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Кюльонен 
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Доклад A8-0238/2016 

Петър Йежек 

Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на 

ценни книжа до търгуване 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Настоящият регламент 

представлява важна стъпка към 

цялостното изграждане на Съюз на 

капиталовите пазари, както е 

определено в Съобщението на 

Комисията до Европейския парламент, 

Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на 

регионите, озаглавено „План за 

действие за изграждане на съюз на 

капиталовите пазари“ от 30 септември 

2015 г. Целта на Съюза на капиталовите 

пазари е да се помогне на 

предприятията да използват по-

разнообразни източници на капитал от 

всяка точка в рамките на Европейския 

съюз (наричан по-нататък „Съюза“), да 

се осигури успешното функциониране 

на пазарите и на инвеститорите и 

спестителите да се предложат 

допълнителни възможности за вложения 

с цел да се подобри растежът и да се 

създават работни места. 

(1) Настоящият регламент 

представлява стъпка към цялостното 

изграждане на Съюз на капиталовите 

пазари, както е определено в 

Съобщението на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите, 

озаглавено „План за действие за 

изграждане на съюз на капиталовите 

пазари“ от 30 септември 2015 г. Твърди 

се, че целта на Съюза на капиталовите 

пазари е да се помогне на 

предприятията да използват по-

разнообразни източници на капитал от 

всяка точка в рамките на Европейския 

съюз (наричан по-нататък „Съюза“), да 

се осигури успешното функциониране 

на пазарите и на инвеститорите и 

спестителите да се предложат 

допълнителни възможности за 

вложения, според същите твърдения с 

цел да се подобри растежът и да се 

създават работни места. Въпреки това 

финансирането, основано на 

капиталовите пазари, във всичките 

му форми — включително рисков 

капитал, колективно финансиране и 

дружества за управление на активи 

— е малко вероятно да осигури 
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решения за финансиране на 

дружествата, които се нуждаят от 

повече капитал за управлението или 

разширяването на дейността си или 

предприемат мерки във връзка със 

затрудненията, произтичащи от 

липсата на търсене на техните 

продукти поради продължаващите 

политики на финансови ограничения 

и неолиберални политики, които 

водят до свиване на стопанската 

дейност на микропредприятията и 

малките и средните предприятия. 

Основната и действителна цел на 

съюза на капиталовите пазари е да 

рестартира дейността на 

финансовите пазари, поради което 

той по-скоро ще засили спекулациите 

и ще дестабилизира икономиките. 

 

Or. en 
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Доклад A8-0238/2016 

Петър Йежек 

Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на 

ценни книжа до търгуване 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Когато публичното предлагане 

на ценни книжа е насочено единствено 

към вътрешни инвеститори в дадена 

държава членка и следователно няма 

трансграничен ефект, както и когато 

съвкупната стойност на такива 

предлагания не надвишава 10 000 000 

евро, не се налага прилагане на 

механизма на паспортизиране съгласно 

настоящия регламент, а изготвянето на 

проспект може да представлява 

непропорционален разход. Ето защо е 

целесъобразно на държавите членки да 

се позволи да вземат решение за 

освобождаване на такива видове 

предлагания от задължението за 

проспект, определено в настоящия 

регламент, като вземат предвид нивото 

на вътрешна защита на инвеститорите, 

което считат за подходящо. По-

специално държавите членки следва да 

разполагат със свобода да заложат в 

националното си законодателство прага 

между 500 000 евро и 10 000 000 евро, 

изразен като съвкупната стойност на 

предлагането за период от 12 месеца, от 

който настоящото освобождаване 

следва да се прилага. 

(13) Когато публичното предлагане 

на ценни книжа е насочено единствено 

към вътрешни инвеститори в дадена 

държава членка и следователно няма 

трансграничен ефект, както и когато 

съвкупната стойност на такива 

предлагания не надвишава 5 000 000 

евро, не се налага прилагане на 

механизма на паспортизиране съгласно 

настоящия регламент, а изготвянето на 

проспект може да представлява 

непропорционален разход. Ето защо е 

целесъобразно на държавите членки да 

се позволи да вземат решение за 

освобождаване на такива видове 

предлагания от задължението за 

проспект, определено в настоящия 

регламент, като вземат предвид нивото 

на вътрешна защита на инвеститорите, 

което считат за подходящо. По-

специално държавите членки следва да 

разполагат със свобода да заложат в 

националното си законодателство прага 

между 100 000 евро и 5 000 000 евро, 

изразен като съвкупната стойност на 

предлагането за период от 12 месеца, от 

който настоящото освобождаване 

следва да се прилага. 

Or. en 
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ценни книжа до търгуване 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) За да се гарантира еднаквата 

структура на обобщението на проспекта, 

следва да бъдат предвидени общи 

раздели и подзаглавия с указателно 

съдържание, които емитентът следва да 

попълни с кратки описания и цифри, 

когато е необходимо. Доколкото 

емитентите представят 

информацията по коректен и 

балансиран начин, те следва да 

разполагат със свободата да подберат 

информацията, която считат за 

съществена и полезна. 

(24) За да се гарантира еднаквата 

структура на обобщението на проспекта, 

следва да бъдат предвидени общи 

раздели и подзаглавия, които емитентът 

следва да попълни с кратки описания и 

цифри, когато е необходимо. 

Or. en 
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Изменение  7 

Мигел Виегаш, Мат Карти, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0238/2016 

Петър Йежек 

Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на 

ценни книжа до търгуване 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) предлагане на ценни книжа със 

съвкупна стойност в Съюза под 

500 000 евро, която се изчислява за 

период от 12 месеца; 

г) предлагане на ценни книжа със 

съвкупна стойност в Съюза под 

100 000 евро, която се изчислява за 

период от 12 месеца; 

Or. en 



AM\1104125BG.docx  PE589.570v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

12.9.2016 A8-0238/8 

Изменение  8 

Мигел Виегаш, Мат Карти, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0238/2016 

Петър Йежек 

Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на 

ценни книжа до търгуване 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) съвкупната стойност на 

предлагането е по-малка от паричната 

сума, изчислена за период от 12 месеца, 

която не надвишава 10 000 000 евро. 

б) съвкупната стойност на 

предлагането е по-малка от паричната 

сума, изчислена за период от 12 месеца, 

която не надвишава 5 000 000 евро. 

Or. en 



AM\1104125BG.docx  PE589.570v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

12.9.2016 A8-0238/9 

Изменение  9 

Мигел Виегаш, Мат Карти, Меря Кюльонен 
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Доклад A8-0238/2016 

Петър Йежек 

Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на 

ценни книжа до търгуване 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 6 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) в подраздел, озаглавен „Кои са 

основните рискове, специфични за 

емитента?“ — кратко описание на не 

повече от пет от най-съществените 

рискови фактори, специфични за 

емитента, включени в категорията за 

най-висока степен на същественост 

съгласно член 16. 

в) в подраздел, озаглавен „Кои са 

основните рискове, специфични за 

емитента?“ — кратко обобщение на 

най-съществените рискови фактори, 

специфични за емитента, включени в 

категорията за най-висока степен на 

същественост съгласно член 16. 

 

 


