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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 

въпроси да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяко дружество, емитиращо 

прехвърлими ценни книжа, които са 

допуснати до търгуване на регулирани 

пазари, осигурява представянето на тези 

ценни книжа под формата на 

безналични ценни книжа, като ги 

обездвижи чрез емитиране на глобална 

ценна книга, която представлява цялата 

емисия, или пряко емитира ценни книжа 

в дематериализирана форма. 

1. Всяко юридическо лице, емитиращо 

прехвърлими ценни книжа, които са 

допуснати до търгуване на регулирани 

пазари, осигурява представянето на тези 

ценни книжа под формата на 

безналични ценни книжа, като ги 

обездвижи чрез емитиране на глобална 

ценна книга, която представлява цялата 

емисия, или пряко емитира ценни книжа 

в дематериализирана форма. 

Обосновка 

Прехвърлими ценни книжа могат да се емитират от дружества и от други 

юридически лица, като например държави членки, регионални или местни органи на 

държавите членки или публични международни органи. Предлага се разширяване на 

обхвата на член 3, параграф 1 на предложения регламент, така че да включва 

емитенти, различни от дружества, като терминът „дружество” бъде заменен с 

„юридическо лице”. Ако това предложение се приеме, член 4, параграф 1 от 

предложения регламент следва да се промени съответно. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите на държавата членка, 

където е установено дружеството, 

което емитира ценни книжа, разполагат 

1. Органите на държавата членка, 

където е установено юридическото 

лице, което емитира ценни книжа, 
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с необходимите компетенции за 

гарантиране на прилагането на член 3, 

параграф 1. 

разполагат с необходимите 

компетенции за гарантиране на 

прилагането на член 3, параграф 1. 

Обосновка 

Виж обосновката на изменение 1. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 7 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За всяка управлявана от него система 

за сетълмент на ценни книжа ЦДЦК 

установява процедури за извършване на 

сетълмента на сделки с финансовите 

инструменти по член 5, параграф 1, 

който не е извършен на предвидената 

дата на сетълмент. В тези процедури се 

предвижда механизъм за санкции с 

достатъчен възпиращ ефект по 

отношение на участници, които 

предизвикват неуспешен сетълмент. 

2. За всяка управлявана от него система 

за сетълмент на ценни книжа ЦДЦК 

установява процедури за извършване на 

сетълмента на сделки с финансовите 

инструменти по член 5, параграф 1, 

който не е извършен на предвидената 

дата на сетълмент. В тези процедури се 

предвижда единен механизъм за 

санкции с достатъчен възпиращ ефект 

по отношение на участници, които 

предизвикват неуспешен сетълмент. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Участник в системата за сетълмент на 

ценни книжа, който на предвидената 

дата на сетълмент не достави на 

получаващия участник финансовите 

инструменти по член 5, параграф 1, 

извършва изкупуване, при което 

посочените инструменти се изкупуват 

на пазара не по-късно от четири дни 

след предвидената дата на сетълмент и 

се доставят на получаващия участник, 

както и подлежи на други мерки в 

съответствие с параграф 4. 

3. Участник в системата за сетълмент на 

ценни книжа, който на предвидената 

дата на сетълмент не достави на 

получаващия участник финансовите 

инструменти по член 5, параграф 1, 

извършва изкупуване, при което 

посочените инструменти се изкупуват 

на пазара в рамките на четири дни след 

предвидената дата, на която се пада 

сетълментът, и се доставят на 

получаващия участник, и изпълнява 

задължителните мерки в 
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съответствие с параграф 4. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато не е възможно да се извърши 

изкупуване, размерът на паричната 

компенсация, изплатена на получаващия 

участник, е по-висок от цената на 

финансовите инструменти, договорена 

при сключване на сделката, и от 

последната публично оповестена цена 

на такива инструменти на мястото за 

търгуване, където е сключена сделката, 

и има достатъчен възпиращ ефект по 

отношение на неизправния участник; 

в) когато не е възможно да се извърши 

изкупуване, размерът на паричната 

компенсация, изплатена на получаващия 

участник, е съществено по-висок от 

цената на финансовите инструменти, 

договорена при сключване на сделката, 

и от последната публично оповестена 

цена на такива инструменти на мястото 

за търгуване, където е сключена 

сделката, доколкото има достатъчен 

възпиращ ефект по отношение на 

неизправния участник; 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 16 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Лицензиран ЦДЦК може да участва 

само в юридическо лице, чиито 

дейности са ограничени до 

предоставянето на услугите, 

посочени в раздели А и Б от 

приложението. 

4. Лицензиран ЦДЦК може да участва в 

юридическо лице, независимо от 

сектора. Такова участие подлежи на 

одобрение от компетентния орган. 

Обосновка 

Може да има разумни причини за това, ЦДЦК да има участие в други юридически лица 

или да има клонове в различно, но свързано предприятие (напр. ИТ). С цел да се 

предотврати това, такива дейности да представляват риск за основните дейности 

на ЦДЦК, следва да се изисква одобрението на националния регулатор винаги когато 

се придобива ново участие. 

 

Изменение  7 
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Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) ЦДЦК е нарушавал грубо и системно 

изискванията, определени в настоящия 

регламент. 

г) ЦДЦК е нарушавал грубо или 

системно изискванията, определени в 

настоящия регламент. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Комитетите на ползвателите 

могат да представят становище пред 

ръководния съвет, съдържащо 

подробни доводи, относно ценовите 

структури на ЦДЦК. При конфликт 

на интереси от страна на член на 

комитетите на ползвателите, той се 

въздържа от оказване на каквото и да 

е влияние върху съответното 

становище. 

Обосновка 

С оглед на това, че някои банки използват ЦДЦК, като предлагат конкурентни услуги 

в същото време, е важно да се избегнат конфликти на интереси, когато се прави 

препоръка относно ценовата структура на ЦДЦК. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 31 - параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. ЦДЦК води отделно счетоводно 

отчитане на разходите и приходите от 

предоставяните услуги и оповестява 

тази информация пред компетентния 

орган. 

6. ЦДЦК води отделно счетоводно 

отчитане на разходите и приходите от 

предоставяните основни и 

спомагателни услуги съобразно 

дефинициите в раздел А и раздел Б от 

Приложението и оповестява тази 
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информация пред компетентния орган. 

Обосновка 

Няма смисъл депозитарите да разкриват приходи и разходи за всяка отделна услуга и 

тази информация може да е чувствителна от гледна точка на конкурентното право. 

По-разумно е ограничаването на изискването за разкриване до разграничаването 

между разходи и приходи за основни услуги, от една страна, и спомагателни услуги, 

от друга страна. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 46 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всички въпроси по отношение на 

собствеността върху финансови 

инструменти, държани от ЦДЦК, се 

уреждат от правото на държавата, в 

която се поддържа сметката. 

1. Всички въпроси по отношение на 

собствеността върху финансови 

инструменти, държани от ЦДЦК, се 

уреждат от правото на държавата, в 

която се поддържа сметката, освен ако 

финансовият инструмент се издава в 

друга държава, в който случай се 

прилага нейното право. 

Обосновка 

Както беше изтъкнато в становището на Европейската централна банка, 

необходима е повече яснота относно това, кое право се прилага за ценните книжа. 
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