МОТИВИ
към проекта на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита
на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти,
за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения,
комисиони, други парични или непарични облаги
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г.
за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти,
за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения,
комисиони, други парични или непарични облаги (НИД на Наредба № 58) се цели въвеждане
в националното законодателство на по-детайлни изисквания към инвестиционните
посредници, които създават финансови инструменти, и към инвестиционните посредници,
които предлагат, препоръчват или продават финансови инструменти. За въвеждане на тези
изисквания са ползвани Насоките относно изискванията за управление на продукта по
ДПФИ II (ESMA35-43-620 BG), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, за
които Комисията за финансов надзор е взела Решение № 346-Н/04.04.2018 г., че възнамерява
да ги спазва в надзорната си практика. Осигуряване спазването на посочените насоки се
постига чрез въвеждане на съответните изисквания в националното законодателство. По
този начин ще се осигури задължително прилагане на изискванията от инвестиционните
посредници и съответно възможност за прилагане на надзорни мерки при неспазване на тези
изисквания.
С някои от промените в Наредба № 58 се цели и прецизиране на действащи текстове
на наредбата.
Промените в Наредба № 58 няма да имат пряко отражение върху бюджета на
Комисията за финансов надзор. Прилагането на наредбата не е свързано с допълнителни
разходи за инвестиционните посредници.
С промените в Наредба № 58 ще се постигне по-ясно и детайлно уреждане на
изисквания във връзка със задълженията за управление на продукти, включително за
определяне на целевия пазар на всеки финансов инструмент и на стратегията за
разпространение.
Следва да се посочи, че промените в Наредба № 58 не противоречат на разпоредбите
на правото на Европейския съюз.

