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КРАТКА ОБОСНОВКА 

На инвеститорите на дребно все по-често се предлага широк набор от различни видове 

инвестиционни продукти, когато те обмислят инвестиция. Тези продукти често 

предоставят специфични инвестиционни решения, пригодени към потребностите на 

инвеститорите на дребно, но нерядко са сложни и трудни за разбиране. 

Съществуващите оповестявания на инвеститорите за такива инвестиционни продукти 

са некоординирани и често не успяват да помогнат на инвеститорите на дребно да 

сравнят различните продукти и да разберат техните характеристики. Вследствие на 

това инвеститорите на дребно често правят инвестиции, чиито рискове и себестойност 

не са разбрали напълно, поради което понякога понасят непредвидени загуби. 

 

Поради това Комисията с основание твърди, че е необходимо да се установят единни 

правила за прозрачност на равнище ЕС, които да се прилагат спрямо всички участници 

на пазара на инвестиционни продукти, за да предотвратяват разминавания. Необходим 

е регламент, за да се гарантира установяването на единен стандарт за основни 

информационни документи по такъв начин, че да се хармонизират форматът и 

съдържанието на такива документи. Пряко приложимите правила на регламента следва 

да гарантират, че всички участници на пазара на инвестиционни продукти са обект на 

едни и същи изисквания. Така ще бъдат осигурени единни условия чрез 

предотвратяването на различаващи се национални изисквания в резултат на 

транспонирането на директива. Използването на регламент е подходящо средство да се 

гарантира, че всички лица, продаващи инвестиционни продукти, са обект на единни 

изисквания по отношение на предоставянето на основния инвестиционен документ на 

инвеститорите на дребно. 

 

От гледна точка на защитата на потребителите следва да се отбележи на първо място, 

че за много хора инвестиционните продукти са много сложни и поради това заслужават 

защита. По правило гражданите съзнават важността на тази транзакция, търсят 

информация и се консултират. 

 

Възможността на потребителя да бъдат отчетени особеностите на конкретната му 

ситуация чрез определяне на индивидуални договорености с инвестиционния фонд, по 

целесъобразност с помощта на безпристрастен консултант, не следва да бъде 

ограничавана от прекомерно регулиране на европейско равнище, особено предвид това, 

че трансграничното влияние е ограничено. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение 1 
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Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Необходимо е да се установят 

единни правила за прозрачност на ниво 

ЕС, които да се прилагат спрямо всички 

участници на пазара на инвестиционни 

продукти и да предотвратяват 

разминавания. Необходим е регламент, 

за да се гарантира установяването на 

единен стандарт за основни 

информационни документи по такъв 

начин, че да се хармонизират форматът 

и съдържанието на такива документи. 

Пряко приложимите правила на 

регламента следва да гарантират, че 

всички участници на пазара на 

инвестиционни продукти са обект на 

едни и същи изисквания. Така ще бъдат 

осигурени единни условия чрез 

предотвратяването на различаващи се 

национални изисквания в резултат на 

транспонирането на директива. 

Използването на регламент е подходящо 

средство да се гарантира, че всички 

лица, продаващи инвестиционни 

продукти, са обект на единни 

изисквания по отношение на 

предоставянето на основния 

инвестиционен документ на 

инвеститорите на дребно. 

(4) Необходимо е да се установят 

единни правила за прозрачност на ниво 

ЕС, които да се прилагат спрямо всички 

участници на пазара на инвестиционни 

продукти и да предотвратяват 

разминавания. Необходим е регламент, 

за да се гарантира установяването на 

единен стандарт за основни 

информационни документи по такъв 

начин, че да се хармонизират форматът 

и съдържанието на такива документи. 

Пряко приложимите правила на 

регламента следва да гарантират, че 

всички участници на пазара на 

инвестиционни продукти са обект на 

едни и същи изисквания. Така ще бъдат 

осигурени единни условия чрез 

предотвратяването на различаващи се 

национални изисквания в резултат на 

транспонирането на директива. 

Използването на регламент е подходящо 

средство да се гарантира, че всички 

лица, консултиращи относно или 

продаващи инвестиционни продукти, са 

обект на единни изисквания по 

отношение на предоставянето на 

основния инвестиционен документ на 

инвеститорите на дребно. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) За да се удовлетворят 

потребностите на инвеститорите на 

дребно, е необходимо да се гарантира, 

че информацията за инвестиционните 

продукти е точна, безпристрастна, ясна 

и не подвежда инвеститорите. Ето защо 

(10) За да се удовлетворят 

потребностите на инвеститорите на 

дребно, е необходимо да се гарантира, 

че информацията за инвестиционните 

продукти е точна, безпристрастна, ясна 

и не подвежда инвеститорите. Ето защо 
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настоящият регламент следва да 

установи общи стандарти за съставянето 

на основния информационен документ, 

за да гарантира, че той е разбираем за 

инвеститорите на дребно. Предвид 

трудностите с разбирането на 

специализирана финансова 

терминология, пред които се изправят 

много инвеститори на дребно, следва да 

се обърне особено внимание на речника 

и стила на писане, които се използват в 

документа. Следва да се установят и 

правила за езика, на който ще бъде 

съставян документът. Освен това, 

инвеститорите на дребно следва да 

могат да разбират основния 

информационен документ 

самостоятелно, без препратки към друга 

информация. 

настоящият регламент следва да 

установи общи стандарти за съставянето 

на основния информационен документ, 

за да гарантира, че той е разбираем за 

инвеститорите на дребно. Предвид 

трудностите с разбирането на 

специализирана финансова 

терминология, пред които се изправят 

много инвеститори на дребно, следва да 

се обърне особено внимание на речника 

и стила на писане, които се използват в 

документа. Следва да се установят и 

правила за езика, на който ще бъде 

съставян документът. Освен това, 

инвеститорите на дребно следва да 

могат да разбират основния 

информационен документ 

самостоятелно, без препратки към друга 

информация. Значението на основния 

информационен документ също 

следва да бъде подчертано на 

инвеститорите на дребно, за да има 

ефект от регламента. Това обаче не 

следва да изключва използването на 

препратки в основния информационен 

документ към други документи, в 

които може да се намери 

допълнителна информация, която би 

могла да представлява интерес за 

някои инвеститори на дребно. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Основният информационен 

документ следва да бъде съставен във 

формат, позволяващ на инвеститорите 

на дребно да сравняват различни 

инвестиционни продукти, тъй като 

потребителското поведение и 

възможности са такива, че форматът, 

представянето и съдържанието на 

информацията трябва да бъдат 

(12) Основният информационен 

документ следва да бъде съставен във 

формат, позволяващ на инвеститорите 

на дребно действително да сравняват 

различни инвестиционни продукти, 

преди да вземат инвестиционно 

решение, тъй като потребителското 

поведение и възможности са такива, че 

форматът, представянето и 
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внимателно настроени, за да 

способстват максимално за разбирането 

и използването на информацията. За 

всеки документ следва да се използва 

същият порядък от елементи и заглавия 

за тях. Освен това подробностите 

относно данните, които трябва да се 

включат в основния информационен 

документ за различни продукти, и 

представянето на тези данни следва да 

се хармонизират допълнително чрез 

делегирани актове, които вземат 

предвид завършили и провеждани 

проучвания на потребителското 

поведение, включително резултати от 

изпитвания на ефективността на 

различните начини на представяне на 

информацията пред потребителите. 

Освен това, някои инвестиционни 

продукти предоставят на инвеститора на 

дребно избор между множество основни 

инвестиции. Тези продукти следва също 

да бъдат взети предвид при изготвянето 

на формата. 

съдържанието на информацията трябва 

да бъдат внимателно настроени, за да 

способстват максимално за разбирането 

и използването на информацията. За 

всеки документ следва да се използва 

същият порядък от елементи и заглавия 

за тях. Освен това подробностите 

относно данните, които трябва да се 

включат в основния информационен 

документ за различни продукти, и 

представянето на тези данни следва да 

се хармонизират допълнително чрез 

делегирани актове, които вземат 

предвид завършили и провеждани 

проучвания на потребителското 

поведение, включително резултати от 

изпитвания на ефективността на 

различните начини на представяне на 

информацията пред потребителите. Тези 

делегирани актове следва да включват 

съответни стандарти, разработени 

от ЕНО. По-специално, при 

разработването на стандарти, 

свързани с профила на риска и 

възвръщаемостта, следва да се 

оценява система за визуално 

предупреждение въз основа на 

степента на риска. Освен това, някои 

инвестиционни продукти предоставят 

на инвеститора на дребно избор между 

множество основни инвестиции. Тези 

продукти следва също да бъдат взети 

предвид при изготвянето на формата. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Основните информационни 

документи са базата, на която 

инвеститорите на дребно вземат 

инвестиционни решения. Поради това 

създателите на инвестиционни продукти 

носят голяма отговорност спрямо 

(16) Основните информационни 

документи са базата, на която 

инвеститорите на дребно вземат 

инвестиционни решения. Поради това 

създателите на инвестиционни продукти 

носят голяма отговорност спрямо 
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инвеститорите на дребно, която се 

състои в гарантиране на спазването на 

разпоредбите на настоящия регламент. 

Следователно е от значение да се 

гарантира, че инвеститорите на дребно, 

които са разчитали на основен 

информационен документ за вземането 

на инвестиционно решение, разполагат 

с ефективно право на обжалване. Следва 

също така да се гарантира, че всички 

инвеститори на дребно в ЕС имат 

еднакво право да искат обезщетение за 

претъпени вреди вследствие на 

неспазването на изискванията на 

настоящия регламент от страна на 

създателите на инвестиционни 

продукти. Следователно, правилата 

относно отговорността на създателите 

на инвестиционни продукти следва да се 

хармонизират. Регламентът следва да 

постанови, че инвеститорът на 

дребно следва да може да подведе под 

отговорност създателя на продукта 

за нарушение на настоящия 

регламент в случай на претърпени 

загуби вследствие използването на 

основния информационен документ. 

инвеститорите на дребно, която се 

състои в гарантиране на спазването на 

разпоредбите на настоящия регламент. 

Следователно е от значение да се 

гарантира, че инвеститорите на дребно, 

които са разчитали на основен 

информационен документ за вземането 

на инвестиционно решение, разполагат 

с ефективно право на обжалване. Следва 

също така да се гарантира, че всички 

инвеститори на дребно в ЕС имат 

еднакво право да искат обезщетение за 

претърпени вреди вследствие на 

неспазването на изискванията на 

настоящия регламент от страна на 

създателите на инвестиционни 

продукти, ако се установи причинно-

следствена връзка. Следователно, 

правилата относно отговорността на 

създателите на инвестиционни продукти 

следва да се хармонизират.  

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) За да може инвеститорите на 

дребно да вземат информирано 

инвестиционно решение, от 

продаващите инвестиционни продукти 

лица следва да се изисква да 

предоставят основния информационен 

документ своевременно преди 

извършването на каквато и да било 

транзакция. Това изискване следва по 

правило да се прилага независимо от 

начина, по който се извършва 

транзакцията. Лицата, продаващи 

(19) За да може инвеститорите на 

дребно да вземат информирано 

инвестиционно решение, от 

продаващите инвестиционни продукти 

лица следва да се изисква да 

предоставят основния информационен 

документ своевременно преди 

извършването на каквато и да било 

транзакция. Това изискване следва по 

правило да се прилага независимо от 

начина, по който се извършва 

транзакцията. Лицата, продаващи 
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инвестиционни продукти, включват 

както дистрибуторите, така и самите 

създатели, когато последните избират да 

продават продукта си пряко на 

инвеститорите на дребно. За да се 

осигури необходимата гъвкавост и 

пропорционалност, инвеститорите на 

дребно, които желаят да извършат 

транзакция посредством дистанционна 

комуникация, следва да могат да 

получат основния информационен 

документ след извършването на 

транзакцията. Дори в този случай 

основният информационен документ ще 

бъде полезен за инвеститора, 

например за да му даде възможност 

да сравни закупения продукт с 

продукта, описан в основния 

информационен документ. 

Настоящият регламент не засяга 

разпоредбите на Директива 2002/65/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета. 

инвестиционни продукти, включват 

както дистрибуторите, така и самите 

създатели, когато последните избират да 

продават продукта си пряко на 

инвеститорите на дребно. За да се 

осигури необходимата гъвкавост и 

пропорционалност, инвеститорите на 

дребно, които желаят да извършат 

транзакция посредством дистанционна 

комуникация, следва да могат да 

получат основния информационен 

документ след извършването на 

транзакцията, при условие че основният 

информационен документ е 

предоставен на друг траен носител 

преди извършването на 

транзакцията. Настоящият регламент 

не засяга разпоредбите на 

Директива 2002/65/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) За да се осигури доверието на 

инвеститорите на дребно в 

инвестиционните продукти, следва да се 

установят изисквания за подходящи 

вътрешни процедури, гарантиращи, че 

създателят на инвестиционни продукти 

дава отговори по същество на жалби на 

инвеститорите на дребно. 

(21) За да се осигури доверието на 

инвеститорите на дребно в 

инвестиционните продукти, следва да се 

установят изисквания за подходящи 

вътрешни процедури, гарантиращи, че 

създателят на инвестиционни продукти 

дава отговори по същество на жалби на 

инвеститорите на дребно в разумен срок 

и в писмен вид. Отговорите следва да 

се изпращат на инвеститорите на 

дребно на същия език, на който е 

написана жалбата. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 22 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22a) Инвеститорите на дребно 

следва да бъдат надлежно 

информирани относно структурите 

за алтернативно разрешаване на 

спорове, в чийто обхват попадат и 

които са компетентни да 

разглеждат евентуални спорове 

между тях и инвеститора на дребно. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент определя единни 

правила за формата и съдържанието на 

основния информационен документ, 

който трябва да се съставя от 

създателите на инвестиционни 

продукти, и единни правила за 

предоставянето на този документ на 

инвеститорите на дребно. 

Настоящият регламент определя единни 

правила за формата и съдържанието на 

основния информационен документ, 

който трябва да се съставя от 

създателите на инвестиционни продукти 

и посредниците, и единни правила за 

предоставянето на този документ на 

инвеститорите на дребно. 

Обосновка 

Посредниците следва да бъдат задължени да предоставят информация, например за 

реалните разходи, тяхното възнаграждение или данъчния режим по отношение на 

инвестиционния продукт. Цялата необходима информация за вземането на 

информирано решение за инвестиране в даден продукт следва да бъде достъпна само 

чрез един документ. Потребителите не следва да бъдат задължени да се 

консултират с ОИД и друг документ за информацията, която трябва да бъде 

оповестена, както е предвидено от ДПФИ или Директивата относно 

застрахователното посредничество (ДЗП). 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 2 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) застрахователни продукти, които 

не предлагат откупна стойност или 

чиято откупна стойност не зависи 

изцяло или отчасти, пряко или 

непряко, от колебанията на пазара; 

заличава се 

Обосновка 

 Обхватът на настоящия регламент не следва да се ограничава до „пакетите“ от 

инвестиционни продукти или до инвестициите с (частично) неизвестна 

възвръщаемост. Всички спестявания или инвестиционни продукти без изключение 

следва да имат ОИД, достъпен за потребителите. Това е ключово условие, за да се 

позволи на потребителите да придобият рефлекс винаги да се консултират с ОИД, 

независимо от вида на предлаганите им спестовни или инвестиционни продукти.  

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква e) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) пенсионни продукти, които съгласно 

националното законодателство 

изискват финансов принос от 

работодателя и при които 

работникът не може да избира 

доставчика на пенсионния продукт. 

е) пенсионни продукти, при които 

финансовите условия не попадат в 

обхвата на Директива 2003/41/EО или 

на Директива 2009/138/EО; и при 

които равнището на пенсионно 

осигуряване в действителност е 

обещание или предложение от 

работодателя към служителя. за 

пенсионни продукти, които не 

попадат в обхвата на 

Директива 2003/41/EО, на 

Директива 2009/138/EО или на 

настоящия регламент, държавите 

членки предоставят равностойни 

изисквания за оповестяване. 
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Обосновка 

В много държави членки има различни видове пенсионно осигуряване, които нито 

попадат в обхвата на ИППО, нито са частни. Някои от тези схеми ще бъдат 

освободени съгласно предложението на Комисията по силата на член 2, буква е), така 

че няма да бъдат предмет на изискванията за оповестяване на равнището на ЕС, но 

други подобни схеми няма да бъдат освободени, защото националното 

законодателство не изисква от работодателя да прави финансови вноски. Важно е да 

се избегне несъгласуваност в рамките на Европейския съюз. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако създателите на инвестиционни 

продукти попадат под разпоредбите на 

настоящия регламент и на Директива 

2009/138/ЕО, се прилагат както 

настоящият регламент, така и 

Директива 2009/138/ЕО. 

Ако създателите на инвестиционни 

продукти попадат под разпоредбите на 

настоящия регламент и на Директива 

2009/138/ЕО, се прилагат както 

настоящият регламент, така и 

Директива 2009/138/ЕО. Когато 

изискванията на 

Директива 2009/138/ЕО и на 

настоящия регламент са 

еквивалентни, те се считат за 

спазени, ако са изпълнени 

изискванията на настоящия 

регламент. 

Обосновка 

Избягване на дублиране на изискванията за информация. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 4 – буква e а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еа) „продаващо лице“ означава 

лицето, консултиращо инвеститор 

на дребно относно инвестиционен 

продукт или действащо като 

посредник за инвестиция на 
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инвеститор на дребно. 

Обосновка 

За лицето, продаващо инвестиционния продукт, няма определение в предложения 

регламент. Продажбата е твърде тясно понятие, тъй като някои посредници не 

„продават“ инвестиционния продукт, а създават контакта между потребителя и 

създателя (напр. застрахователно предприятие).  

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква в) – подточка ii) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) клиенти по смисъла на Директива 

2002/92/ЕО; 

ii) клиенти, които не са 

професионални клиенти съгласно 

определението на [съответните 

членове от ДЗП] [...] от Директива 

2002/92/ЕО; 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За всеки създаден от него 

инвестиционен продукт създателят на 

инвестиционния продукт съставя 

основен информационен документ 

съгласно изискванията, установени с 

настоящия регламент, и публикува 

документа на избрана от него интернет 

страница преди този продукт да бъде 

предложен на инвеститорите на дребно. 

1. За всеки създаден от него 

инвестиционен продукт създателят на 

инвестиционния продукт съставя 

основен информационен документ 

съгласно изискванията, установени с 

настоящия регламент, и публикува 

документа, заедно с проспекта, на 

мястото, където е публикуван 

проспектът, и поне на своята 
интернет страница преди този продукт 

да бъде предложен на инвеститорите на 

дребно. Основният информационен 

документ се попълва от 

дистрибутора, ако е целесъобразно. 
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Обосновка 

Докладчикът счита, че навсякъде, където проспектът е публикуван и достъпен за 

инвеститорите на дребно, ОИД – поне частта от него на създателя – следва също да 

бъде достъпен на същото място. Би било за предпочитане също всички ОИД да бъдат 

лесно достъпни на официална интернет страница на контролния орган. 

Докладчикът подкрепя общото задължение за създателя да състави ОИД. Въпреки 

това информацията на създателя следва да бъде допълнена с информация, добавена 

от дистрибутора. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Основният информационен документ 

е точен, безпристрастен, ясен и 

неподвеждащ. 

1. Основният информационен документ 

представлява преддоговорна 

информация. Той е точен, 

безпристрастен, ясен и неподвеждащ. 

Документът дава възможност за 

сравняване на продуктите преди 

вземането на инвестиционно 

решение. 

 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Основният информационен документ 

е самостоятелен документ, ясно 

разграничен от рекламните материали. 

2. Основният информационен документ 

е самостоятелен документ, ясно 

разграничен от рекламните материали, 

който не съдържа рекламни, 

маркетингови материали или 

препоръки за инвестиране в някакъв 

продукт. 

 Разрешени са препратки към други 

документи. Информацията, към 

която се прави препратка, е 

единствено допълваща към 
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информацията, която настоящият 

регламент изисква да бъде включена в 

основния информационен документ, в 

съответствие е с член 8, параграф 3 и 

не съдържа рекламни, маркетингови 

материали или препоръки за 

инвестиране в някакъв продукт. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Основният информационен документ 

се съставя като кратък документ, който: 

3. Основният информационен документ 

се съставя като кратък документ, 

написан стегнато и конкретно, без да 

надхвърля 3 страници формат А4, 
който: 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Основният информационен документ е 

написан на официалния или на един от 

официалните езици на държавата 

членка, в която се продава, или на приет 

от компетентните органи на тази 

държава членка език, като когато е 

написан на различен език, той се 

превежда на един от тези езици. 

Основният информационен документ е 

написан на официалните езици или на 

официалния език, използван в част от 
държавата членка, в която се 

разпространява, или на друг език, 

приет от компетентните органи на тази 

държава членка, ако той се използва в 

частта от държавата членка, в 

която се разпространява 

инвестиционният продукт, като 

когато е написан на различен език, той 

се превежда на един от тези езици. 

Обосновка 

Докладчикът счита, че е от основно значение ОИД да се разбира от 

обществеността, към която се обръща посредникът. В тази връзка предложеният 

член 7 може да бъде проблематичен: като резултат от неговата формулировка, ОИД 
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може да бъде предложен на инвеститор на дребно на език, който не е (добре) 

разбираем за потребителя.  

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. „Настоящият документ ви представя 

основната информация за този 

инвестиционен продукт. Това не е 

рекламен материал. Информацията се 

изисква от закона, за да ви помогне да 

разберете естеството на настоящия 

инвестиционен продукт и рисковете, 

които носи тази инвестиция. Съветваме 

ви да го прочетете, за да можете да 

вземете информирано решение относно 

инвестицията си.“ 

1. „Настоящият документ ви представя 

основната информация за този 

инвестиционен продукт. Това не е 

рекламен материал. Информацията се 

изисква от закона, за да ви помогне да 

разберете естеството на настоящия 

инвестиционен продукт и рисковете и 

възможностите, които носи тази 

инвестиция, както и свързаните с нея 

разходи, включително и 

евентуалното възнаграждение на 

вашите посредници. Съветваме ви да 

го прочетете, за да ви помогне да 

сравните различни инвестиционни 

продукти. Настоящият документ не 

е препоръка за покупка. Може да е 

необходимо да прочетете други 

документи, за да можете да вземете 

информирано решение относно 

инвестицията си. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква б) – подточка iv a) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iva) условие, че създателят 

предоставя прозрачна информация на 

клиента чрез годишен документ 

относно резултатите на 

инвестиционния продукт. Този 

документ съдържа последващо 

оповестяване на резултатите на 

инвестиционния продукт през 



 

PE502.121v04-00 16/42 AD\936369BG.doc 

BG 

изминалата година. Освен това тези 

последващи резултати се сравняват с 

друг инвестиционен продукт със 

сходен профил на риска. Ако 

клиентът притежава няколко 

инвестиционни продукта на даден 

създател и попада в обхвата на 

настоящия регламент, 

гореспоменатото оповестяване и 

сравнение се прилагат за целия 

портфейл. Оповестяват се и всички 

такси, които оказват въздействие 

върху доходността на 

инвестиционния продукт.  

Обосновка 

Това изменение цели да осигури прозрачност за резултатите на инвестиционните 

продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Затова постигнатите 

резултати от определен продукт и от портфейла, ако е приложимо, следва да бъдат 

сравнени с друг продукт със съпоставими рискове. Освен това следва да се оповестят 

всички такси, които оказват въздействие върху доходността. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква в) – подточка ii) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) дали инвестиционният продукт е 

обхванат от схема за компенсации или 

гаранции; 

ii) дали инвестиционният продукт е 

обхванат от схема за компенсации или 

гаранции, като подробно се описва кои 

рискове се покриват от схемата и кои 

не; 

Обосновка 

Защитата, предоставена от схема за компенсации или гаранции, може да бъде под 

различна форма: схемата за компенсиране на инвеститорите защитава клиента от 

загуба на инструмента от инвестиционния посредник, а не от финансови загуби в 

резултат на нестабилността на базови активи или на несъстоятелността на 

емитентите на тези базови активи. Регламентът следва да бъде по-точен, за да се 

избегне всякаква злоупотреба с тази разпоредба. 
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Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) в раздел, озаглавен „Какви са 

рисковете и какво мога да получа?“, 

профил на риска и възвръщаемостта на 

инвестиционния продукт, включително 

обобщаващ показател на този профил и 

предупреждения за специфични 

рискове, които може да не са 

отразени изцяло в този показател; 

д) в раздел, озаглавен „Какви са 

рисковете и какво мога да получа?“ 

 i) профил на риска и възвращаемостта 

на инвестиционния продукт, 

включително обобщаващ показател на 

този профил, който също така 

отразява въздействието на 

разходите, придружен от 

предупреждение и обяснение на 

разбираем език за основните рискове 

на продукта.  

 Обобщаващият показател на риска и 

възвръщаемостта съдържа сценарии 

за бъдещите резултати, отразяващи 

въздействието на разходите и 

посочващи три основателно вероятни 

сценария, включително отрицателен 

и положителен; 

 ii) сравнение на вероятните бъдещи 

резултати на инвестиционния 

продукт, включително свързаните с 

него рискове, с безрисков продукт 

като база за съпоставка; 

 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква e) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) в раздел, озаглавен „Какви са е) в раздел, озаглавен „Какви са 
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разходите?“, разходите, свързани с 

инвестирането в този продукт, 

включващи преките и непреки разходи, 

които инвеститорът поема, както и 

обобщаващи показатели за тези разходи; 

разходите?“, разходите, свързани с 

инвестирането в този продукт, 

включващи преките и непреки разходи, 

които инвеститорът поема, както и 

обобщаващи показатели за тези разходи; 

и с цел съпоставимост, общите 

данъци и такси, които 

инвеститорът на дребно трябва да 

заплати; в парично и процентно 

изражение, за да се покаже 

влиянието на общите разходи върху 

възвръщаемостта на инвестицията, 

придружени от указание за 

свързаните с тези разходи условия на 

плащане. 

 Разделът се отнася и до приложение, 

което подробно описва всякакви 

допълнителни разходи, начислени от 

дистрибутор и непосочени в 

настоящия раздел, включително 

таксите, платени на посредник 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква e а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еа) в раздел, озаглавен „Трябва ли да 

плащам данъци?“, указания относно 

фискалния режим, приложим към 

инвестиционния продукт, когато 

това е приложимо; 

Обосновка 

Инвеститорите на дребно следва да бъдат наясно с приложимия фискален режим, 

тъй като данъците оказват въздействие върху печалбата, която инвеститорът 

извлича от направената инвестиция. 
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Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква e б) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) в раздел, озаглавен „Какви са 

условията за закупуване на този 

продукт?“, всички условия или 

ограничения, свързани с покупката на 

инвестиционния продукт, 

включително всякакво изискване за 

минимална първоначална и/или 

последваща инвестиция; 

Обосновка 

Инвеститорите на дребно следва да бъдат надлежно информирани за всички условия, 

свързани с покупката на даден инвестиционен продукт, като например изискване за 

минимална инвестиция (първоначална и последваща). 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 

представял продуктът досега?“, 

миналите резултати на инвестиционния 

продукт, ако това е от значение предвид 

същността на продукта и периода на 

натрупване на данни; 

ж) в раздел, озаглавен „Как се е 

представял продуктът досега?“, 

миналите резултати на инвестиционния 

продукт, към които е добавено 

предупреждение, че възвръщаемостта 

в миналото не е гаранция за 

бъдещите резултати; когато 

инвестиционният продукт е свързан с 

друг продукт като база за сравнение, 

резултатите на последния също се 

публикуват по начин, който дава 

възможност за сравнение между 

резултатите на инвестиционния 

продукт и тези на съпоставимия 

продукт, ако това е от значение 

предвид същността на продукта и 

периода на натрупване на данни 
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Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква з) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) за пенсионни продукти, в раздел, 

озаглавен „Какво мога да получа, когато 

се пенсионирам?“, прогнози за 

възможни бъдещи резултати. 

з) за пенсионни продукти, в раздел, 

озаглавен „Какво мога да получа, когато 

се пенсионирам?“, прогнози за 

възможни бъдещи резултати; ясно 

разделени в различни сценарии за 

развитие, включително отрицателен 

сценарий, подчертаващ 

потенциалната загуба за 

инвеститорите на дребно. 

 по отношение на пенсионните 

продукти инвеститорите на дребно 

следва също така да бъдат ясно и 

разбираемо информирани относно 

наличието на ограничения за 

изтегляне на средствата. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква з а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) в раздел, озаглавен „Как мога да се 

оплача?“, информация за това как 

клиент може да подаде жалба 

относно продукта. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Създателят на инвестиционния 

продукт може да включва друга 

информация само ако това е нужно, за 

да може инвеститорът на дребно да 

3. Създателят на инвестиционния 

продукт може да включва друга 

обективна информация само ако това е 

нужно, за да може инвеститорът на 
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вземе информирано инвестиционно 

решение по отношение на специфичен 

инвестиционен продукт. 

дребно да вземе информирано 

инвестиционно решение по отношение 

на специфичен инвестиционен продукт. 

Обосновка 

Разпоредбата относно делегираните актове в член 8, параграф 5 може да създаде 

проблеми по отношение на съвместимостта с конституционните закони в някои 

държави членки. Това опасение се отнася до член 8, параграф 3, според който може 

да бъде включвана „друга информация“. Тъй като съществува възможност за 

включване на „друга информация“, това е свързано с риска информацията, която 

може да доведе до инвестиционни решения, да бъде уреждана в делегирани актове. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията има правомощия за 

приемане на делегирани актове в 

съответствие с член 23 за определяне на 

подробностите за представянето и 

съдържанието за всеки от елементите, 

посочени в параграф 2, представянето и 

подробностите на допълнителната 

информация, която създателят на 

продукта може да включи в основния 

информационен документ съгласно 

параграф 3 и подробностите за общия 

формат и общия символ, посочени в 

параграф 4.  

5. Комисията има правомощия за 

приемане на технически стандарти в 

съответствие с член 23 за определяне на 

подробностите за представянето и 

съдържанието за всеки от елементите, 

посочени в параграф 2, представянето и 

подробностите на допълнителната 

обективна информация, която 

създателят на продукта може да включи 

в основния информационен документ 

съгласно параграф 3 и подробностите за 

общия формат и общия символ, 

посочени в параграф 4.  

 Сценариите за резултатите, 

посочени в параграф 2, буква д), 

подточка i), отчитат въздействието 

на разходите във времето, както и 

възможните бъдещи резултати.  

 От показателя става ясно, че 

възможността за по-голяма 

възвръщаемост е свързана с 

поемането на по-големи рискове.  

 Предупреждението, посочено в 

параграф 2, буква д), подточка i), е 

визуално предупреждение въз основа 

на степента на риска, определено по 
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такъв начин, че инвеститорът да 

разбере, че не съществува безрисков 

инвестиционен продукт и че не 

трябва да предприема действия, без 

да разбира инвестиционния продукт 

или без личен съвет относно 

планираната инвестиция.  

 Обобщаващият показател на 

рисковете и възвръщаемостта и 

предупреждението за рисковете са 

предназначени да направят 

поеманите от инвеститорите 

рискове ясни и съпоставими между 

продуктите. 

 Съпоставката, посочена в параграф 2, 

буква д), подточка ii), е предназначена 

да помогне на инвеститора да разбере 

как поемането на по-голям риск влияе 

върху възвръщаемостта на 

инвестиционния продукт, като 

безрисковият продукт, който служи 

като база за сравнение, например 

спестовна сметка, се определя по 

начин, който е разбираем за 

инвеститорите на дребно и не ги 

подвежда.  

 Обобщаващият показател на 

разходите, посочен в параграф 2, 

буква е), показва в парично изражение 

въздействието на разходите върху 

това, което инвеститорът може да 

си възвърне от направената 

инвестиция с течение на времето. 

Той съдържа цифри, които могат да 

бъдат използвани от инвеститорите 

на дребно за сравнение между 

продуктите.  

 Комисията взема предвид 

оповестяванията на информацията 

към инвеститорите на дребно, 

направени от лицето, което продава 

инвестиционния продукт, съгласно 

[ДПФИ] и [ДЗП], за да гарантира, че 

има съгласуваност между 

информацията за разходите в 

основния информационен документ и 
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тези други оповестявания, както и че 

информацията за разходите е 

изчерпателна и ясно показва на 

инвеститора на дребно цялостното 

въздействие, което могат да окажат 

разходите.  

Комисията отчита разликите между 

инвестиционните продукти и 

способностите на инвеститорите на 

дребно, както и характеристиките на 

продуктите, които позволяват на 

инвеститорите да избират от различни 

базисни инвестиции или други опции, 

предлагани от продукта, включително 

когато този избор може да бъде 

направен в различни моменти или 

променен в бъдеще. 

Комисията отчита разликите между 

инвестиционните продукти и 

способностите на инвеститорите на 

дребно, както и характеристиките на 

продуктите, които позволяват на 

инвеститорите да избират от различни 

базисни инвестиции или други опции, 

предлагани от продукта, включително 

когато този избор може да бъде 

направен в различни моменти или 

променен в бъдеще. 

 Преди приемане на технически 

стандарти Комисията провежда 

надлежни проучвания сред 

потребителите с оглед избирането на 

най-подходящите за тях мерки. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Проектът за регулаторни технически 

стандарти взема предвид различните 

видове инвестиционни продукти. 

Европейските надзорни органи 

представят проекта за регулаторни 

технически стандарти на Комисията до 

[…]. 

Проектът за регулаторни технически 

стандарти взема предвид различните 

видове инвестиционни продукти. 

Европейските надзорни органи 

провеждат надлежни проучвания сред 

потребителите, за да определят най-

добрите методика и изчисляване по 

букви а) и б) за инвеститори на 

дребно. Европейските надзорни органи 

представят проекта за регулаторни 

технически стандарти на Комисията до 

[…]. 

Обосновка 

При подготовката на регламента на Комисията относно ключовата информация за 
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инвеститорите за ПКИПЦК е проведено голямо проучване сред реални потребители 

преди приемането на окончателното оформление на ключовата информация за 

инвеститорите. Същата методология следва да бъде приета при проектирането на 

ОИД. Проучването на ефективното въздействие на планирания ОИД върху 

потребителите е от основно значение за неговия успех, особено когато се проектира 

оформлението или оповестяването на риска. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията е оправомощена да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 23 за определянето на подробни 

правила за преразглеждане на 

информацията, съдържаща се в 

основния информационен документ и 

измененията му по отношение на: 

2. Комисията е оправомощена да приема 

технически стандарти в съответствие 

с член 23 за определянето на подробни 

правила за преразглеждане на 

информацията, съдържаща се в 

основния информационен документ и 

измененията му по отношение на: 

Обосновка 

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на индустрията и 

на ЕНО да реагират бързо на развитията на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 

заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 

оправомощена да приема делегирани актове. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако създателят на инвестиционен 

продукт е изготвил основен 

информационен документ, който не 

отговаря на изискванията на членове 6, 

7 и 8 и на който инвеститорът на 

дребно е разчитал при вземането на 

инвестиционно решение, 

инвеститорът може да предяви иск за 

обезщетение срещу създателя на 

инвестиционния продукт за 

1. Инвеститор на дребно, който при 

вземането на инвестиционно решение 

е разчитал на основен информационен 

документ, който не отговаря на 

изискванията в членове 6, 7 и 8, може да 

предяви иск за обезщетение срещу 

създателя на инвестиционния продукт за 

претърпените от него финансови вреди 

или загуби, причинени от 

неизпълнението на тези изисквания 
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претърпените от него вреди или загуби, 

причинени от използването на 

основния информационен документ. 

от страна на създателя на 

инвестиционния продукт. 

Информацията в основния 

информационен документ е 

безпристрастна, ясна и 

неподвеждаща. Тя е съгласувана със 

съответните части на проспекта. 

Когато има друга договорна 

документация, основният 

информационен документ е в 

съответствие с тези документи. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато инвеститор на дребно 

докаже загуба, претърпяна в резултат 

на използването на информацията, 

съдържаща се в основния 

информационен документ, създателят 

на инвестиционния продукт следва да 

докаже, че основният информационен 

документ е бил съставен в съответствие 

с членове 6, 7 и 8 от настоящия 

регламент. 

2. Ако инвеститор на дребно е 

претърпял загуба в резултат на 

използването на информацията, 

съдържаща се в основния 

информационен документ, създателят 

на инвестиционния продукт следва да 

докаже, че основният информационен 

документ е бил съставен в съответствие 

с членове 6, 7 и 8 от настоящия 

регламент. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Лицето, продаващо инвестиционен 

продукт на инвеститори на дребно, им 

предоставя основния информационен 

документ своевременно преди 

извършването на транзакцията, свързана 

с инвестиционния продукт. 

1. Лицето, продаващо инвестиционен 

продукт на инвеститори на дребно, им 

предоставя основния информационен 

документ своевременно и доказуемо 

преди извършването на транзакцията, 

свързана с инвестиционния продукт, 

при което тежестта на доказване се 

поема от създателя на 
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инвестиционния продукт. 

 Когато една инвестиция се 

препоръчва на клиент или той е 

консултиран относно нея, основният 

информационен документ незабавно 

се предоставя на клиента. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Чрез дерогация от параграф 1, лице, 

продаващо инвестиционен продукт, 

може да предостави на инвеститора 

на дребно основния информационен 

документ непосредствено след 

осъществяването на транзакцията, 

ако: 

заличава се 

a) инвеститорът на дребно реши да 

осъществи транзакцията 

посредством комуникация от 

разстояние, ако: 

 

б) предоставянето на основния 

информационен документ съгласно 

член 1 е невъзможно и 

 

в) когато лицето, продаващо 

инвестиционния продукт, е 

информирало инвеститора на дребно 

за това. 

 

Обосновка 

Докладчикът изразява загриженост във връзка с дерогацията, предложена за 

представянето на ОИД преди транзакцията, когато тя се осъществява посредством 

комуникация от разстояние. Това изключение създава важна празнота в регламента 

относно ОИД. Ако считаме, че ОИД е необходим за вземането на информирано 

инвестиционно решение, не следва да бъде възможно да се инвестира, без да е имало 

възможност да се прочете този документ. Прочитането на ОИД след инвестицията 

не защитава клиента, освен ако настоящият регламент предостави право на отказ. 
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Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Чрез дерогация от параграф 1 и 

когато инвеститорът на дребно 

използва средства за комуникация от 

разстояние при осъществяване на 

транзакцията, лицето, което продава 

инвестиционния продукт, може да 

предостави на инвеститора на дребно 

основния информационен документ 

непосредствено след сключването на 

сделката, ако: 

 i) инвеститорът на дребно е поискал 

основния информационен документ на 

хартиен носител, и 

 ii) основният информационен 

документ е предоставен на 

инвеститора на дребно на друг траен 

носител, както е посочено в член 13, 

параграф 2, буква б), преди 

сключването на сделката. 

Обосновка 

Необходимо е да се осигури гъвкавост, за да се улесни осъществяването на 

транзакции в момента, избран от инвеститора на дребно. Използваното средство за 

комуникация не следва да води до намаляване на набраната от инвеститора скорост 

за дадена инвестиция. Ако инвеститорът на дребно иска да разполага с ОИД на 

хартиен носител, това не следва да му попречи да извърши транзакцията, при условие 

че ОИД е предоставен чрез друго електронно средство преди сключването на 

сделката. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато се извършват последователни 3. Когато се извършват последователни 
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транзакции, засягащи един и същи 

инвестиционен продукт съгласно 

инструкции, дадени от инвеститора на 

дребно на лицето, продаващо 

инвестиционния продукт, преди първата 

транзакция, задължението за 

предоставяне на основен 

информационен документ съгласно 

параграф 1 е в сила само за първата 

транзакция. 

транзакции, засягащи един и същи 

инвестиционен продукт съгласно 

инструкции, дадени от инвеститора на 

дребно на лицето, продаващо 

инвестиционния продукт, преди първата 

транзакция, задължението за 

предоставяне на основен 

информационен документ съгласно 

параграф 1 е в сила само за първата 

транзакция, освен ако основният 

информационен документ е 

актуализиран или са изминали повече 

от шест месеца от първата сделка. 

Обосновка 

Ако е изминал дълъг период от време от представянето на ОИД или ако ОИД е бил 

актуализиран, първото предоставяне на ОИД не следва да се счита за достатъчно за 

извършването на нови сделки. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 23, с 

които да определя: 

4. Европейският банков орган (ЕБО), 

Европейският орган за застраховане и 

професионално пенсионно осигуряване 

(ЕОЗППО) и Европейският орган за 

ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 

съвместно разработват проект за 

технически стандарти в съответствие 

с член 23, с които да определят 

условията за изпълнение на 

изискването за предоставяне на 

основния информационен документ 

своевременно съгласно предвиденото в 

параграф 1. 

Обосновка 

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на индустрията и 

на ЕНО да реагират бързо на развитията на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 

заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 

оправомощена да приема делегирани актове. Преструктуриране на текста поради 
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заличаването на параграф 2 и буква б) от този параграф. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) метода и срока за предоставяне на 

основния информационен документ в 

съответствие с параграф 2. 

заличава се 

Обосновка 

Заличаването е във връзка със заличаването на параграф 2. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. На Комисията се делегира 

правомощието да приема регулаторни 

технически стандарти съгласно 

процедурата, посочена в членове 10—

14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 

членове 10—14 от Регламент (ЕС) 

№ 1094/2010 и членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Лицето, продаващо инвестиционния 

продукт, предоставя безплатно 

основния информационен документ на 

инвеститорите на дребно. 

1. Лицето, продаващо инвестиционния 

продукт, предоставя безплатно 

основния информационен документ на 

инвеститорите на дребно. Това лице 

трябва да бъде в състояние да 
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докаже, че основният информационен 

документ е бил предоставен в 

съответствие с разпоредбите на 

настоящия регламент. 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Лицето, продаващо инвестиционния 

продукт, предоставя основния 

информационен документ на 

инвеститорите на дребно на един от 

следните носители: 

2. Лицето, консултиращо относно или 

продаващо инвестиционния продукт, 

предоставя основния информационен 

документ на инвеститорите на дребно на 

един от следните носители, които са 

достъпни за съответните 

инвеститори на дребно: 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато обаче основният 

информационен документ се предоставя 

на траен носител, различен от хартия 

или посредством интернет страница, 

при поискване на инвеститора на дребно 

безплатно се предоставя хартиено 

копие.  

3. Когато обаче основният 

информационен документ се предоставя 

на траен носител, различен от хартия 

или посредством интернет страница, 

при поискване на инвеститора на дребно 

безплатно се предоставя хартиено 

копие. Хартиено копие се предоставя 

безплатно и когато инвестиционната 

препоръка или посредническата услуга 

се предоставят лично (лице в лице). 

Обосновка 

Както е предвидено в член 12, параграф 1, ОИД следва да се предоставя своевременно 

преди сключването на транзакция, свързана с инвестиционния продукт (вж. чл. 12, 

параграф 1). Когато инвестиционната препоръка се предоставя лично (лице в лице) 

или когато инвестиционното нареждане се дава лично, например на гише или в 

помещенията на посредника, ОИД трябва да бъде предоставен на хартиен носител. 
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Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Създателят на инвестиционния продукт 

установява подходящи процедури и 

договорености, които гарантират, че 

инвеститорите на дребно, подали жалба 

във връзка с основния информационен 

документ, получават своевременен и 

подходящ отговор по същество. 

Създателят на инвестиционния продукт 

и лицето, което продава 

инвестиционните продукти, 

установяват подходящи процедури и 

договорености, които гарантират, че: 

 i) инвеститорите на дребно 

разполагат с ефективен начин за 

подаване на жалба срещу създателя 

на инвестиционния продукт;  

 ii) инвеститорите на дребно, подали 

жалба във връзка с основния 

информационен документ, получават 

своевременен и подходящ отговор по 

същество; и 

 iii) инвеститорите на дребно имат на 

разположение и ефективни процедури 

за обезщетяване в случай на 

трансгранични спорове, по-специално 

когато създателят на 

инвестиционния продукт се намира в 

друга държава членка или в трета 

държава. 

 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако инвеститор на дребно открие 

процедура за алтернативно уреждане на 

спорове, предвидена в националното 

законодателство, срещу създател на 

инвестиционен продукт или лице, което 

продава инвестиционни продукти във връзка 

1. Държавите членки гарантират, че ако 

инвеститор на дребно открие процедура за 

алтернативно уреждане на спорове, 

предвидена в националното 

законодателство, срещу създател на 

инвестиционен продукт или лице, което 
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с правата и задълженията, произтичащи 

от настоящия регламент, създателят на 

инвестиционния продукт или лицето, което 

продава инвестиционни продукти, участват в 

процедурата, ако тя отговаря на следните 

изисквания: 

продава инвестиционни продукти във връзка 

с основния информационен документ и 

основните инвестиционни продукти, 

създателят на инвестиционния продукт или 

лицето, което продава инвестиционни 

продукти, участват в процедурата съгласно 

правилата, посочени в Директива [...] 

относно алтернативното разрешаване на 

спорове, ако тя отговаря на следните 

изисквания: 

a) процедурата води до решения, които не са 

обвързващи; 

a) процедурата води до решения, които 

могат да бъдат обвързващи за създателя и 

за лицето, което продава 

инвестиционните продукти; 

б) давностният срок за внасянето на спора в 

съда спира да тече за времетраенето на 

алтернативната процедура за уреждане на 

спора; 

б) давностният срок за внасянето на спора в 

съда спира да тече за времетраенето на 

алтернативната процедура за уреждане на 

спора; 

в) погасителната давност на иска спира да 

тече за времетраенето на процедурата; 

в) погасителната давност на иска спира да 

тече за времетраенето на процедурата; 

г) процедурата е безплатна или изисква 

заплащането на умерена такса, както е 

постановено в националното 

законодателство; 

г) процедурата е безплатна или е достъпна 

срещу незначителна такса; 

д) страните имат достъп до процедурата 

не само по електронен път; 

 

е) в изключителни случаи са възможни 

временни мерки, ако спешността на 

ситуацията го изисква. 

 

 1a нов. Държавите членки гарантират, че 

когато на структурите за алтернативно 

разрешаване на спорове е разрешено да 

установяват предварително определени 

парични прагове с цел ограничаване на 

достъпа до процедури за алтернативно 

разрешаване на спорове, праговете не 

следва да бъдат определяни на равнище, 

което значително намалява достъпа на 

потребителите до разглеждането на 

жалби от структурите за алтернативно 

разрешаване на спорове. 

2. Държавите членки нотифицират 

Комисията за посочените в параграф 1 

органи, компетентни да водят посочените в 

2. Държавите членки нотифицират 

Комисията за посочените в параграф 1 

органи, компетентни да водят посочените в 
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параграф 1 процедури, в рамките на [да се 

въведе конкретна дата 6 месеца от влизането 

в сила/прилагането на настоящия 

регламент]. Те незабавно уведомяват 

Комисията за всякакви последващи промени 

във връзка с тези структури. 

параграф 1 процедури, в рамките на [да се 

въведе конкретна дата 6 месеца от влизането 

в сила/прилагането на настоящия 

регламент]. Те незабавно уведомяват 

Комисията за всякакви последващи промени 

във връзка с тези структури. 

3. Структурите, компетентни да водят 

посочените в параграф 1 процедури, си 

сътрудничат при разрешаването на 

трансгранични спорове, възникнали във 

връзка с настоящия регламент. 

3. Структурите, компетентни да водят 

посочените в параграф 1 процедури, си 

сътрудничат при разрешаването на 

трансгранични спорове, възникнали във 

връзка с настоящия регламент. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 15 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Информация относно 

алтернативното разрешаване на 

спорове 

 15a. Държавите членки гарантират, 

че създателят на инвестиционен 

продукт или лицето, което продава 

инвестиционен продукт, уведомява 

инвеститора на дребно относно 

структурите за алтернативно 

разрешаване на спорове, в чийто 

обхват попадат и които са 

компетентни да разглеждат 

евентуални спорове между тях и 

инвеститора на дребно. Те също така 

посочват дали се ангажират или са 

задължени да използват тези 

структури за целите на решаване на 

спорове с инвеститорите на дребно. 

 2. Информацията по параграф 1 се 

предоставя по ясен, разбираем и 

леснодостъпен начин на интернет 

страницата на търговеца, когато 

има такава, и когато е приложимо, в 

общите условия към договора за 

продажба или за предоставяне на 

услуги между търговеца и 
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потребителя. 

 3. Държавите членки гарантират, че 

в случаите, когато даден спор между 

инвеститор на дребно и създател на 

инвестиционен продукт или лице, 

което продава инвестиционен 

продукт, на тяхна територия не 

може да бъде уреден вследствие на 

жалба, подадена директно от 

инвеститора на дребно до създателя 

на инвестиционния продукт или 

лицето, което продава 

инвестиционния продукт, последният 

предоставя на инвеститора на дребно 

информацията по параграф 1, като 

посочва дали ще се възползва от 

съответните структури за 

алтернативно разрешаване на спорове 

за уреждане на спора. Тази 

информация се предоставя на 

хартиен или на друг траен носител. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 15 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Алтернативно разрешаване на 

колективни спорове 

 15б. Държавите членки могат да 

поддържат или да въведат процедури 

за алтернативно разрешаване на 

спорове, при които се разглеждат 

едновременно еднакви или сходни 

спорове между създател и лице, което 

продава инвестиционни продукти, и 

няколко инвеститора на дребно. 

Системите за алтернативно 

разрешаване на спорове и 

обезщетяване за индивидуални и за 

колективни спорове са допълващи се 

процедури и не се изключват взаимно. 
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Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) предупреждение, което се оповестява 

публично и посочва отговорното за 

нарушението лице и естеството на 

нарушението; 

в) предупреждение, което се оповестява 

публично и посочва отговорното за 

нарушението юридическо лице и 

естеството на нарушението; 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Санкциите и мерките, наложени за 

нарушенията, посочени в член 19, 

параграф 1, се оповестяват публично без 

ненужно забавяне и съдържат поне 

информация за вида на нарушението на 

настоящия регламент и самоличността 

на отговорния за това нарушение, освен 

ако такова оповестяване 

представлява сериозна заплаха за 

финансовите пазари. 

1. Санкциите и мерките, наложени за 

нарушенията, посочени в член 19, 

параграф 1, се оповестяват публично без 

ненужно забавяне и съдържат поне 

информация за вида на нарушението на 

настоящия регламент и самоличността 

на отговорния за това нарушение. 

Когато оповестяването би довело до 

непропорционално големи вреди за 

съответните страни, 

компетентните органи публично 

оповестяват санкциите или мерките 

без да посочват нарушителите. 

 

Обосновка 

Изключенията по отношение на оповестяването на санкциите следва да бъдат 

заличени. Нарушенията, посочени в чл. 19, параграф1, не са от такъв вид, че 

оповестяването им да може сериозно да застраши финансовите пазари. Ако имената 

на наказаните емитенти или посредници продължават да не бъдат оповестявани 

публично, никога няма да бъде постигнат възпиращ ефект, чрез който да бъдат 

предотвратявани незаконни практики, и извършването на престъпления ще продължи 

да носи изгоди. 
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Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове при спазване на предвидените в 

настоящия член условия. 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема технически 

стандарти при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

Обосновка 

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на индустрията и 

на ЕНО да реагират бързо на развитията на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 

заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 

оправомощена да приема делегирани актове. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема делегирани 

актове по член 8, параграф 5, член 10, 

параграф 2 и член 12, параграф 4 се 

предоставя на Комисията за срок от [4 

години], считано от датата на влизане в 

сила на настоящия регламент. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или Съветът не 

възрази срещу подобно продължаване 

не по-късно от три месеца преди 

изтичането на всеки срок. 

2. Правомощието да приема 

технически стандарти по член 8, 

параграф 5, член 10, параграф 2 и 

член 12, параграф 4 се предоставя на 

Комисията за срок от [4 години], 

считано от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. Делегирането на 

правомощия се продължава мълчаливо 

за срокове с еднаква продължителност, 

освен ако Европейският парламент или 

Съветът не възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки срок. 

Обосновка 

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на индустрията и 

на ЕНО да реагират бързо на развитията на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 

заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 

оправомощена да приема делегирани актове. 
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Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 8, параграф 5, член 10, 

параграф 2 и член 12, параграф 4, може 

да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. То влиза в сила в деня 

след публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 8, параграф 5, член 10, 

параграф 2 и член 12, параграф 4, може 

да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. То влиза в сила в деня 

след публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на техническите 

стандарти, които вече са в сила. 

Обосновка 

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на индустрията и 

на ЕНО да реагират бързо на развитията на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 

заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 

оправомощена да приема делегирани актове. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Веднага щом приеме делегиран акт, 

Комисията уведомява за това 

едновременно Европейския парламент и 

Съвета. 

4. Веднага щом приеме технически 

стандарти, Комисията уведомява за 

това едновременно Европейския 

парламент и Съвета. 

Обосновка 

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на индустрията и 

на ЕНО да реагират бързо на развитията на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 
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заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 

оправомощена да приема делегирани актове. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно 

член 8, параграф 5, член 10, параграф 2 

и член 12, параграф 4, влиза в сила само 

ако нито Европейският парламент, нито 

Съветът е възразил срещу него в срок от 

два месеца след нотификацията на 

Европейския парламент и на Съвета за 

съответния акт, или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да правят 

възражения. Този период се удължава с 

[2 месеца] по искане на Европейския 

парламент или на Съвета. 

5. Технически стандарт, приет 

съгласно член 8, параграф 5, член 10, 

параграф 2 и член 12, параграф 4, влиза 

в сила само ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът е възразил 

срещу него в срок от два месеца след 

нотификацията на Европейския 

парламент и на Съвета за съответния 

акт, или ако преди изтичането на този 

срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да правят възражения. Този период 

се удължава с [2 месеца] по искане на 

Европейския парламент или на Съвета. 

Обосновка 

За да се осигури необходимата гъвкавост и да се даде възможност на индустрията и 

на ЕНО да реагират бързо на развитията на пазара, трите ЕНО следва да изготвят 

заедно съвместни регулаторни технически стандарти, вместо Комисията да бъде 

оправомощена да приема делегирани актове. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато държава членка прилага 

правилата за формата и 

съдържанието на основен 

информационен документ, както е 

посочено в членове 78—81 от 

Директива 2009/65/ЕО, спрямо 

фондове на структури, които не са 
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ПКИПЦК, предлагани на 

инвеститори на дребно, 

освобождаването, предвидено в 

параграф 1, се прилага към 

управляващите дружества, 

инвестиционните посредници и 

лицата, които продават дялови 

единици от такива фондове на 

инвеститори на дребно или 

предоставят консултации относно 

тях.  

Обосновка 

На държавите членки следва да бъде позволено да разрешат фондовете на 

структури, които не са ПКИПЦК, които на национално равнище понастоящем са 

обект на изискванията за ключовата информация за инвеститорите, формулирани в 

Директивата за ПКИПЦК 4, също да бъдат обхванати от преходния период. Това ще 

допринесе за насърчаване на равнопоставеността между инвестиционните продукти. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Управляващите дружества и 

инвестиционните посредници 

съгласно определението в член 4, 

параграф 1, буква б) от 

Директива 2011/61/EС, както и 

лицата, които продават дялове от 

АИФ, съгласно определението в 

член 4, параграф 1, буква а) от 

същата директива, се освобождават 

от задълженията по настоящия 

регламент, при условие че 

предоставят основен информационен 

документ в съответствие с 

националното законодателство 

съгласно член 78 от 

Директива 2009/65/EО или 

съответните разпоредби на 

националното законодателство до 

[OВ: моля въведете дата 5 години 

след влизането в сила]. 
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Обосновка 

Много държави членки са разширили приложното поле на стандартите за ключовата 

информация за инвеститорите за ПКИПЦК към други отворени инвестиционни 

фондове на дребно, регулирани на национално равнище. Тези фондове следва също така 

да могат да се възползват от временното освобождаване от обхвата, тъй като 

инвеститорите в тях са информирани съвсем скоро за новия документ и лицата, 

управляващи алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), вече трябваше да понесат 

разходите за прилагане на ключовата информация за инвеститорите по същия начин, 

както и управляващите дружества на ПКИПЦК. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Четири години след влизането в сила 

на настоящия регламент Комисията го 

преразглежда. Преразглеждането 

включва общ преглед на практическото 

приложение на правилата, установени с 

настоящия регламент, като се вземат 

предвид промените на пазара на 

инвестиционни продукти на дребно. По 

отношение на ПКИПЦК, както са 

определени в член 1, параграф 2 от 

Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 

оцени дали преходните разпоредби на 

член 24 от настоящия регламент се 

удължават или дали, след 

установяването на необходимите 

промени, разпоредбите относно 

ключова информация за инвеститора на 

Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 

заменени или приравнени на основния 

информационен документ по настоящия 

регламент. Прегледът включва и 

евентуално разширяване на приложното 

поле на настоящия регламент върху 

други финансови продукти. 

1. Четири години след влизането в сила 

на настоящия регламент Комисията го 

преразглежда. Преразглеждането 

включва общ преглед на практическото 

приложение на правилата, установени с 

настоящия регламент, като се вземат 

предвид промените на пазара на 

инвестиционни продукти на дребно. По 

отношение на ПКИПЦК, както са 

определени в член 1, параграф 2 от 

Директива 2009/65/ЕО, прегледът ще 

оцени дали преходните разпоредби на 

член 24 от настоящия регламент се 

удължават или дали, след 

установяването на необходимите 

промени, разпоредбите относно 

ключова информация за инвеститора на 

Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат 

заменени или приравнени на основния 

информационен документ по настоящия 

регламент. Прегледът включва и 

евентуално разширяване на приложното 

поле на настоящия регламент върху 

други финансови продукти, 

включително тези, които попадат в 

обхвата на Директива 2003/71/EО, 

както и всякакви други 

инвестиционни и спестовни 

продукти. 
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Обосновка 

Клаузата за преразглеждане на настоящия регламент следва да включва и 

разширяване на обхвата към други финансови продукти на дребно, включително 

инвестиции „извън пакет“ и всички форми на спестовни продукти. 
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