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КРАТКА ОБОСНОВКА

Повишаване на хармонизацията и намаляване на административната тежест за по-
добро функциониране на пространството на единния пазар

Докладчикът счита, че преразглеждането на Директивата относно прозрачността е 
необходима стъпка за осигуряване на функционирането на пространството на единния 
пазар. Ето защо предложенията за повишаване на хармонизацията и намаляване на 
непропорционалната административна тежест се приемат добре. Докладчикът 
приветства засилването на правомощия на Комисията за улесняване на достъпа на 
инвеститорите до регулирана информация чрез установяване на стандарти за централен 
механизъм за съхранение на данните, както и чрез създаването на технически критерии 
за достъп до регулирана информация, и по-специално на централен портал за достъп 
при търсенето на информация.

Докладчикът счита, че изискванията за отчитане имат съществено значение за 
повишаване на прозрачността. Тази прозрачност е от полза за инвеститорите, но също 
така и за дружествата.

Изискванията за отчетност обаче не следва да налагат непропорционална 
административна тежест на дружествата, особено на малките и средните 
предприятия(МСП). Ето защо докладчикът приветства предложението на Комисията да 
се премахне изискването за отчитане на тримесечие. В своята оценка на въздействието 
Комисията очаква посредством премахване на изискването за отчитане на тримесечие 
спестяванията за всяко МСП да се покачат на до 60000 евро.

Премахването на изискването за отчитане на тримесечие, заедно с улеснения достъп до 
информация, са предпоставки за създаване на благоприятна среда за МСП и за 
насърчаване на дългосрочните инвестиции в реалната икономика. Те също така 
насърчават дружествата да намалят краткосрочно ориентираните операции и по-
устойчиво да планират действията си в дългосрочна перспектива, което оказва 
стабилизиращ ефект върху икономиката.

Уведомяване за притежаване на значителни дялове и сумиране на финансовите 
инструменти

Когато се определят видовете дялово участие, за които трябва да се извърши 
уведомяване, съществуващата директива не взема под внимание някои финансови 
инструменти, които могат да бъдат използвани за придобиване на икономическо 
влияние в регистрирани на борсата дружества, без придобиване на акции. Пример за 
това са дериватите, при които сетълментът се извършва с парични средства. За да се 
отстрани съществуващият пропуск относно уведомяването за притежаване на дялове, 
Комисията предлага да се разшири обхватът и да се изисква оповестяване за 
притежание на значителни дялове финансови инструменти, които имат икономически 
ефект, подобен на притежаването на акции. Докладчикът подкрепя настоящото 
предложение, тъй като то е жизнено важно за еднаквото третиране на акциите и 
дяловото участие с подобен ефект.
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В допълнение към предложения текст, докладчикът предлага въвеждането на 
определение за финансовите инструменти, което да съответства в по-голяма степен на 
определенията в предложения Регламент за пазарите на финансови инструменти 
(MiFIR).

Докладчикът приветства хармонизирането на праговете за уведомяване. По отношение 
на сроковете за уведомяване докладчикът признава необходимостта от по-нататъшно 
хармонизиране на законодателството на държавите членки. При все това той предлага 
срокът, установен в настоящата директива, да бъде заменен с по-кратък срок за 
уведомяване.

Отчет за плащанията към правителства

Понастоящем от дружествата не се изисква да оповестяват своите финансови резултати 
по отделни държави.  Откриването и внимателното проследяване на корупционните 
практики, дейностите, свързани с невярно трансферно ценообразуване, и незаконните 
финансови потоци е трудно. Тази липса на прозрачност изкривява пазарите, дава 
възможност за избягване на данъци и лишава инвеститорите от информация за 
дългосрочната устойчивост на дружествата. Докладчикът приветства предложението на 
Комисията относно изискването за отчетност по държави за регистрирани дружества, 
работещи в добивната промишленост и горския сектор, както и за големи дружества, 
които не са регистрирани на фондовата борса. Това предложение подобрява 
прозрачността и създава равнопоставени условия на конкуренция между дружествата, 
действащи само на пазарите на ЕС, и тези, които развиват дейност с трети държави. 
Предложението е съвместимо с действащите понастоящем инициативи в други големи 
икономически пространства, като например Съединените щати и Хонконг. Изискването 
за отчетност по отделни държави също съответства на препоръките на Инициативата 
за прозрачност на добивната промишленост (EITI). Най-видимите проблеми, свързани 
с прозрачността, са залегнали понастоящем в тези сектори, но често се срещат и в други 
сектори. Ето защо, с цел да се предотврати регулаторният арбитраж и избягването от 
регламентиране, не следва да съществува разграничаване между добивна и недобивна 
промишленост в това отношение. Предлага се изискванията за отчитане да бъдат по-
ясни и по-общо приложими, като и занапред включват съдържанието на 
първоначалното предложение на Комисията, без позовавания на различни кодекси на 
поведение.

Санкции

Предложението на Комисията има за цел да хармонизира съществуващите механизми 
за санкции чрез засилване на правомощията на компетентните органи във връзка с 
налагането на санкции. Също така огласяването на санкциите представлява един от 
ключовите елементи на тази част от предложението. Преразглеждането на 
законодателството, отнасящо се до санкциите в Директивата относно прозрачността, 
взема предвид тенденциите в прегледа на останалото финансово законодателство, като 
например Директивата относно пазарната злоупотреба и Директивата за капиталовите 
изисквания (ДКИ4). Докладчикът счита, че е важно да се използват общи критерии 
относно санкциите в рамките на регулаторното поле на финансовия пазар в ЕС.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, 
извършвани към правителства, 
емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, и които развиват дейност в 
добивната промишленост или в 
дърводобива от девствени гори, следва 
ежегодно да оповестяват в отделен 
отчет плащанията към правителствата 
на държавите, в които извършват 
дейността си. Отчетът следва да 
включва информация за видовете 
плащания, сходни с тези, които се 
оповестяват в съответствие с 
Инициативата за прозрачност на 
добивната промишленост (EITI), което 
да даде възможност на гражданското 
общество да държи сметка на 
правителствата на държавите, 
притежаващи природни богатства, 
за приходите им от тяхната 
експлоатация. Инициативата също 
така допълва Плана за действие на 
ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на 
горите, управлението и търговията 
(FLEGT) и Регламента относно 
дървения материал, който изисква 
търговците на изделия от дървен 
материал да извършват надлежна 
проверка за предотвратяване на внос 
на незаконно добит дървен материал 
на пазара в ЕС. Подробните изисквания 

(7) За да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, 
извършвани към правителства, 
емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, следва, като част от 
ежегодните си финансови отчети, да 
оповестяват плащанията към 
правителствата на държавите, в които 
извършват дейността си. 
Оповестяванията следва да се 
извършват по отделни държави. В 
случаи, когато емитентите са 
ангажирани с дейности, свързани с 
добивната или горската 
промишленост, оповестяванията 
следва да включват информация за 
видовете плащания, сходни с тези, 
които се оповестяват в съответствие с 
Инициативата за прозрачност на 
добивната промишленост (EITI) и 
следва да се извършват по отделни 
държави и по отделни проекти, като 
проект означава договор, лиценз, 
лизинг или правно споразумение, по 
силата на което даден емитент 
извършва дейност и което поражда 
конкретни приходни задължения. За 
всички емитенти оповестяванията 
следва да включват оборота 
(включително оборота с трети 
страни и вътрешногруповия оборот) 
на съставните единици на 
предприятието, които биха могли да 
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са посочени в глава 9 от 
Директива 2011/../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета.

породят плащания, както и по 
отделни държави, произведените 
количества, необложената печалба, 
действителните данъчни ставки, 
общия брой наети лица и тяхното 
съвкупно възнаграждение и разходите 
за инвестиции в дълготрайни активи 
по време на отчетния период.
Подробните изисквания са посочени в 
глава 9 от Директива 2011/../ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Еднаквите правила за всички дружества създават равнопоставени условия на 
конкуренция, при което инвеститорите и дружествата разполагат с ясни общи 
правила и по-този начин – с повече сигурност. По-строгите изисквания за отчетност 
представляват също така предпоставка за предотвратяване на избягването на 
данъци, което се среща във всички сектори.

Изменение 2
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2004/109/ЕО
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
емитентите, които развиват 
дейност в областта на добивната 
промишленост или дърводобива от 
девствени гори, според определението 
в […], в съответствие с глава 9 от 
Директива 2011 г./../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета (*) ежегодно да 
изготвят отчет за плащанията си 
към правителства. Отчетът се 
публикува не по-късно от шест месеца 
след края на всяка финансова година и 
остава на разположение на 
обществеността в продължение на най-
малко пет години. Плащанията към 
правителства се отчитат на 
консолидирано равнище.

Държавите членки изискват от всички 
емитенти да изготвят, като част от 
годишните си  финансови отчети, 
отчет за плащанията, извършени 
към правителствата на държавите, в 
които те работят, както ако се 
прилага глава 9 от Директива 2011 
г./../ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета (*). Отчетът се публикува не по-
късно от шест месеца след края на всяка 
финансова година и остава на 
разположение на обществеността в 
продължение на най-малко пет години. 
Плащанията към правителства се 
отчитат на консолидирано равнище.
Отчетът следва да включва 
оповестяванията по отделни 
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държави. В случаи, когато 
емитентите са ангажирани с 
дейности, свързани с добивната или 
горската промишленост, 
оповестяванията следва да включват 
информация за видовете плащания, 
сходни с тези, които се оповестяват 
в съответствие с Инициативата за 
прозрачност на добивната 
промишленост (EITI), и следва да се 
изготвят по отделни държави и по 
отделни проекти, като проект 
означава договор, лиценз, лизинг или 
правно споразумение, по силата на 
което даден емитент извършва 
дейност и от което възникват 
неговите конкретни приходни 
задължения. За всички емитенти 
оповестяванията следва да включват 
оборота (включително оборота с 
трети страни и вътрешногруповия 
оборот) на съставните единици на 
предприятието, които биха могли да 
породят плащания, както и по 
отделни държави, произведените 
количества, необложената печалба, 
действителните данъчни ставки, 
общия брой наети лица и тяхното 
съвкупно възнаграждение и разходите 
за инвестиции в дълготрайни активи 
по време на отчетния период.

Or. en

Обосновка

Еднаквите правила за всички дружества създават равнопоставени условия на 
конкуренция, при което инвеститорите и дружествата разполагат с ясни общи 
правила и по този начин – с повече сигурност. По-строгите изисквания за отчетност 
представляват също така предпоставка за възпрепятстване на избягването на 
данъци, което се среща във всички сектори.

Изменение 3
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 а (нова)
Директива 2004/109/ЕО 
Член 12 – параграфи 2 и 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7a) Член 12 се изменя, както следва:
a) В параграф 2 уводните думи се 
заменят със следното:
„Нотификацията на издателя се 
извършва колкото се може по-скоро, 
но не по-късно от един търговски ден 
[...]след датата, на която акционерът, 
или физическото или юридическото 
лице от член 10:“
б) Параграф 6 се заменя със следния 
текст:
'6. „След получаване на 
нотификацията по параграф 1, но не 
по-късно от един търговски ден след 
него, издателят обявява публично 
цялата информация, съдържаща се в 
нотификацията.“

Or. en

Обосновка

Понастоящем държавите членки следват по-строги критерии по отношение на 
сроковете за уведомяване. Сроковете в съществуващата директива са установени
преди десет години и поради това е необходимо да се съкратят, тъй като 
изискванията на пазара и използваните технологии са претърпели развитие.

Изменение 4
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а) 
Директива 2004/109/ЕО
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) финансови инструменти, които на 
датата на падежа по силата на 
формален договор дават на притежателя 
безусловното право да придобие акции 
или правото на преценка по отношение 
на правото си да придобие акции с 
право на глас, които вече са издадени от 

a) финансови инструменти, които по 
силата на формален договор дават на 
притежателя безусловното право да 
придобие акции или правото на 
преценка по отношение на правото си да 
придобие акции с право на глас, които 
вече са издадени от емитент, чиито 
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емитент, чиито акции са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар;

акции са допуснати за търгуване на 
регулиран пазар;

Or. en

Обосновка

Думите „на датата на падежа“ в предложението на Комисията не вземат предвид 
определени видове дялово участие, които могат да бъдат упражнени извън срока на 
падежа.

Изменение 5
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б)
Директива 2004/109/ЕО
Член 13 - параграф 1 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За целите на параграф 1 от 
настоящия член прехвърлими ценни 
книжа и опции, фючърси, суапове, 
споразумения за форуърдния курс, 
договори за разлики и всякакви други 
дериватни договори, за които може да 
бъде извършен сетълмент чрез доставка 
на базовите ценни книжа или чрез 
парично плащане, се разглеждат като
финансови инструменти, ако 
отговарят на условията, посочени в 
параграф 1, букви а) и б).

1б. За целите на параграф 1 от 
настоящия член терминът „финансови 
инструменти“ включва, но не се 
ограничава до прехвърлими ценни 
книжа, по смисъла на член 2, параграф 
1, точка 9 от Регламент (ЕС) № .../... 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно пазарите на 
финансови инструменти и за 
изменение на Регламент (ЕС) № .../... 
за извънборсовите деривати, 
централните контрагенти и 
регистрите на трансакции [EMIR]  и 
опции, фючърси, суапове, споразумения 
за форуърдния курс, договори за 
разлики и всякакви други дериватни 
договори, за които може да бъде 
извършен сетълмент чрез доставка на 
базовите ценни книжа или чрез парично 
плащане и които представляват 
финансови инструменти, по смисъла на 
член 2, параграф 1, точка 8 от 
Регламент (ЕС) № .../... [MiFIR].

Or. en
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Обосновка

Липсата на определение може да доведе до регулаторен арбитраж и 
неравнопоставеност между различните държави членки.


