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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 директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови 
инструменти и процеси в областта на дружественото право 
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2018)0239),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 50, параграф 1, и член 50, параграф 2, 
букви а), в) и д) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които 
Комисията е внесла предложението (C8-0166/2018),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0000/2018),

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 директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В своето Съобщение „Стратегия 
за цифров единен пазар за Европа“30 и в 
Съобщението „План за действие на ЕС 
за електронно управление през периода 
2016—2020 г.: Ускоряване на 

(3) В своето Съобщение „Стратегия 
за цифров единен пазар за Европа“30 и в 
Съобщението „План за действие на ЕС 
за електронно управление през периода 
2016—2020 г.: Ускоряване на 
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цифровото преобразуване на 
управлението“ 31Комисията подчерта 
ролята на публичните администрации за 
оказването на помощ на 
предприятията за лесното им 
учредяване, за извършването на дейност 
онлайн и за разширяване на дейността 
им зад граница. В Плана за действие на 
ЕС за електронно управление изрично 
бе признато значението на по-доброто 
използване на цифрови инструменти във 
връзка със спазването на изискванията в 
областта на дружественото право. Освен 
това в Декларацията от Талин от 2017 г. 
относно електронното управление 
държавите членки отправиха настойчив 
призив за засилване на усилията за 
въвеждане на ефикасни и насочени към 
ползвателите електронни процедури в 
Съюза.

цифровото преобразуване на 
управлението“31 Комисията подчерта
ролята на публичните администрации за 
оказването на помощ на 
предприемачите за лесното им 
учредяване, за извършването на дейност 
онлайн и за разширяване на дейността 
им зад граница. В Плана за действие на 
ЕС за електронно управление изрично 
бе признато значението на по-доброто 
използване на цифрови инструменти във 
връзка със спазването на изискванията в 
областта на дружественото право. Освен 
това в Декларацията от Талин от 2017 г. 
относно електронното управление 
държавите членки отправиха настойчив 
призив за засилване на усилията за 
въвеждане на ефикасни и насочени към 
ползвателите електронни процедури в 
Съюза.

__________________ __________________

30 COM(2015) 192 final от 6 май 2015 г. 30 COM(2015) 192 final от 6 май 2015 г.

31 COM(2015) 179 final от 19 април 
2016 г.

31 COM(2015) 179 final от 19 април 
2016 г.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въвеждането на възможност 
регистрацията на дружествата и 
клоновете и представянето на актове и 
информация да се извършват изцяло 
онлайн ще позволи на дружествата да 
използват цифрови инструменти в 
контактите си с компетентните органи 
на държавите членки. С цел засилване 
на доверието държавите членки следва 
да гарантират възможността за сигурна 
електронна идентификация и за 
използване на удостоверителни услуги, 

(7) Въвеждането на възможност 
регистрацията на дружествата и 
клоновете и представянето на актове и 
информация да се извършват изцяло 
онлайн ще позволи на дружествата да 
използват цифрови инструменти в 
контактите си с компетентните органи 
на държавите членки. С цел засилване 
на доверието държавите членки следва 
да гарантират възможността за сигурна 
електронна идентификация и за 
използване на удостоверителни услуги, 
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както за националните, така и за 
трансграничните потребители, в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета34. Освен това, за да се даде 
възможност за презгранична електронна 
идентификация, държавите членки 
следва да въведат схеми за електронна 
идентификация, които да предвиждат 
позволените средства за електронна
идентификация. Тези национални схеми 
ще бъдат използвани като основа за 
признаване на средствата за електронна 
идентификация, прилагани в друга 
държава членка. За да се гарантира 
висока степен на доверие при 
презграничните ситуации, следва да се 
признават само средства за електронна 
идентификация, които отговарят на 
изискванията, предвидени в член 6 от 
Регламент (ЕС) № 910/2014. Въпреки 
това държавите членки могат да 
признават и други средства за 
идентификация, като например 
сканирано копие от паспорт. При
всички случаи настоящата директива 
следва да задължава държавите членки 
единствено да създадат възможност за 
онлайн регистриране на дружества и на 
техни клонове и за онлайн представяне 
на актове и информация от гражданите 
на Съюза чрез признаването на 
средствата за електронна 
идентификация на държавите членки.

както за националните, така и за 
трансграничните потребители, в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета34. Освен това, за да се даде 
възможност за презгранична електронна 
идентификация, държавите членки 
следва да въведат схеми за електронна 
идентификация, които да предвиждат 
позволените средства за електронна 
идентификация. Тези национални схеми 
ще бъдат използвани като основа за 
признаване на средствата за електронна 
идентификация, прилагани в друга 
държава членка. За да се гарантира 
висока степен на доверие при 
презграничните ситуации, следва да се 
признават само средства за електронна 
идентификация, които отговарят на 
изискванията, предвидени в член 6 от 
Регламент (ЕС) № 910/2014. При всички 
случаи настоящата директива следва да 
задължава държавите членки 
единствено да създадат възможност за 
онлайн регистриране на дружества и на 
техни клонове и за онлайн представяне 
на актове и информация от гражданите 
на Съюза чрез признаването на 
средствата за електронна 
идентификация на държавите членки.

__________________ __________________

34 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

34 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

Or. en
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Тъй като са първата стъпка от 
жизнения цикъл на всяко дружество, 
следва да е възможно учредяването и 
регистрацията на дружествата да се 
извършват изцяло онлайн. Държавите 
членки следва обаче да имат 
възможност да ползват дерогации от 
това изискване по отношение на
акционерните дружества, поради 
сложността на учредяването и 
регистрацията на такива дружества и с 
цел да се спазят съществуващите 
традиции на държавите членки в 
областта на дружественото право. При 
всички положения държавите членки 
следва да предвидят подробни 
разпоредби относно регистрацията. 
Следва да бъде възможно регистрацията 
да се извършва онлайн с подаване на 
документи в електронен формат.

(9) Тъй като са първата стъпка от 
жизнения цикъл на всяко дружество, 
следва да е възможно учредяването и 
регистрацията на дружествата да се 
извършват изцяло онлайн. Чрез 
дерогация от това изискване обаче на
държавите членки следва да се позволи 
да не го прилагат за акционерните 
дружества поради сложността на 
учредяването и регистрацията на такива 
дружества и с цел да се спазят 
съществуващите традиции на държавите 
членки в областта на дружественото 
право. При всички положения 
държавите членки следва да предвидят 
подробни разпоредби относно 
регистрацията. Следва да бъде 
възможно регистрацията да се извършва 
онлайн с подаване на документи в 
електронен формат.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се окаже помощ на 
предприятията, и по-специално на 
стартиращите предприятия, при 
създаването им, следва да съществува 
възможност регистрирането на частно 
дружество с ограничена отговорност да 
се извършва чрез използване на 
образци, представляващи модели на 
учредителни актове, които следва да са 
на разположение онлайн. Тези модели 

(11) С цел да се окаже помощ на 
предприятията, и по-специално на 
микро-, малките и средните
предприятия, при създаването им, 
следва да съществува възможност 
регистрирането на частно дружество с 
ограничена отговорност да се извършва 
чрез използване на образци, 
представляващи модели на учредителни 
актове, които следва да са на
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могат да съдържат предварително 
определен набор от възможности, 
съобразени с националното право. 
Заявителите следва да могат да избират 
между това да използват този модел или 
да регистрират дружество чрез 
специално изготвен за целта 
учредителен акт, а държавите членки 
следва да разполагат с възможността да 
предоставят образци и за други видове 
дружества.

разположение онлайн. Тези модели 
могат да съдържат предварително 
определен набор от възможности, 
съобразени с националното право. 
Заявителите следва да могат да избират 
между това да използват този модел или 
да регистрират дружество чрез 
специално изготвен за целта 
учредителен акт, а държавите членки 
следва да разполагат с възможността да 
предоставят образци и за други видове 
дружества.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да бъдат зачетени традициите 
в областта на дружественото право, 
съществуващи в държавите членки, е 
важно да се даде възможност за 
гъвкавост по отношение на начина, по 
който държавите членки осигуряват 
система за регистрация на дружества и 
клонове, която е изцяло онлайн, 
включително във връзка с ролята на 
нотариусите или адвокатите в този 
процес. Въпросите, касаещи онлайн 
регистрацията на дружествата и 
клоновете, които не са уредени в 
настоящата директива, следва да се 
уреждат от националното право.

(12) За да бъдат зачетени традициите 
в областта на дружественото право, 
съществуващи в държавите членки, е 
важно да се даде възможност за 
гъвкавост по отношение на начина, по 
който държавите членки осигуряват 
система за регистрация на дружества и 
клонове, която е изцяло онлайн, както 
и за онлайн попълване на документи и 
информация, включително във връзка с 
ролята на нотариусите или адвокатите в 
този процес. Въпросите, касаещи 
онлайн регистрацията на дружествата и 
клоновете, които не са уредени в 
настоящата директива, следва да се 
уреждат от националното право.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Също така във връзка с онлайн 
регистрацията на дружествата с цел да 
се намалят разходите и тежестите за тях 
следва също да бъде възможно през 
целия жизнен цикъл на дружествата 
подаването на актове и информация до 
националните регистри да се извършва 
изцяло онлайн. Същевременно 
държавите членки следва да имат 
възможност да позволяват на 
дружествата да представят актове и 
информация по други начини, 
включително на хартиен носител. Наред 
с това, оповестяването на информацията 
за дружеството следва да се извършва 
едва след като до информацията е 
осигурен публичен достъп в регистрите, 
тъй като сега те са взаимно свързани и 
осигуряват всеобхватен референтен 
източник на информация за
потребителите. За да се избегне 
нарушаване на функционирането на 
съществуващите системи за 
оповестяване, държавите членки следва 
да могат да избират да публикуват също 
така цялата или част от информацията 
за дружеството в държавен вестник, 
като същевременно гарантират, че 
информацията се изпраща по 
електронен път от регистъра до този 
държавен вестник.

(17) Също така във връзка с онлайн 
регистрацията на дружествата с цел да 
се намалят разходите и тежестите за тях 
следва също да бъде възможно през 
целия жизнен цикъл на дружествата 
подаването на актове и информация до 
националните регистри да се извършва 
изцяло онлайн. Всички изисквания за 
автентичност, точност и надлежна 
правна форма на подадените 
документи или предоставената 
информация следва да бъдат предмет 
на националното законодателство и в 
съответствие с Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета1. Същевременно 
държавите членки следва да имат 
възможност да позволяват на 
дружествата да представят актове и 
информация по други начини, 
включително на хартиен носител. Наред 
с това, оповестяването на информацията 
за дружеството следва да се извършва 
едва след като до информацията е 
осигурен публичен достъп в регистрите, 
тъй като сега те са взаимно свързани и 
осигуряват всеобхватен референтен 
източник на информация за 
потребителите. За да се избегне 
нарушаване на функционирането на 
съществуващите системи за 
оповестяване, държавите членки следва 
да могат да избират да публикуват също 
така цялата или част от информацията 
за дружеството в държавен вестник, 
като същевременно гарантират, че 
информацията се изпраща по 
електронен път от регистъра до този 
държавен вестник.

_______________________

1Регламент (ЕС) Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 юли 2014 г. 
относно електронната 
идентификация и 
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удостоверителните услуги при 
електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО. (ОВ L 257, 
28.8.2014 г., стр. 73).

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 13a – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „регистрация“ означава 
създаване на дружество под формата 
на юридическо лице;

(3) „регистрация“ означава 
цялостният процес на създаване на 
дружество посредством цифрови 
инструменти – от 
идентифицирането на заявителя, 
изготвянето или представянето на 
учредителния акт, до вписването на 
дружеството в търговския регистър 
като юридическо лице, както е 
предвидено в националното 
законодателство; по отношение на 
клоновете означава процеса, който 
води до разкриване на документи и 
информация, свързани с клон, открит 
в държава членка.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 13a – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат разпоредбите на 4. Без да се засягат разпоредбите на 
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параграфи 1 – 3, държавите членки 
могат да вземат мерки, с които може да 
се изисква физическо присъствие пред 
органите, компетентни по въпросите на 
онлайн регистрацията или онлайн 
представянето на актове и информация, 
с цел да се провери самоличността на 
лицата, ако има реално съмнение за 
измама, почиващо на разумни 
основания.

параграфи 1 – 3, държавите членки 
могат да вземат мерки, с които може да 
се изисква физическо присъствие на 
заявителя или представители на 
заявителя пред органите, компетентни 
по въпросите на онлайн регистрацията 
или онлайн представянето на актове и 
информация, с цел да се провери 
самоличността на лицата, ако има 
реално съмнение за измама, почиващо 
на разумни основания. Държавите 
членки гарантират, че физическото 
присъствие на кандидат или 
представител на заявителя може да 
се изисква само на индивидуална 
основа и че всички други етапи на 
процедурата могат да бъдат 
извършени изцяло онлайн.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 13в – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такси за онлайн регистрация и онлайн 
представяне на актове и информация

Такси за онлайн регистрация и онлайн 
представяне на документи и 

информация

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 13г – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато за осъществяването на 
процедура, предвидена в настоящата 
глава, се изисква извършване на 
плащане, държавите членки гарантират, 
че плащането може да бъде направено 
чрез платежна услуга, която е широко 
достъпна при презграничните платежни 
услуги.

Когато за осъществяването на 
процедура, предвидена в настоящата 
глава, се изисква извършване на 
плащане, държавите членки гарантират, 
че плащането може да бъде направено 
чрез онлайн платежна услуга, която е 
широко достъпна при презграничните 
платежни услуги.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 13е – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
регистрацията на дружества може да се 
извършва изцяло онлайн, без да е 
необходимо заявителите или техни 
представители да се явяват лично 
пред компетентния орган или пред 
друго лице или орган, разглеждащ 
заявлението за регистрация, при 
спазване на изискването на член 13б, 
параграф 4. Държавите членки могат 
обаче да решат да не въведат процедури 
за пълна онлайн регистрация за 
видовете дружества, изброени в 
приложение I.

1. Държавите членки гарантират, че 
регистрацията на дружества може да се 
извършва изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред 
компетентния орган или пред друго 
лице или орган, разглеждащ 
заявлението за регистрация, при 
спазване на изискването на член 13б, 
параграф 4. Държавите членки могат 
обаче да решат да не въведат процедури 
за пълна онлайн регистрация за 
видовете дружества, изброени в 
приложение I.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
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Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 13ж – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Образци за регистрация на дружества Образци за онлайн регистрация на 
дружества

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 13з – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че техните регистри могат да 
предоставят чрез системата по член 22 
информацията, посочена в параграф 1 от 
настоящия член, както и за какъв период 
е в сила лишаването от права. Тази 
информация се предоставя за целите на 
регистрацията като държавите членки 
могат да предоставят също и 
основанията за лишаването от права.

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че техните регистри могат да 
предоставят без ненужно забавяне чрез 
системата по член 22 информацията, 
посочена в параграф 1 от настоящия 
член, както и за какъв период е в сила 
лишаването от права. Тази информация 
се предоставя за целите на 
регистрацията, като държавите членки 
предоставят, където е приложимо,
също и основанията за лишаването от 
права.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 13и – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Онлайн представяне на актове и Онлайн представяне на документи и 
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информация от дружествата информация от дружествата

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 13и – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
дружествата могат да представят онлайн 
пред регистъра актовете и 
информацията, посочени в член 14, 
както и всяка промяна в тях, в срока, 
предвиден от законодателството на 
държавата членка, в която ще бъде 
регистрирано дружеството. Държавите 
членки гарантират, че това представяне 
може да бъде извършено изцяло онлайн, 
без да е необходимо заявителят или 
негов представител да се явяват лично 
пред компетентния орган или пред 
друго лице или орган, разглеждащ 
представянето онлайн, при спазване на 
изискването на член 13б, параграф 4.

Държавите членки гарантират, че 
дружествата могат да представят онлайн 
пред регистъра актовете и 
информацията, посочени в член 14, 
както и всяка промяна в тях, в срока, 
предвиден от законодателството на 
държавата членка, в която ще бъде 
регистрирано дружеството. Държавите 
членки гарантират, че това представяне 
може да бъде извършено изцяло онлайн, 
без да е необходимо заявителят или 
негов представител да се явяват лично 
пред компетентния орган или пред 
друго лице или орган, разглеждащ 
представянето онлайн, при спазване на 
изискването на член 13б, параграф 4. 
Държавите членки могат да 
установят правила за осигуряване на 
гаранции по отношение на 
надеждността и достоверността на 
документите и информацията, 
които трябва да бъдат представени 
онлайн.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 19 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Таксите за получаване на 
актовете и информацията по член 14 
чрез системата за взаимно свързване на 
регистрите не надхвърлят размера на 
административните разходи за тази 
услуга.

1. Таксите за получаване на 
актовете и информацията по член 14 
или на копия от тях чрез системата за 
взаимно свързване на регистрите, 
независимо дали на хартиен носител 
или в електронна форма, не 
надхвърлят размера на 
административните разходи за тази 
услуга.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 19 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) актуалното състояние на 
дружеството, например когато е 
прекратено, заличено от регистъра, 
ликвидирано или закрито, дали е
икономически активно или неактивно 
съгласно определението в националното 
право, доколкото тази информация е 
налична в националните регистри;

д) актуалното състояние на 
дружеството, например дали е 
прекратено, заличено от регистъра, 
ликвидирано или закрито, в 
производство по несъстоятелност, 
икономически активно или неактивно 
съгласно определението в националното 
право, доколкото тази информация е 
налична в националните регистри;

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 19 – параграф 2 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) броя на работниците и 
служителите на дружеството, 
когато тази информация фигурира 
във финансовите отчети на 
дружеството съгласно изискванията 
на националното право;

заличава се

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 28a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
регистрацията в една държава членка на 
клон на дружество, регулирано от 
правото на друга държава членка, може 
да се извършва изцяло онлайн, без да е 
необходимо заявителят или негов 
представител да се явява лично пред 
компетентния орган или пред друго 
лице, разглеждащо заявлението за 
регистрация, при спазване на 
изискването на член 13б, параграф 4.

1. Държавите членки гарантират, че 
регистрацията в една държава членка на 
клон на дружество, регулирано от 
правото на друга държава членка, може 
да се извършва изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред 
компетентния орган или пред друго 
лице, разглеждащо заявлението за 
регистрация, при спазване на 
изискването на член 13б, параграф 4.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 28a – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията, които 
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заявителят трябва да изпълни, за да 
може да използва удостоверителните 
услуги, упоменати в Регламент (ЕС) 
№ 910/2014.“

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 28а – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С разпоредбите по параграф 2 
може да се уреждат също така, 
когато е подходящо:

а) процедурите за гарантиране на 
законосъобразността на предмета на 
дейност на клона;

б) процедурите за гарантиране на 
законосъобразността на 
наименованието на клона; 

в) процедурите за гарантиране на 
законосъобразността на 
документите и информацията, 
представени за регистрацията на 
клона;

г) процедурите във връзка с 
ролята на нотариусите или други 
лица или органи, участващи в процеса 
на регистрация на клона съгласно 
приложимото национално право; 

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
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Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 28б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Онлайн представяне на актове и 
информация за клоновете

Онлайн представяне на документи и 
информация за клоновете

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 28б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
актовете и информацията, посочени в 
член 30, или всяка промяна в тях могат 
да бъдат представени онлайн в срока, 
предвиден от законодателството на 
държавата членка, в която е установен 
клонът. Държавите членки гарантират, 
че това представяне може да бъде 
извършено изцяло онлайн, без да е 
необходимо заявителят или негов 
представител да се явяват лично пред 
компетентния орган или пред друго 
лице, разглеждащо представянето 
онлайн, при спазване на изискването на 
член 13б, параграф 4.

Държавите членки гарантират, че 
актовете и информацията, посочени в 
член 30, или всяка промяна в тях могат
да бъдат представени онлайн в срока, 
предвиден от законодателството на 
държавата членка, в която е установен 
клонът. Държавите членки гарантират, 
че това представяне може да бъде 
извършено изцяло онлайн, без да е 
необходимо заявителят или негов 
представител да се явяват лично пред 
компетентния орган или пред друго 
лице, разглеждащо представянето 
онлайн, при спазване на изискването на 
член 13б, параграф 4. Държавите 
членки могат да установяват правила 
за осигуряване на гаранции по 
отношение на надеждността и 
достоверността на документите и 
информацията, които се попълват 
онлайн.

Or. en
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Изменение 24

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от първата алинея, 
държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
член 16, параграф 5 и с член 19, 
параграф 2, буква ж), до ... [Моля
Службата за публикации да посочи 
конкретна дата = последния ден на 
шестдесетия месец след датата на 
влизане в сила].

заличава се

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В своята резолюция от 2017 г. относно плана за действие за електронно управление 
Европейският парламент призова Комисията да разгледа какви са допълнителните 
начини за насърчаване на цифровите решения за формалностите през всичките етапи на 
развитие на дружествата и подчерта значението на работата по взаимното свързване на 
бизнес регистрите.

Когато става въпрос за наличието на онлайн способи за осъществяване на контакт 
между дружествата и публичните органи в областта на дружественото право, в ЕС се 
наблюдават съществени разлики между държавите членки. Държавите членки 
предоставят услуги за електронно управление в различна степен: някои са много 
напреднали и осигуряват лесни за ползване решения, които са достъпни изцяло онлайн, 
докато други въобще не предлагат онлайн решения в областта на дружественото право, 
като например регистрация на дружеството като юридическо лице.

Поради това Комисията внася настоящото предложение, заедно с предложението за 
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 
(ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния, за 
да се приспособи правната среда и да се осигури цялостен набор от мерки за 
установяване на справедливи, създаващи възможности и съвременни правила в 
областта на дружественото право в ЕС.

Настоящото предложение има за цел да допълни съществуващите правила в областта 
на дружественото право на ЕС, които са кодифицирани в Директива (ЕС) 2017/1132. 
Инициативата е напълно съгласувана със съществуващите актове в областта на 
дружественото право на ЕС, свързани с цифровизацията, и ще се основава на тях, по-
специално на Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS), която се 
основава на правните задължения, установени с Директива 2012/17/ЕС и Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2015/884 на Комисията.

Като цяло докладчикът оценява предложението и основните му цели – възможност за 
създаване на дружество или клон изцяло онлайн, прилагане на принципа на 
еднократност, използване на онлайн формуляри, разширяване на свободния достъп до 
документи в Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите. Докладчикът вижда 
потенциала на предложената директива и оценява балансирания подход между по-
лесната и по-евтина онлайн регистрация и защитата срещу измами, представени от ЕК.

Докладчикът би желал да подчертае, че всички изисквания по отношение на 
автентичността на всяка представена информация или документ са предмет на 
националното право и държавите членки могат да установяват правила за предоставяне 
на гаранции за надеждността и достоверността на документите и информацията, които 
трябва да се попълват онлайн. Докладчикът предлага по-подробно определение на 
понятието „регистрация“, тъй като целият процес на създаване на дружество чрез 
цифрови инструменти не представлява само едно кратковременно действие. С цел да се 
разсеят всякакви съмнения докладчикът би желал да подчертае, че е важно държавите 
членки да гарантират, че физическото присъствие може да бъде изискано само в 
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конкретни случаи и че всички други етапи на процедурата могат да бъдат извършени 
изцяло онлайн. Важно е също така да се подчертае, че органите на държавата членка, 
която иска информация относно лишени от права управители, ако отговорът потвърди 
някакъв вид лишаване от права, следва да представят на отправилата искането държава 
членка мотивите за такова решение. 
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