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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 увеличаването 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 60 000 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 

притежаване 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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Като 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 наблюдението на корупционните практики, на 

дейностите, свързани с невярно трансферно ценообразуване, и на незаконните 

финансови потоци е трудно. Тази липса на прозрачност изкривява пазарите, дава 

възможност за избягване на данъчно облагане и лишава инвеститорите от информация 

за дългосрочната устойчивост на дружествата. Докладчикът приветства предложението 

на Комисията относно изискването за отчетност по държави за дружествата, чиито 

акции се предлагат на фондовата борса, както и за големите дружества, чиито акции не 

се предлагат на фондовата борса, работещи в добивната промишленост и горския 

сектор. Това предложение подобрява прозрачността и създава равнопоставени условия 

на конкуренция между дружествата, действащи само на пазарите на ЕС, и тези, които 

имат дейности в трети държави. Предложението е съвместимо с действащите 

понастоящем инициативи в други големи икономически зони, като например 

Съединените щати и Хонконг. Изискването за отчетност по отделни държави 

съответства също така на препоръките на Инициативата за прозрачност на добивната 

промишленост (EITI). Най-видимите проблеми, свързани с прозрачността, 

понастоящем се намират в тази област, но се срещат често и в други сектори. Ето защо, 

с цел да се предотврати регулаторният арбитраж и заобикалянето на регулаторните 

изисквания, в това отношение не следва да съществува разграничение между добивната 

и недобивната промишленост. 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 налагане на санкции, като се увеличат правомощията на компетентните органи за 

налагане на санкции. Огласяването на санкциите представлява също така един от 

основните елементи на тази част от предложението. При преразглеждането на 

законодателството, касаещо санкциите в Директивата относно прозрачността, се вземат 

предвид правните промени при 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 за налагане на санкции при регулирането 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 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Според доклада и съобщението на 

Комисията, за да се подобри достъпът 

до капитал на малките и средните 

емитенти, следва да бъде намалена 

административната тежест, която 

произтича от задълженията, свързани с 

допускането до търгуване на регулирани 

пазари. Задълженията да публикуват 

междинни отчети за управлението или 

тримесечни финансови отчети 

представляват значителна тежест за 

емитентите, чиито ценни книжа са 

допуснати до търгуване на регулирани 

пазари, без това да е необходимо за 

защитата на инвеститорите. Така се 

насърчава стремежът към краткосрочни 

резултати и се възпират дългосрочните 

инвестиции. За да се стимулира 

устойчиво създаване на стойност и 

дългосрочна инвестиционна стратегия, 

от съществено значение е да се намали 

натискът върху емитентите в 

краткосрочен план и да се поощрят 

инвеститорите да възприемат по-

дългосрочно виждане. По тази причина 

следва да бъде премахнато изискването 

за публикуване на междинни отчети за 

управлението. 

(4) Според доклада и съобщението на 

Комисията, за да се подобри достъпът 

до капитал на малките и средните 

емитенти, следва да бъде намалена 

административната тежест, която 

произтича от задълженията, свързани с 

допускането до търгуване на регулирани 

пазари. Задълженията да публикуват 

междинни отчети за управлението или 

тримесечни финансови отчети 

представляват значителна тежест за 

малките и средните емитенти, чиито 

ценни книжа са допуснати до търгуване 

на регулирани пазари, без това да е 

необходимо за защитата на 

инвеститорите. Така се насърчава 

стремежът към краткосрочни резултати 

и се възпират дългосрочните 

инвестиции. За да се стимулира 

устойчиво създаване на стойност и 

дългосрочна инвестиционна стратегия, 

от съществено значение е да се намали 

натискът върху емитентите в 

краткосрочен план и да се поощрят 

инвеститорите да възприемат по-

дългосрочно виждане. По тази причина 

за малките и средните емитенти 

следва да бъде премахнато изискването 

за публикуване на междинни отчети за 

управлението. 
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Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) С цел да се гарантира 

действителното намаляване на 

административната тежест в целия 

Съюз, на държавите членки не следва да 

се позволява да продължават да налагат 

в националното си законодателство 

изискването за публикуване на 

междинни отчети за управление. 

(5) С цел да се гарантира 

действителното намаляване на 

административната тежест в целия 

Съюз, на държавите членки не следва да 

се позволява да продължават да налагат 

в националното си законодателство 

изискването за публикуване на 

междинни отчети за управление за 

малките и средните емитенти. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С оглед на по-нататъшното 

снижаване на административната 

тежест за малките и средните емитенти 

и на гарантирането на съпоставимост на 

информацията, Европейският надзорен 

орган (Европейски орган за ценни 

книжа и пазари, наричан по-нататък 

„ЕОЦКП“), създаден с Регламент (ЕС) 

№ 1095/2010 на Европейския парламент 

и на Съвета, следва да издаде указания, 

включително стандартни формуляри 

или образци, с които да уточни каква 

информация следва да се съдържа в 

отчета за управление. 

(6) С оглед на по-нататъшното 

снижаване на административната 

тежест за малките и средните емитенти 

и на гарантирането на съпоставимост на 

информацията, Европейският надзорен 

орган (Европейски орган за ценни 

книжа и пазари, наричан по-нататък 

„ЕОЦКП“), създаден с Регламент (ЕС) 

№ 1095/2010 на Европейския парламент 

и на Съвета, следва да издаде указания, 

включително стандартни формуляри 

или образци, с които да уточни каква 

информация следва да се съдържа в 

отчета за управление. ЕОЦКП следва да 

предвиди съответни насоки за 

малките и средните емитенти, така 

че те да подлежат на опростен 

режим. 

 До 31 декември 2012 г. Европейската 

комисия следва да представи на 

Европейския парламент и на Съвета 
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доклад, в който са анализирани 

различните варианти за определение 

за европейските малки и средни 

емитенти. 

 

Изменение  4 

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 

са посочени в глава 9 от 

Директива 2011/.../ЕС на Европейския 

(7) За да се осигури по-голяма 

прозрачност на плащанията, 

извършвани към правителства, 

големите емитенти, чиито ценни 

книжа са допуснати за търгуване на 

регулиран пазар, следва да 

оповестяват дейностите си във всяка 

държава, в която извършват дейност, 

в т.ч. ежегодно да оповестяват 

плащанията към правителствата на 

държавите, в които извършват 

дейността си. Прагът за определяне на 

големите емитенти следва да бъде 

двойно по- висок от основния праг за 

МСП в стандартното определение на 

ЕС. Оповестяването на тези данни 

има за цел да се даде възможност на 

инвеститорите да вземат по-

информирани решения, да се подобри 

корпоративното управление и 

отчетност, да се допринесе за 

предотвратяване на укриването на 

данъци и да се предоставя на 

гражданското общество информация, 

с оглед упражняване на контрол върху 

правителствата на държавите, 

богати на ресурси, във връзка с 

приходите им от експлоатацията на 

природните богатства. 

Оповестяванията следва да се 

извършват по отделни държави. 

Оповестяванията следва да бъдат 

част от годишните финансови 

отчети и да включват информация за 

видовете плащания, сходни с тези, 

които се оповестяват в съответствие с 
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парламент и на Съвета. Инициативата за прозрачност на 

добивната промишленост (EITI) и 

следва да се извършват по отделни 

държави, а в случаите, когато 

емитентите осъществяват 

дейности, свързани с добивната или 

горската промишленост, 

оповестяванията следва да се 

извършват 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 

породят плащания, както и 

информация по държави за 

произведените количества, покупките 

и продажбите, печалбата преди 

облагане с данъци, действителните 

данъчни плащания, действащите 

данъчни ставки, отсрочените 

данъчни плащания за държавата в 

началото и в края на всеки отчетен 

период, общия брой наети лица и 

тяхното съвкупно възнаграждение, 

както 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. 

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 избягването на данъци, 

което се среща във всички сектори. 

 

Изменение  5 
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Предложение за директива 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Хармонизирането на режима на 

уведомяване за притежавани значителни 

дялове от правата на глас, и по-

конкретно по отношение на сумирането 

на притежаваните акции и финансови 

инструменти, следва да повиши 

правната сигурност, да подобри 

прозрачността и да намали 

административната тежест за 

трансграничните инвеститори. Ето защо 

на държавите членки не следва да се 

позволява в тази област да приемат 

правила, по-строги или различни от 

предвидените в Директива 2004/109/ЕО. 

При все това, като се вземат предвид 

съществуващите различия в 

концентрацията на дялови участия в 

Съюза, държавите членки следва да 

продължат да имат възможността да 

определят по-ниски прагове за 

уведомяване за притежавани дялове от 

правата на глас. 

(10) Хармонизирането на режима на 

уведомяване за притежавани значителни 

дялове от правата на глас, и по-

конкретно по отношение на сумирането 

на притежаваните акции и финансови 

инструменти, следва да повиши 

правната сигурност, да подобри 

прозрачността и да намали 

административната тежест за 

трансграничните инвеститори. Ето защо 

на държавите членки не следва да се 

позволява в тази област да приемат 

правила, по-строги или различни от 

предвидените в Директива 2004/109/ЕО. 

При все това, като се вземат предвид 

съществуващите различия в 

концентрацията на дялови участия в 

Съюза, държавите членки следва да 

продължат да имат възможността да 

определят по-ниски прагове за 

уведомяване за притежавани дялове от 

правата на глас; въпреки това следва да 

бъдат разгледани мерки за 

стимулиране на дългосрочните 

инвестиции, както и изискване за 

пълна прозрачност на гласуването за 

взети назаем акции. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) Един хармонизиран електронен 

формат за отчитане би бил много 

полезен за емитентите, установени в 

Съюза, тъй като това ще улесни 

създаването на единна система за 

отчитане, която може също така да 

се използва и в други области. 
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Следователно подготвянето на 

финансовите отчети чрез използване 

на разширен език за бизнес 

отчетност (XBRL) следва да е 

задължително, считано от 1 януари 

2018 г., след изтичането на подходящ 

период за подготовка и изпитване. 

Опитът на Съвета по 

международните счетоводни 

стандарти (СМСС) следва да се 

използва за оценка на евентуален 

формат XBRL. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – буква г)  – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При депозитарни разписки, допуснати 

за търгуване на регулиран пазар, 

„емитент“ означава емитентът на 

ценните книжа, представяни от 

депозитарните разписки, независимо 

дали тези ценни книжа са допуснати за 

търгуване на регулиран пазар или не; 

При депозитарни разписки, допуснати 

за търгуване на регулиран пазар, 

„емитент“ означава емитентът на 

ценните книжа, представяни от 

депозитарните разписки, независимо 

дали тези ценни книжа са допуснати за 

търгуване на регулиран пазар или не. До 

31 декември 2012 г. Комисията следва 

да представи на Европейския 

парламент и на Съвета доклад, в 

който са анализирани различни 

варианти за определение на 

европейските малки и средни 

емитенти. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавата членка по произход може да 

постави на емитента по-строги 

изисквания от предвидените в 

настоящата директива, с изключение на 

изискването емитентите да 

публикуват периодична информация, 

различна от тази в годишните 

финансови отчети, посочени в член 4, и 

шестмесечните финансови отчети, 

посочени в член 5. 

Държавата членка по произход може да 

постави на емитента по-строги 

изисквания от предвидените в 

настоящата директива, с изключение на 

изискването малките и средните 

емитенти да публикуват периодична 

информация, различна от тази в 

годишните финансови отчети, посочени 

в член 4, и шестмесечните финансови 

отчети, посочени в член 5. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавата членка по произход не може 

да налага на притежателя на акции или 

на физическото или юридическото лице, 

посочени в членове 10—13, по-строги 

изисквания от предвидените в 

настоящата директива, с изключение на 

определянето на прагове за 

уведомяване, по-ниски от предвидените 

в член 9, параграф 1. 

Държавата членка по произход не може 

да налага на притежателя на акции или 

на физическото или юридическото лице, 

посочени в членове 10—13, по-строги 

изисквания от предвидените в 

настоящата директива, с изключение на 

определянето на прагове за 

уведомяване, по-ниски от предвидените 

в член 9, параграф 1. Държавата 

членка по произход гарантира, че 

емитентите нямат право да 

определят в уставите си 

допълнителни прагове за уведомяване. 

Обосновка 

Допълнителни прагове за уведомяване, определени от отделните емитенти, следва да 

се избягват, за да се намалят разходите и административната тежест за 

инвеститорите. 

 

Изменение  10 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 4 - параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Европейският орган за ценни книжа и 

пазари (наричан по-нататък „ЕОЦКП“), 

създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 

на Европейския парламент и на Съвета, 

издава насоки, съдържащи стандартни 

формуляри или образци, за определяне 

на информацията, която трябва да бъде 

включена в отчета за управлението. 

7. Европейският орган за ценни книжа и 

пазари (наричан по-нататък „ЕОЦКП“), 

създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 

на Европейския парламент и на Съвета, 

издава насоки, съдържащи стандартни 

формуляри или образци, за определяне 

на информацията, която трябва да бъде 

включена в отчета за управлението. 

Тези насоки трябва да са 

пропорционални и да отчитат 

относителния размер на 

емитентите, с цел малките и 

средните емитенти да подлежат на 

опростен режим. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 а (нова) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 4 – параграф 8 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В член 4 се добавя следният 

параграф 8: 

 „8. Считано от 1 януари 2018 г., 

всички годишни финансови отчети се 

изготвят на разширен език за бизнес 

отчетност (XBRL). 

 ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти 

за определяне на формата XBRL, 

както и начина за прилагане на тази 

разпоредба в държавите членки. 

ЕОЦКП представя на Комисията 

проектите на регулаторни 

технически стандарти до 

31 декември 2013 г. 
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 В съответствие с членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010 на 

Комисията се делегират правомощия 

да приема регулаторните технически 

стандарти, посочени във втора 

алинея от настоящия параграф. 
 Преди приемането на регулаторните 

технически стандарти Комисията, 

съвместно с ЕОЦКП, извършва 

подходяща оценка на евентуални 

формати XBRL и провежда 

подходящи изпитвания във всички 

държави членки.” 
 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 5 - параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. ЕОЦКП издава насоки, съдържащи 

стандартни формуляри или образци, за 

определяне на информацията, която 

трябва да бъде включена в междинния 

отчет за управлението. 

7. ЕОЦКП издава насоки, съдържащи 

стандартни формуляри или образци, за 

определяне на информацията, която 

трябва да бъде включена в междинния 

отчет за управлението. Тези насоки 

трябва да са пропорционални и да 

отчитат относителния размер на 

емитентите, с цел малките и 

средните емитенти да подлежат на 

опростен режим. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Член 6 „Член 6 

Отчет за плащанията към 

правителства 

Отчитане по държави 
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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 

емитентите, в съответствие с глава 9 от 

Директива 2011 г./../ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета, да изготвят 

отчет за действията във всяка 

държава, в която извършват дейност, 

в т.ч. за ежегодните плащания към 

правителства, надвишаващи общо 30 

000 EUR, когато тези емитенти 

изпълняват или надвишават два от 

следните критерии: 

 a) обща сума на баланса: 

100 000 000 EUR; 

 б) нетен оборот: 100 000 000 EUR; 

 в) трудова заетост съгласно 

щатното разписание от 500 души или 

повече.  

 За емитенти, които развиват 

дейност в областта на добивната 

промишленост или дърводобива от 

девствени гори, отчетът включва 

докладване за всички проекти, 

посочени в [член 38, параграф 1, буква 

в) от Директивата за счетоводство], 

като проект означава договор, лиценз, 

лизинг или друго правно споразумение, 

по силата на което даден емитент 

извършва дейност и от което 

възникват неговите конкретни 

приходни задължения. 

 Отчетът е обект на задължителен 

одит.  

 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. Отчетът се изготвя на 

консолидирано равнище. 
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 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 

информация по държави за 

произведените количества, покупките 

и продажбите, печалбата преди 

облагане с данъци, действителните 

данъчни плащания, действащите 

данъчни ставки, отсрочените 

данъчни плащания за държавата в 

началото и в края на всеки отчетен 

период, общия брой наети лица и 

тяхното съвкупно възнаграждение, 

както и разходите за инвестиции в 

дълготрайни активи по време на 

отчетния период. 

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 избягването на данъци, 

което се среща във всички сектори. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 9 – параграф 6 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти 

за определяне на метода за 

изчисляване на 5-процентния праг, 

посочен в буква а) от посочената 

алинея, в случай на група от 

дружества, като се отчита член 12, 

параграфи 4 и 5. 

заличава се 
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Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 9 – параграф 6 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕОЦКП представя на Комисията 

проектите на регулаторни 

технически стандарти до 

31 декември 2013 г. 

заличава се 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 9 – параграф 6 – алинея 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В съответствие с членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010 на 

Комисията се делегират правомощия 

да приема регулаторните технически 

стандарти, посочени в трета алинея 

от настоящия параграф. 

Комисията се оправомощава да 

приема посредством делегирани 

актове в съответствие с член 27, 

параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване 

на условията по членове 27a и 27б, 

мерки за определяне на метода за 

изчисляване на 5-процентния праг, 

предвиден в буква а) от посочената 

алинея, при група от дружества, като 

се взема предвид член 12, параграфи 4 

и 5. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 а (нова) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 12 – параграфи 2 и 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Член 12 се изменя, както следва: 
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 a) В параграф 2 уводните думи се 

заменят със следния текст: 

 „Нотификацията на издателя се 

извършва колкото се може по-скоро, 

но не по-късно от два търговски дни 

[...] 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 два търговски дни след 

него, издателят обявява публично 

цялата информация, съдържаща се в 

нотификацията.“ 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 13 – параграф 1 – буква а) 

 

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 

емитент, чиито акции са допуснати за 

търгуване на регулиран пазар; 

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 или предстои да 

бъдат издадени от емитент, чиито 

акции са допуснати за търгуване на 

регулиран пазар; 

Обосновка 

Обхватът на разпоредбата следва да бъде разширен, така че да включи инструменти, 

които са свързани с все още неиздадени акции, като например конвертируеми акции. 

Тези инструменти имат икономически ефект, който е подобен на правото за 

придобиване на базови акции. Вследствие на тези инструменти, притежателят има 

възможността да придобие участие в емитента и поради това тези холдинги следва 

да бъдат включени, за да се добие пълна представа за структурата на гласуване. 
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Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 13 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) финансови инструменти с 

икономически ефект, сходен с 

посочения в буква а), независимо дали 

дават право за сетълмент чрез доставка 

на базовите ценни книжа или не. 

б) финансови инструменти, които не са 

включени в буква а), но са свързани с 

акции, посочени в тази буква, и са с 

икономически ефект, сходен с ефекта 

на финансовите инструменти, 

посочени в тази буква, независимо 

дали дават право за сетълмент чрез 

доставка на базовите ценни книжа или 

не. 

Обосновка 

Това спомага да се гарантира, че са включени финансовите инструменти със сходен 

ефект, които са свързани с акциите, посочени в член 13, параграф 1, буква а). 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 13 – параграф 1 а – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За финансови инструменти, за които 

сетълментът не е извършен чрез 

доставка на базовите ценни книжа, 

броят на акциите с право на глас 

трябва да се изчислява на базата на 

коефициент делта. Ето защо 

базовите акции от финансовия 

инструмент трябва да се изчисляват 

в съотношение, равно на 

коефициента делта на инструмента, 

във всеки един момент. 
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Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 13 – параграф 1 а – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти за 

определяне на метода за изчисляване на 

броя на правата на глас, посочен в първа 

алинея, в случай на финансови 

инструменти, базирани на индекс или 

кошница от акции. 

ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти за 

определяне на метода за изчисляване на 

броя на правата на глас, посочен в първа 

алинея. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 21 – параграф 4 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) правила за оперативната 

съвместимост на информационните и 

комуникационни технологии, 

използвани от националните официално 

определени механизми, и за достъпа до 

регулирана информация на равнището 

на Съюза, както е посочено в 

параграф 2. 

в) правила за гарантиране на 

оперативната съвместимост на 

информационните и комуникационни 

технологии, използвани от 

националните официално определени 

механизми, и за достъпа до регулирана 

информация на равнището на Съюза, 

както е посочено в параграф 2. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 а (нова) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 21 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Създава се следният член:  
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 „Член 21а 

 1. Създава се Европейски портал за 

електронен достъп („портал за 

достъп“). 

 2. Системата за взаимосвързаност на 

механизма за централно съхранение 

се състои от: 

 – механизмите за централно 

съхранение на държавите членки, 

 – портала, служещ за европейски 

електронен достъп. 

 3. Държавите членки гарантират 

оперативната съвместимост на 

своите механизми за централно 

съхранение в системата чрез портала 

за достъп.“ 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 18 а (нова) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 33 се заменя със следния текст: 

 „Член 33 

 Преразглеждане 

 До [3 години след датата на 

транспониране на настоящата 

директива] Комисията докладва на 

Европейския парламент и Съвета за 

функционирането на настоящата 

директива, по-специално що се 

отнася до следните елементи: 

 – функционирането на изискването за 

отчитане по отделни държави по 

отношение на обхвата на 

задълженията за отчитане, 

праговете и формите на отчитане по 

проекти; 
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 – функционирането на изключенията 

от изискванията за отчитане за 

емитенти, които са държави, 

регионални или местни органи, 

международни публични организации, 

в които участва поне една от 

държавите членки, ЕЦБ и 

националните банки на държавите 

членки, независимо дали издават 

акции или други ценни книжа; 

 – изготвянето на регулаторни 

технически стандарти от ЕОЦКП; 

 – функционирането на системата за 

взаимосвързаност на механизма за 

централно съхранение; 

 – всички други правила, необходими 

или целесъобразни в обществен 

интерес или за целите на защитата 

на инвеститорите; 

 – налагането на санкции. 

 По целесъобразност отчетът се 

придружава от законодателно 

предложение.“ 

 

 



 

PE483.735v02-00 22/22 AD\905936BG.doc 

BG 

ПРОЦЕДУРА 

Заглавие Изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране 

изискванията за прозрачност по отношение на информацията за 

издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на 

регулиран пазар, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията 

Позовавания COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD) 

Водеща комисия 

       Дата на обявяване в заседание 

JURI 

15.11.2011 г. 
   

Становище, изказано от 

       Дата на обявяване в заседание 

ECON 

15.11.2011 г. 

Процедура с асоциирана(и) 

комисия(и) - Дата на обявяване в 

заседание 

24.5.2012 г. 

Докладчик по становище: 

       Дата на назначаване 

Sirpa Pietikäinen 

10.5.2011 г. 

Разглеждане в комисия 20.3.2012 г. 30.5.2012 г.   

Дата на приемане 19.6.2012 г.    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

34 

1 

3 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, 

Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, 

Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, 

Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-

Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, 

Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín 

Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, 

Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne 

Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain 

Заместник(ци), присъствал(и) на 

окончателното гласуване 

Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Sirpa Pietikäinen, 

Emilie Turunen 

 
 


