to consolidation, there is a risk for the 
establishment of an oligopoly. Subjecting access to APAs and ARMs to “FRAND” conditions 
is therefore necessariy, as it is already foreseen for TRs.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 16
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27з – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на пазарните 
данни относно акции, преразпределя 
част от приходите си с цел покриване на 
разходите, свързани със задължителното 
предоставяне на данни, както и 
гарантиране на справедливо равнище 
на участие на регулираните пазари, и 
по-специално на по-малките 
регулирани пазари, в приходите, 
генерирани от консолидираната 
система за борсова информация, в 

в) по отношение на пазарните 
данни относно акции и борсово 
търгуваните фондове, преразпределя 
част от приходите си с цел покриване на 
разходите, свързани със задължителното 
предоставяне на данни, в съответствие с 
член 27га, параграф 4. Размерът на 
преразпределените приходи за всеки 
доставчик на пазарни данни е 
пропорционален на приноса към 
процеса на ценообразуване по 
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съответствие с член 27га, параграф 4; отношение на данните, предоставени 
на доставчика на консолидирани 
данни от този доставчик на пазарни 
данни. Приходите, генерирани от 
потоците от консолидирани данни 
преди и след сключването на 
сделките, се преразпределят 
изключително между доставчиците 
на данни в даден поток от данни;

Or. en

Обосновка

Привеждане на разпоредбата в съответствие с механизма за предоставяне на данни, 
подробно описан в член 27га, параграф 4, и гарантиране, че на прозрачните данни 
преди сключването на сделките се определя по-висока стойност в механизма за 
преразпределение на приходите, за да се отрази по-добре (по-високата) стойност на 
техния принос към процеса на ценообразуване. Това следва да доведе до 
пропорционално преразпределение на повече приходи към осветените места за 
търговия. Противно на предложението на Комисията обаче, механизмът за 
преразпределение следва да покрива само разходите, направени от доставчиците на 
пазарни данни.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 16
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27з – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в случай на пазарни данни, 
отнасящи се до класове активи, 
различни от акции и борсово 
търгувани фондове, да му бъде 
разрешено да преразпределя част от 
приходите, за да възнаграждава 
качеството и навременността на 
предоставените данни;

Or. en

Обосновка

Въвеждане на възможността — на незадължителна основа — ДКД относно 
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некапиталови инструменти да преразпределят част от приходите си, за да създадат 
„положителен“ механизъм във връзка с пазарните данни, които получават. Очаква се 
това, заедно с измененията, свързани с докладването на сделките, режима на 
систематичните участници и качеството на данните, да допринесе за подобрения в 
областта на некапиталовите инструменти, където според сведенията данните са 
непрозрачни и трудни за управление.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 16
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27з – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) гарантира, че публикуването 
на основните пазарни данни е в 
съответствие с приложимите 
освобождавания и отлагания по 
членове 4, 7, 11, 14, 20 и 21;

заличава се

Or. en

Обосновка

Отговорността за прилагане на освобождавания и отлагания не следва да се възлага 
на ДКД, а да продължи да е на местата на търговия, ОМП и систематичните 
участници съгласно членовете на настоящия регламент. Въпреки това, след като ДКД 
започнат да функционират пълноценно, би могло да се обмисли разширяване на 
обхвата на техните отговорности, така че да включват прилагането на 
освобождавания и отсрочвания.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 16
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27з – параграф 1 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) разполага със системи, 
посредством които може успешно да 
се провери пълнотата на докладите 
за извършената търговия, да се 
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установят пропуски и груби грешки и 
да се изиска повторното предаване на 
грешни доклади.

Or. en

Обосновка

Изискването се добавя, за да се осигури съгласуваност с аналогичното изискване към 
ОМП.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 16
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27з – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на установяване на 
участието в буква в), приходите на 
ДКД се разпределят между 
регулираните пазари по формула, 
която отразява дела на прозрачната 
ликвидност на акциите преди 
сключването на сделките, 
демонстрирана на регулиран пазар, 
спрямо средния дневен оборот на тези 
акции в Съюза.

За целите на установяване на 
преразпределението на приходите в 
буква в) от настоящия параграф на 
по-малките регулирани пазари, които 
са избрали задължителното 
предоставяне на пазарни данни на 
ДКД в съответствие с член 22а, 
параграф 2б, се разпределя по-голям 
дял от приходите на ДКД по формула, 
която отразява дела на прозрачната 
ликвидност на акциите преди 
сключването на сделките, 
демонстрирана на този регулиран 
пазар, спрямо средния дневен оборот на 
тези акции в Съюза.

Or. en

Обосновка

Делът на приходите, преразпределяни на малките регулирани пазари, които решат да 
участват в консолидираната система за борсова информация, следва да бъде по-висок 
от този, разпределян на другите доставчици на пазарни данни (т.е. следва да покрива 
не само разходите за изготвяне и „изпращане“ на пазарните данни, но и малко 
повече). Целта на тази разпоредба е да се създаде стимул за по-малките регулирани 
пазари да се включат в консолидираната система за борсова информация.  Те биха 
имали полза от такова включване, а именно увеличаване на относителния им пазарен 
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дял, цялостна привлекателност за инвеститорите, по-голям поток от капитали — в 
съответствие с целите на Съюза на капиталовите пазари.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 16
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27з – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. 12 месеца от началото на 
пълноценното функциониране на ДКД 
за акциите ЕОЦКП представя на 
Комисията мотивирано становище 
относно ефективността и 
справедливостта на равнището на 
участие на регулираните пазари в 
приходите, генерирани от ДКД, както е 
определено в съответствие с параграф 1, 
втора алинея. Комисията може да 
поиска от ЕОЦКП да представи 
допълнителни становища, когато това е 
необходимо или целесъобразно. На 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 50, за да 
преразгледа коефициента за 
преразпределение на разходите, когато е 
целесъобразно.

4. 24 месеца от началото на 
пълноценното функциониране на ДКД 
за акциите и борсово търгуваните 
фондове ЕОЦКП представя на 
Комисията мотивирано становище 
относно ефективността и 
справедливостта на равнището на 
участие на по-малките регулирани 
пазари, които са решили да се 
включат в задължителното 
предоставяне на пазарни данни в 
съответствие с член 22а, параграф 2б, 
в приходите, генерирани от ДКД, както 
е определено в съответствие с параграф 
1, втора алинея от настоящия член. 
Комисията може да поиска от ЕОЦКП 
да представи допълнителни становища, 
когато това е необходимо или 
целесъобразно. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
50, за да преразгледа коефициента за 
преразпределение на разходите, когато е 
целесъобразно.

Or. en

Обосновка

Консолидираната система за борсова информация следва да функционира повече от 
една година, за да може ЕОЦКП да предостави първата надеждна оценка на 
въздействието на системата върху пазара. ЕОЦКП следва да оцени по-специално дали 
схемата за преразпределение на приходите е била ефективна за привличане на по-
малките регулирани пазари към консолидираната система за борсова информация и 
дали за тези, които са избрали да участват в нея, е имало осезаеми ползи. Ако се 
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докаже, че общият ефект от включването на по-малките регулирани пазари е бил 
положителен, Комисията може да обмисли премахването на освобождаванията, 
предвидени в член 22б, параграф 2аб.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 17 а (нов)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 27и – параграф 4a и 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) В член 27и се добавят следните 
параграфи:
„4а. ОМД разполага с обективни, 
недискриминационни и публично 
оповестени изисквания за достъп до 
неговите услуги за дружества, които 
подлежат на задължението за 
докладване съгласно член 26.
ОМД оповестява публично цените и 
таксите, свързани с предоставяните 
услуги съгласно настоящия 
регламент. Той оповестява поотделно 
цените и таксите на всяка 
предоставяна услуга, включително 
отстъпки и рабати и условията за 
ползване на тези намаления. Той 
позволява на докладващите субекти 
да получават отделен достъп до 
специфичните услуги. Цените и 
таксите, начислявани от ОМД, са 
обвързани с разходите.
4б. ОМД съхраняват и пазят 
данни, свързани с дейността им, за 
срок не по-кратък от пет години. 
Информацията относно първите 
две години се съхранява на 
леснодостъпно място и ОМД 
своевременно предоставя тези данни 
на ЕОЦКП при поискване.“;

Or. en
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Обосновка

Справедливи, разумни и недискриминационни изисквания и изисквания за съхраняване 
на данни за ОМД — в съответствие с предишните изменения на 27е.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 19 – уводна част
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) в член 32 се добавят следните 
параграфи 7, 8 и 9:

(19) в член 32 се добавят следните 
параграфи 7, 7а, 8 и 9:

Or. en

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 19
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 32 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Когато ЕОЦКП счита, че 
определени събития или тенденции, 
които биха могли да се отразят 
неблагоприятно на наличната в 
Съюза ликвидност на някои или 
всички деривати, за които е обявено, 
че са предмет на задължение за 
търгуване, ЕОЦКП може да поиска 
от Комисията временно да спре 
прилагането на задължението за 
търгуване, установено в член 28, 
параграфи 1 и 2 от настоящия 
регламент, за тези финансови 
инструменти.
Временното спиране, посочено в първа 
алинея, има първоначален срок на 
действие, не по-дълъг от три месеца 
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от датата на публикуване на акта за 
изпълнение, посочен в параграф 10. 
Той може да бъде удължен, като 
всеки следващ срок не надвишава три 
месеца, при условие че основанията за 
временното спиране продължават да 
са приложими.
Когато срокът на действие не бъде 
удължен след посочения тримесечен 
период, временното спиране на 
задълженията автоматично се 
прекратява.

Or. en

Обосновка

Добавя се възможност за самостоятелно временно прекратяване на задължението за 
търговия с деривати, т.е. независимо от всяко спиране на задължението за клиринг, 
за да може ЕОЦКП да разполага с необходимия инструмент при сценарии, при които 
може да се наложи прекратяване на задължението за търговия с деривати, но не и на 
задължението за клиринг. Този механизъм би позволил спиране на задължението за 
търговия с деривати, независимо от задължението за клиринг, за определени или 
всички деривати и въз основа на критерии, които биха били по-гъвкави от тези, които 
понастоящем се съдържат в член 32а. Това предложение беше силно подкрепено от 
участниците на пазара.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 19
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 32 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Искането по параграф 7 не се 
оповестява публично.

8. Искането по параграфи 7 и 7a не 
се оповестяват публично.

Or. en

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 19



PE731.644v01-00 102/117 PR\1254822BG.docx

BG

Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 32 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. След като получи искането, 
посочено в параграф 7, Комисията, без 
неоправдано забавяне и въз основа на 
мотивите и доказателствата, 
представени от ЕОЦКП, предприема 
едно от следните действия:

9. След като получи искането, 
посочено в параграфи 7 и 7а, 
Комисията, без неоправдано забавяне и 
въз основа на мотивите и 
доказателствата, представени от 
ЕОЦКП, предприема едно от следните 
действия:

Or. en

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 20
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 32а (нов) – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32a Член 32a

Самостоятелно прекратяване на 
задължението за търговия

Прекратяване на задължението за 
търговия

Or. en

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 20
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 32а – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) редовно търгува с деривати, 
предмет на задължението за 
търговия с деривати, с маркет-
мейкъри извън ЕИП, които нямат 
активно членство в базирана в Съюза 
организирана система за търговия, 
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която предлага търговия с деривата, 
предмет на задължението за 
търговия, между инвестиционни 
посредници, действащи като маркет-
мейкъри, 

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията разглежда въздействието на пазара дилър към клиент, 
като позволява временно спиране при получаване на клиентски котировки от 
контрагенти без активно членство на място на търговия в ЕС. Това решение обаче не 
се отнася до пазара на суапове за кредитно неизпълнение от типа „дилър-дилър“ в 
Европа. Въвеждането на възможността за спиране за платформите от типа 
„дилър-дилър“, гарантира, че дружествата от ЕС могат лесно да използват 
клиринговите услуги на Съюза на пазарите на суапове за кредитно неизпълнение, като 
пряко се подкрепя програмата на ЕС за подкрепа на конкурентоспособността на ЦК 
от ЕС и клиринга в Съюза.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 20
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 32 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато преценява дали да 
прекрати задължението за търговия в 
съответствие с параграф 1, Комисията 
взема предвид дали такова прекратяване 
на задължението за търговия би имало 
неблагоприятен ефект върху 
задължението за клиринг, предвидено в 
член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 648/2012.

2. Когато преценява дали да 
прекрати задължението за търговия с 
деривати в съответствие с параграф 1, 
букви а)—в) от настоящия член, 
Комисията взема предвид дали такова 
прекратяване на задължението за 
търговия би имало неблагоприятен 
ефект върху задължението за клиринг, 
предвидено в член 4, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 648/2012.

Когато преценява дали да прекрати 
задължението за търговия в 
съответствие с параграф 1, буква г), 
Комисията гарантира, че 
инвестиционните посредници, които 
се възползват от прекратяването, 
извършват клиринг на тези деривати 
при централен контрагент, получил 
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лиценз в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2012/648.
Комисията се свързва и с други 
държави членки, за да прецени дали 
инвестиционните посредници в 
държави членки, различни от тези, 
които подават искането в 
съответствие с параграф 1, са в 
положение, сходно с това в подалата 
искането държава членка или 
държави членки. Държавите членки, 
които не са подали искане в 
съответствие с параграф 1, могат, 
след приемането на акта за 
изпълнение, посочен в параграф 1, да 
поискат инвестиционните 
посредници, които са в положение, 
сходно с това в подалата искането 
държава членка или държави членки, 
да бъдат добавени към акта за 
изпълнение. Компетентният орган на 
държавата членка или държавите 
членки, които отправят това искане, 
посочва и доказва защо счита, че 
условията за спиране също са 
изпълнени.

Or. en

Обосновка

Осигуряване на съгласуваност със задължението за клиринг и отчитане на 
изразеното от няколко участници на пазара желание за създаване на европейски 
механизъм, който да гарантира, че след като дадена държава членка поиска спиране 
на задължението за търговия с деривати, всички посредници от ЕС в сходно 
положение също могат да се възползват от това освобождаване. С предложеното 
изменение ще се избегне въвеждането на неравнопоставено третиране на 
инвестиционните посредници, засегнати от потенциално целенасочено прекратяване 
на задължението за търговия с деривати, като същевременно се запази 
задълбоченият процес на преглед от съответните публични органи.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 20
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 32 a – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията редовно прави 
преглед на това дали основанията за 
прекратяване на задължението за 
търговия продължават да се прилагат.“;

5. Комисията редовно прави 
преглед на това дали основанията за 
прекратяване на задължението за 
търговия с деривати продължават да се 
прилагат.“;

Or. en

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 21 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) 600/2014
Член 35 – параграф 4

Текст в сила Изменение

ба) параграф 4 се заменя със 
следното:

4. Компетентният орган на ЦК или 
този на мястото на търговия 
предоставят достъп на ЦК до място на 
търговия единствено когато такъв 
достъп:

„4. Компетентният орган на ЦК или 
този на мястото на търговия 
предоставят достъп на ЦК до място на 
търговия единствено когато такъв 
достъп няма да застраши 
безпрепятственото и нормално 
функциониране на пазарите, по-
специално поради фрагментираност 
на ликвидността, или да окаже 
неблагоприятно въздействие върху 
системния риск.

a) няма да изисква споразумение 
за оперативна съвместимост в случай 
на деривати, които не са 
извънборсови деривати по смисъла на 
член 2, параграф 7 от Регламент 
(ЕС) № 648/2012; или
б) няма да застраши 
безпрепятственото и нормално 
функциониране на пазарите, по-
специално поради фрагментираност 
на ликвидността съгласно 
посоченото в член 2, параграф 36 или 
да окаже неблагоприятно 
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въздействие върху системния риск.
Разпоредбата в първа алинея, буква а) 
не възпрепятства по никакъв начин 
предоставянето на достъп, когато 
искането, посочено в параграф 2, 
изисква оперативна съвместимост и 
мястото за търговия и всички ЦК — 
страни по предлаганото споразумение 
за оперативна съвместимост, са 
изразили съгласие с това споразумение 
и рисковете, на които е изложено 
действащото ЦК, и които 
произтичат от позиции между 
въпросните ЦК, са обезпечени от 
трета страна.
Когато необходимостта от 
споразумение за оперативна 
съвместимост е причината или част 
от причината за отхвърляне на 
искане, мястото на търговия 
уведомява ЦК и информира ЕОЦКП 
кои други ЦК имат достъп до 
мястото на търговия, а ЕОЦКП 
публикува тази информация, за да 
могат инвестиционните посредници 
да решат да упражнят правата си по 
член 37 от Директива 2014/65/ЕС по 
отношение на тези ЦК с цел 
улесняване на алтернативните 
механизми за достъп.
Ако компетентен орган откаже достъп, 
той издава своето решение в срок от два 
месеца след получаване на искането, 
посочено в параграф 2, и представя 
пълна обосновка за това на другия 
компетентен орган, на ЦК и на мястото 
за търговия, включително 
доказателствата, върху които се 
основава решението.

Ако компетентен орган откаже достъп, 
той издава своето решение в срок от два 
месеца след получаване на искането, 
посочено в параграф 2, и представя 
пълна обосновка за това на другия 
компетентен орган, на ЦК и на мястото 
на търговия, включително 
доказателствата, върху които се 
основава решението.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Заличават са части от параграф 4, тъй като борсово търгуваните деривати вече 
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няма да бъдат обхванати и следователно разпоредбите стават неприложими. Също 
така се очертава по-ясен процес за предоставяне на достъп от страна на 
националните компетентни органи. Понастоящем липсата на отказ на достъп се 
използва като основание за предоставяне на достъп, но това е доста неясно и създава 
голяма несигурност.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 22 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 36 – параграф 4

Текст в сила Изменение

ба) параграф 4 се заменя със 
следното:

4. Компетентният орган на мястото 
на търговия или този на ЦК предоставят 
достъп на ЦК до място на търговия 
единствено когато такъв достъп:

„4. Компетентният орган на ЦК или 
този на мястото на търговия 
предоставят достъп на ЦК до място на 
търговия, единствено когато такъв 
достъп няма да застраши 
безпрепятственото и нормално 
функциониране на пазарите, по-
специално поради фрагментираност 
на ликвидността, и мястото на 
търговия е въвело подходящи 
механизми за предотвратяване на 
такава фрагментираност, или да 
окаже неблагоприятно въздействие 
върху системния риск.

a) няма да изисква споразумение 
за оперативна съвместимост в случай 
на деривати, които не са 
извънборсови деривати по смисъла на 
член 2, параграф 7 от Регламент 
(ЕС) № 648/2012; или
б) няма да застраши 
безпрепятственото и нормално 
функциониране на пазарите, по-
специално поради фрагментация на 
ликвидността, и мястото за 
търговия е въвело адекватни 
механизми за предотвратяване на 
такава фрагментация, или да окаже 
неблагоприятно въздействие върху 
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системния риск.
Разпоредбата в първа алинея, буква а) 
не възпрепятства по никакъв начин 
предоставянето на достъп, когато 
искането, посочено в параграф 2, 
изисква оперативна съвместимост и 
мястото за търговия и всички ЦК — 
страни по предлаганото споразумение 
за оперативна съвместимост, са 
изразили съгласие с това споразумение 
и рисковете, на които е изложено 
действащото ЦК, и които 
произтичат от позиции между 
въпросните ЦК, са обезпечени от 
трета страна.
Когато необходимостта от 
споразумение за оперативна 
съвместимост е причината или част 
от причината за отхвърляне на 
искане, мястото на търговия 
уведомява ЦК и информира ЕОЦКП 
кои други ЦК имат достъп до 
мястото на търговия, а ЕОЦКП 
публикува тази информация, за да 
могат инвестиционните посредници 
да решат да упражнят правата си по 
член 37 от Директива 2014/65/ЕС по 
отношение на тези ЦК с цел 
улесняване на алтернативните 
механизми за достъп.

Ако компетентен орган откаже достъп, 
той издава своето решение в срок от два 
месеца след получаване на искането, 
посочено в параграф 2, и представя 
пълна обосновка за това на другия 
компетентен орган, на мястото за 
търговия и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение.

Ако компетентен орган откаже достъп, 
той издава своето решение в срок от два 
месеца след получаване на искането, 
посочено в параграф 2, и представя 
пълна обосновка за това на другия 
компетентен орган, на мястото на 
търговия и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Обосновка

Също като в предходното изменение.
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Изменение 96

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 24
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 38ж – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато установи, че лице, посочено в 
член 38б, параграф 1, буква а), не е 
спазило някое от изискванията, 
установени в член 22а, член 22б или дял 
IVa, ЕОЦКП предприема едно или 
повече от следните действия:

Когато установи, че лице, посочено в 
член 38б, параграф 1, буква а), не е 
спазило някое от изискванията, 
установени в член 20, 21, 22, 22a, 22б 
или 26, или дял IVa, ЕОЦКП 
предприема едно или повече от 
следните действия:

Or. en

Обосновка

Препратката към дял IVа позволява единствено санкциониране на нарушения на 
организационните изисквания към доставчиците на услуги за докладване на данни, и 
оставя извън приложното поле някои други разпоредби, като например членове 20, 21 
и 22, в които се определят изискванията към ОМП за публикуване и докладване. 
Изменението включва препратка към всяко от изискванията, определени в настоящия 
регламент. При преговорите следва да се има предвид, че липсата на изрично 
определение на нарушенията може да изправи ЕОЦКП пред правни 
предизвикателства при налагането на санкции. Поради тази причина може да бъде 
оправдано добавянето на списък с нарушения.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 25
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 38з – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в съответствие с член 38к, 
параграф 5 установи, че лице, посочено 
в член 38б, параграф 1, буква а), 
умишлено или поради небрежност не е 
спазило някое от изискванията, 
предвидени в член 22а, член 22б или 

Когато в съответствие с член 38к, 
параграф 5 установи, че лице, посочено 
в член 38б, параграф 1, буква а), 
умишлено или поради небрежност не е 
спазило някое от изискванията, 
предвидени в член 22, 22a, 22б или 26, 
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дял IVa, ЕОЦКП приема решение за 
налагане на глоба в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член.

или дял IVa, ЕОЦКП приема решение за 
налагане на глоба в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

Също като в предходното изменение.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 26
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 39а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39a Член 39a

Забрана за плащане за препращане на 
нареждания на клиенти за изпълнение

Правила за изпълнение и препращане 
на нареждания на нeпрофесионални 
клиенти

Or. en

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 26
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 39 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Инвестиционните посредници, 
изпълняващи нареждания от името 
на непрофесионален клиент, 
предприемат всички необходими 
стъпки, за да получат възможно най-
добрата цена за своите клиенти, без 
разходите, свързани с изпълнението, 
които включват всички разходи, 
пряко свързани с изпълнението на 
нареждането, включително такси на 
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мястото на изпълнение, такси за 
клиринг и сетълмент и всякакви други 
такси, платени на трети страни, 
свързани с изпълнението на 
нареждането.

1. Инвестиционните посредници, 
действащи от името на клиенти, не 
получават такси, комисиони или 
непарични облаги от трета страна за 
препращане на нареждания на клиенти 
на такава трета страна за тяхното 
изпълнение.;

1. Инвестиционните посредници, 
действащи от името на клиенти, не 
получават такси, комисиони или 
непарични облаги от трета страна за 
препращане на нареждания на клиенти 
на трета страна за тяхното изпълнение.

1а. Комисията приема делегиран 
акт в съответствие с параграф 50 до 
... [12 месеца след датата на влизане в 
сила на настоящия регламент за 
изменение], за да определи пазарните 
практики, попадащи в обхвата на 
разпоредбата на първа алинея от 
настоящия член. Комисията редовно 
актуализира този делегиран акт, за 
да отчете развитието на нови 
пазарни практики.

Or. en

Обосновка

Дискусиите около плащанията за потоци от нареждания (PFOF) произтичат до 
голяма степен от различното тълкуване на правилата за най-добро изпълнение за 
сметка на крайните инвеститори, особено на непрофесионалните, и на еднаквите 
условия на конкуренция между дружествата в ЕС. Прехвърлянето на изискванията за 
най-добро изпълнение за непрофесионалните клиенти в РПФИ и ясното им 
формулиране, т.е. цена минус разходи, заедно със забраната на плащанията за потоци 
от нареждания, ще засили защитата на инвеститорите, ще пренасочи търговията 
на дребно към осветени места и ще приведе Съюза в съответствие с други големи 
юрисдикции, които забраняват или обмислят да забранят PFOF.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 28 – буква а
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 52 – параграф 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Ако до [ОП, моля въведете 
дата 1 година след влизането в сила] 
чрез процедурата за подбор, 
организирана от ЕОЦКП, както е 
посочено в член 27га, не бъде създадена 
консолидирана система за борсова 
информация, Комисията 
преразглежда рамката и може да 
добави към този преглед, когато е 
целесъобразно и след консултация с 
ЕОЦКП, законодателно предложение, 
в което се посочва как ЕОЦКП следва 
да предоставя консолидирана система 
за борсова информация.“;

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличава се резервната клауза за ЕОЦКП. В случай че не се появи ДКД, Комисията 
следва да оцени причините за това и да ги отстрани в последващо законодателство. 
Друг вариант би могъл да бъде ЕОЦКП да стане ДКД за по-малко амбициозна 
консолидирана система за борсова информация (например 15-минутна система за 
борсова информация след сключването на сделките с акции). В този случай обаче 
консолидираните данни следва да се предоставят безплатно на участниците на 
пазара, като се има предвид тяхната много ограничена стойност).

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 28 – буква б
Регламент (ЕС) № 600/2014
Член 52 – параграфи 13 и 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 14 се заличава; б) параграфи 13 и 14 се заличават;

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението на Комисията за преразглеждане на 
Регламента и Директивата за пазарите на финансови инструменти (РПФИ/ДПФИ). 
Прегледът е навременен: Европа се нуждае от ефективни, разбираеми и осъществими 
промени в настоящата рамка, за да се намали разпокъсаността и да се увеличат 
размерът, конкурентоспособността и привлекателността на капиталовите пазари в ЕС. 

Независимо от това докладчикът набеляза някои области за подобрение. Измененията, 
включени в доклада, се основават на желанието за създаване на регулаторна рамка, 
благоприятстваща среда, в която всички участници на пазара се възползват от 
търговията. Измененията се ръководят от четири основни принципа:

а) намаляване на разпокъсаността и трансграничните пречки; 

б) осигуряване на еднакви условия на конкуренция, подкрепа за здравословна 
конкуренция между различните места и методи за изпълнение; 

в) даване на възможност на предприятията от ЕС да бъдат конкурентоспособни в 
международен план и по-привлекателни за инвеститорите от ЕС и от трети 
държави;  

г) насърчаване на участието на непрофесионални инвеститори и засилване на 
защитата на инвеститорите. 

Ясно е, че промените изискват внимателно калибриране в духа на цялостен балансиран 
подход и в дългосрочна полза за участниците на пазара на ЕС. Докладчикът работи 
активно с участниците на пазара и националните компетентни органи и е разработил 
амбициозен, но балансиран текст, чиито основни промени са класифицирани в три 
области: консолидирана система за борсова информация (КСБИ), пазарна структура и 
прозрачност, предаване и изпълнение на нареждания на клиенти.

Консолидирана система за борсова информация

В своето предложение Комисията се стреми да установи условията за появата на КСБИ 
в Европа за всички класове активи.  Докладчикът споделя тази цел: КСБИ, показваща 
цени в реално време на финансовите инструменти в целия Съюз, е основен инструмент 
за намаляване на разпокъсаността и подобряване на привлекателността на 
капиталовите пазари в ЕС и ще донесе големи ползи за крайните инвеститори. 

Различните КСБИ следва да бъдат въведени чрез поетапен подход — като се започне с 
облигации, след това капиталови инструменти/борсово търгувани фондове и деривати 
— и с не повече от шест месеца между започването на процеса на определяне на ДКД 
за всеки клас активи. За да се гарантира ефективен надзор върху системата за борсова 
информация от страна на публичните органи в ЕС, на ЕОЦКП следва да се предостави 
достатъчно време за провеждане на процесите на подбор и лицензиране и за решаване 
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на нерешените въпроси, свързани с данните. По отношение на последното, ЕОЦКП 
следва да вземе предвид преобладаващите в сектора стандарти и практики, за да 
увеличи максимално стойността на КСБИ за своите потребители. 

Ефективността на КСБИ ще бъде пропорционална на стойността, която предоставя на 
своите потребители — в този смисъл е от съществено значение системата за банкова 
информация за капиталови инструменти да съдържа информация в реално време преди 
сключването на сделките, необходима за вземане на решенията на инвеститорите за 
търгуване. Въпреки че най-големите участници на пазара ще продължат да търсят 
достъп до потока от данни, който използват понастоящем, КСБИ преди сключването на 
сделките с капиталови инструменти ще бъде голямо допълнение за участници като 
малки и средни управители на активи или чуждестранни инвеститори, желаещи да 
получат достъп до пазарите на ЕС. КСБИ следва да бъде инструмент и за 
непрофесионалните инвеститори, като за тях тя следва да бъде лесна за разбиране и 
безплатна или най-много да изисква заплащането на символична сума. 

Докладчикът признава, че въвеждането на КСБИ за капиталовите инструменти може да 
окаже въздействие върху регулираните пазари, които извличат значителен дял от 
приходите си от пазарни данни. Следователно с измененията се въвежда 
освобождаване от задължителното предоставяне на данни за пазари, които i) 
представляват по-малко от 1 % от общия среднодневен обем на търговията в ЕС, или ii) 
не допринасят значително за фрагментацията на пазарите на ЕС, тъй като те търгуват 
предимно с акции, за които са и място за първично допускане. 

Въпреки това докладчикът счита, че включването на всички регулирани пазари на ЕС в 
КСБИ би било от полза за крайните инвеститори, би увеличило привлекателността на 
пазарите на Съюза и би довело до увеличаване на обема на търговията и видимостта за 
по-малките регулирани пазари в съответствие с целите на плана за действие за съюз на 
капиталовите пазари. Следователно измененията включват възможност за участие в 
схемата за задължително предоставяне на данни за тези освободени регулирани пазари. 
В тези случаи следва да им бъде преразпределен по-голям дял от приходите от КСБИ. 

Структура на пазара и прозрачност 

а) Освобождавания, двойни тавани, котиране на систематичните участници и правила 
за изпълнение

Днес участниците на пазара трябва да се придържат към изключително сложни правила 
за прозрачност, включително прилагането на освобождавания, отлагания и механизъм 
за таван на обема. Измененията имат за цел да опростят тези правила в полза на 
пазарната структура на ЕС и да повишат конкурентоспособността и привлекателността 
на пазарите на Съюза като цяло.   

Признава се и необходимостта от повишаване на прозрачността преди сключването на 
сделките и по този начин да се укрепи процесът на ценообразуване, като същевременно 
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се гарантира, че се насърчават качеството на пазара, цялостната ликвидност на местата 
на търговия в ЕС и вътрешната и международната конкурентоспособност и 
привлекателността на пазарите и предприятията на Съюза. 

По този начин докладчикът предлага да се възстанови балансът на правилата, 
уреждащи капиталовите пазари, като се ограничи използването на освобождаванията 
до задълженията за прозрачност преди сключването на сделките съгласно член 4 от 
РПФИ. Прагът за използването на тези освобождавания следва да бъде определен от 
ЕОЦКП и да не надвишава два пъти стандартния пазарен размер. С настоящото 
предложение се въвежда по-голяма гъвкавост от предложения от Комисията фиксиран 
праг, което позволява на ЕОЦКП да взема предвид различни елементи при 
определянето на прага. 

В същото време механизмът за таван на обема, ограничаващ анонимната търговия в 
рамките на тези освобождавания, следва да бъде спрян.  Тези тавани бяха определени 
произволно и се оказа, че са с ограничена полза, като тяхното премахване би намалило 
сложността и би привело Съюза в съответствие с международните практики.

Правилата за систематичните участници относно котирането и изпълнението също бяха 
преразгледани, като се прилага същият праг като този по член 4 от РПФИ. 

Увеличаването на прага за използване на освобождавания, ограниченията относно 
котирането и изпълнението за систематични участници, както и спирането на 
механизма за таван на обема следва да постигнат двойната цел за засилване на 
търговията на осветени места за търговия, като същевременно се опростят правилата, 
като се запазят конкурентоспособността на дружествата от ЕС и броят на 
възможностите за избор на търговия на крайните инвеститори. ЕОЦКП следва да 
наблюдава въздействието на тези промени върху функционирането на пазарите и да се 
намесва в случай на подкопаване на процеса на ценообразуване. 

б) Некапиталови отлагания 

За да се опрости настоящият режим и да се гарантира прозрачността на крайните 
инвеститори, докладчикът счита, че режимът на отлагане за некапиталови инструменти 
следва да бъде хармонизиран на равнището на Съюза. Цената и обемът на сделка с 
некапиталови инструменти следва да се публикува възможно най-близо до реалното 
време, като цената следва да се отлага най-много до края на деня на търговия. Данните 
от други юрисдикции показват, че по-малки отлагания са от полза за крайните 
инвеститори и — за някои категории сделки — не оказват отрицателно въздействие 
върху наличната ликвидност на пазарите. В същото време, като се отчита 
необходимостта доставчиците на ликвидност да не бъдат изложени на неоправдани 
рискове, измененията дават възможност за прикриване на цената и обема на много 
големите сделки за максимален срок от четири седмици. Точното калибриране на 
различните групи по отношение на отлаганията следва да бъде оставено на ЕОЦКП, но 
предложеният подход следва да гарантира по-голяма прозрачност, като същевременно 
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отчита различните потребности на участниците на пазара. 

в) Определение и изисквания за докладване за систематичните участници

Съществуващият режим на докладване за инвестиционните посредници създаде 
несигурност по отношение на това кой следва да докладва за търговията и доведе до 
дублиращо се докладване. Освен това връзката между задължението за докладване и 
статута на систематичен участник доведе до завишен брой на систематичните 
участници в Съюза, което изкривява картината на участниците на пазара. По този 
начин с измененията се цели да се отделят статутът на систематичните участници и 
изискванията за докладване, като се въведе възможността участниците на пазара да се 
регистрират като „посочен докладващ субект“.  

ЕОЦКП следва да създаде регистър на всички систематични участници и посочени 
докладващи субекти, в който да се посочват тяхната самоличност и инструментите или 
класовете инструменти, за които те са или систематични участници, или посочени 
докладващи субекти. Това би премахнало несигурността и би намалило регулаторната 
тежест за инвестиционните посредници, особено за по-малките. Докладчикът счита, че 
съгласно този подход дружествата, които отговарят на условията или са избрали да 
участват като систематични участници, ще бъдат само тези дружества, които действат 
като доставчици на ликвидност, като по този начин ще се осигури допълнителна яснота 
за цялостната структура на капиталовия пазар.

г) Спиране на задълженията за търгуване с деривати

Докладчикът споделя целта на Комисията за увеличаване на клиринговия капацитет на 
Съюза чрез въвеждане на целево спиране на задълженията за търговия с деривати 
(ЗТД). Предложението на Комисията разглежда въздействието на пазара дилър към 
клиент, като позволява временно спиране при получаване на клиентски котировки от 
контрагенти без активно членство на място на търговия в ЕС. Това решение обаче не се 
отнася до пазара на суапове за кредитно неизпълнение от типа „дилър-дилър“ в Европа. 
С изменението се въвежда възможността за спиране на ЗТД в полза на платформите от 
типа „дилър-дилър“, които са установили връзки с ЦК, установени в Съюза, като пряко 
се подкрепя програмата на ЕС за подкрепа на конкурентоспособността на ЦК от ЕС и 
клиринга в Съюза.

Препращане и изпълнение на нареждания на клиенти

Докладчикът счита, че установените от Комисията проблеми с практиките, свързани с 
т.нар. плащания за потоци от нареждания (PFOF), са показателни за по-широк въпрос, 
свързан с режима на най-добро изпълнение. По-специално начинът, по който са 
формулирани изискванията за най-добро изпълнение съгласно член 27 от ДПФИ, 
доведе до значително различаващи се тълкувания на надзора, като най-яркият пример 
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за това е PFOF. Това доведе до увеличаване на възможностите за трансграничен 
регулаторен арбитраж, което противоречи на целите на Съюза на капиталовите пазари. 

С оглед на това, въпреки че докладчикът поддържа първоначалното предложение 
относно PFOF, измененията имат за цел да въведат промени в изискванията за най-
добро изпълнение с цел да се гарантира хармонизиран подход за най-добро изпълнение, 
повече прозрачност и еднакви условия на конкуренция в цяла Европа в полза на 
крайните инвеститори. Поради това член 27 възлага разработването на по-ясни 
регулаторни технически стандарти (РТС) за професионалните инвеститори, докато 
изискванията за най-добро изпълнение за непрофесионалните инвеститори са включени 
в член 39а от РПФИ. 

И накрая, изискванията за прозрачност следва да бъдат ефективни и да носят добавена 
стойност за участниците на пазара. Мерките, които в името на прозрачността 
увеличават регулаторната тежест, пред която са изправени местата на търговия и 
инвестиционните посредници, без да осигуряват стойност за инвеститорите, следва да 
бъдат премахнати — какъвто е случаят с т.нар. доклади РТС 27 и 28 съгласно член 27, 
параграфи 3 и 6 от ДПФИ. 


