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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението на Комисията за ангажираността на акционерите беше внесено през 

април 2014 г. Целта му е да засили дългосрочната перспектива при управлението на 

регистрираните на фондовата борса дружества.  

 

Понастоящем твърде много дружества са прекалено съсредоточени върху 

задоволяването на търсенето на високи краткосрочни печалби и възвръщаемост. Тази 

динамика води до недостатъци при планирането, недостатъчни инвестиции и по-ниско 

от оптималното ниво на постижения в дългосрочен план.  

 

За да се реши поне отчасти проблемът, Комисията иска да предостави на 

миноритарните акционери – и особено на институционалните инвеститори – по-

прозрачна, лесно управляема и влиятелна роля в корпоративното управление. Идеята е, 

че ако инвеститорите са по-ангажирани и по-дългосрочно ориентирани в своя 

ангажимент, дружествата ще отдават по-голямо предимство на дългосрочните въпроси. 

Това от своя страна ще бъде от полза за крайните клиенти на институционалните 

инвеститори и на управителите на активи, за дружествата и за обществото като цяло. 

 

Цялостен подход 

 

Докладчикът би желал да постави тази инициатива в общия контекст на участието на 

акционерите в корпоративното управление.  Докато това конкретно предложение е 

съсредоточено върху акционерите, следва да се има предвид, че има и други участници 

от съществено значение – като служители, потребители и местни общности. За да бъдат 

добре управлявани дружествата, е необходимо всички акционери да бъдат зачитани и 

да участват активно. 

 

По отношение на логиката и обосновката на предложението, докладчикът като цяло 

разбира и подкрепя линията на Комисията. Налице е широкоразпространена 

краткосрочност, която е ирационална за повечето участници, и която би било разумно 

да се направи опит да бъде променена. Един от няколкото начина да се постигне това е 

като се стимулира по-силен ангажимент от страна на акционерите. Наборът от мерки, 

предлаган от Комисията не е панацея, но поне е разумна стъпка в правилната посока. 

 

Корекции 

 

На тази обща основа докладчикът счита, че предложението се нуждае от корекции по 

седем важни точки: 

 

1. Ключът към силен ангажимент от страна на акционерите е диалогът между 

различните акционери по въпроси, свързани с дружеството. Собствениците трябва да 

си говорят. За да се постигне по-голяма ангажираност, този диалог следва да бъде 

насърчаван. Разпоредбите относно идентификацията на акционерите (член 3а) следва 

да бъдат разширени, за да се включи и този аспект. Когато едно дружество е 

идентифицирало своите акционери, всеки акционер следва да има възможност да се 
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обърне към дружеството, за да получи данните за връзка на другите акционери. С тези 

данни могат да бъдат започнати нови диалози. Ако този полезен механизъм е правилно 

ограничен, той следва да е изцяло в съответствие с разпоредбите за защита на личните 

данни. 

 

2. За съжаление необоснованите такси, свързани с трансгранично участие, са често 

срещано явление. Поради това, с цел да се гарантира функционирането на вътрешния 

пазар, е необходимо да се уточни, че всички такси, отнасящи се до идентификацията на 

акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата 

на акционерите, не трябва никога да бъдат диференцирани въз основа на националност 

(член 3г).. 

 

3. Осигуряването на базисно равнище на прозрачност следва да бъде задължително. С 

цел да се гарантира, че законодателството е достатъчно ефективно и че е налице 

равнопоставеност, всички институционални инвеститори и управители на активи 

следва да бъдат задължавани да разработват политика за ангажираност и да гарантират 

прозрачност за неговото прилагане (член 3е).. Това е основно искане, което може да 

бъде лесно изпълнявано от всички участници, които вече извършват солидна и добре 

организирана стопанска дейност. 

 

4. Що се отнася до същата тема в общ план, следва да има повече прозрачност относно 

начина, по който управителите на активи, изпълняват мандати от институционални 

инвеститори (член 3з). С цел да не се стига до създаване на черна дупка за всяко лице, 

желаещо да следи тези основни операции отвън, цялата информация с нечувствително 

съдържание следва да бъде оповестявана на обществеността. 

 

5. За да може една система с политики на възнаграждение да бъде рационална и 

смислена, политиките не следва да бъдат пренебрегвани твърде често или в твърде 

голяма степен. Следователно освобождаването от дадена политика следва да бъде 

приемано само ако политиката засяга максималните размери на възнаграждение и 

положението е извънредно — например, ако дружеството се намира в криза на 

ръководството (член 9а). Ако дадено дружество е надхвърлило веднъж рамките на 

дадена политика и желае да стори това отново, е целесъобразно дружеството да 

представи на акционерите предложение за преразглеждане на тази политика. 

 

6. С цел поддържане на прозрачност и равнопоставеност, съотношението между 

възнаграждението на директорите и служителите следва винаги да бъде включвано в 

политиката за възнагражденията (член 9а). Това съотношение ще трябва да се тълкува 

по различен начин в зависимост например от географската и стопанската структура на 

дружеството. Това съотношение обаче при всички положения представлява полезна 

мерна единица, която може и следва да бъде оповестявана от всички дружества. 

 

7. Що се отнася до сделките между свързани лица, предложението на Комисията е като 

че ли твърде амбициозно (член 9в). Следва да има истинско европейско минимално 

ниво с цел преодоляване на проблемния модел на сделките, които представляват 

злоупотреба, но това равнище не трябва да бъде твърде високо. Необходимо е известно 

връщане назад. В частност, изглежда разумно на държавите членки да бъде позволено, 

в зависимост от специфичните национални условия и практики, да решават дали 
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изискването за провеждане на гласуване на акционерите е пропорционално за всички 

сделки между свързани лица, които надхвърлят 5%, или дали то следва да се прилага 

единствено за сделки, които не са сключени при пазарни условия. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Предложение за Предложение за 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Директива 2007/36/ЕО 

по отношение на насърчаването на 

дългосрочната ангажираност на 

акционерите и на Директива 2013/34/ЕС 

по отношение на някои елементи на 

декларацията за корпоративното 

управление 

за изменение на Директива 2007/36/ЕО 

по отношение на насърчаването на 

дългосрочната ангажираност на 

акционерите, Директива 2013/34/ЕС и 

на Директива 2004/109/EО по 

отношение на някои елементи на 

докладването 

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП) 

 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Финансовата криза показа, че в 

много случаи акционерите подкрепят 

поемането на прекомерен краткосрочен 

риск от управителите на дружествата. 

Освен това има ясни доказателства, че 

сегашното ниво на „наблюдение“ на 

дружествата, в които е инвестирано, 

както и ангажираността на 

институционалните инвеститори и 

управителите на активи са 

(2) Финансовата криза показа, че в 

много случаи акционерите подкрепят 

поемането на прекомерен краткосрочен 

риск от управителите на дружествата. 

Освен това има ясни доказателства, че 

сегашното ниво на „наблюдение“ на 

дружествата, в които е инвестирано, 

както и ангажираността на 

институционалните инвеститори и 

управителите на активи са 
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неподходящи, а това може да доведе до 

неоптимално корпоративно управление 

и неоптимални резултати на 

дружествата, регистрирани на 

фондовата борса. 

неподходящи, а това може да доведе до 

неоптимално корпоративно управление 

и неоптимални резултати на 

дружествата, регистрирани на 

фондовата борса. Това конкретно 

предложение следва да има широк 

фокус, насочен към повишаването на 

прозрачността и към спазването и 

гарантирането на активната 

ангажираност от страна на 

заинтересованите акционери, като 

следователно в цялостния контекст 

на ангажираността на акционерите е 

много удачно да бъдат включени и 

други участници, като например 

служители, потребители и местни 

общности. 

 

 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) За допълнително улесняване 

упражняването на правата на 

акционерите и ангажираността между 

дружествата, регистрирани на 

фондовата борса, и акционерите, тези 

дружества следва да имат възможност 

да идентифицират своите акционери и 

да комуникират пряко с тях. 

Следователно с настоящата директива 

следва да се осигури уредба, която да 

гарантира възможността за 

идентифициране на акционерите. 

(4) За допълнително улесняване 

упражняването на правата на 

акционерите и ангажираността между 

дружествата, регистрирани на 

фондовата борса, и акционерите, тези 

дружества следва да имат възможност 

да идентифицират своите акционери и 

да комуникират пряко с тях. 

Следователно, за да се подобри 

прозрачността и диалога, с 

настоящата директива следва да се 

осигури уредба, която да гарантира 

възможността за идентифициране на 

акционерите. При условие, че целта за 

идентифициране на акционерите бъде 

постигната, следва държавите 

членки да имат възможност за 

гъвкавост да запазят 

съществуващите национални 

системи, например във връзка с 
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идентифицирането на акционерите и 

със средства, различни от 

посредниците.   

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За да насърчи дяловото финансиране 

в целия Съюз и упражняването на 

правата, произтичащи от акции, с 

настоящата директива следва да се 

предотврати ценовата 

дискриминация на трансграничните 

спрямо местните притежатели на 

акции посредством по-добро 

оповестяване на цените, таксите и 

другите удръжки за услугите, 

предоставяни от посредници. 

Посредниците от трети държави, които 

са открили клон в Съюза, следва да се 

подчиняват на същите разпоредби за 

идентификация на акционерите, 

предаване на информация, улесняване 

упражняването на правата на 

акционерите и прозрачност на цените, 

таксите и другите удръжки, за да се 

гарантира действително прилагане на 

разпоредбите за акциите, притежавани 

чрез такива посредници. 

(7) За да насърчи дяловото финансиране 

в целия Съюз и упражняването на 

правата, произтичащи от акции, с 

настоящата директива следва да се 

изисква всички цени, такси и други 
удръжки за услугите, предоставяни от 

посредници, да бъдат прозрачни, 

недискриминационни и 

пропорционални. Всяка разлика в 

удръжките, събирани от различните 

ползватели на услуги, следва да 

отразява разлика в реалните 

разноски, направени за 

предоставянето на услугите. За да се 

запази целостта и функционирането 

на вътрешния пазар, удръжките не 

следва да бъдат диференцирани въз 

основа на националност. 

Посредниците от трети държави, които 

са открили клон в Съюза, следва да се 

подчиняват на същите разпоредби за 

идентификация на акционерите, 

предаване на информация, улесняване 

упражняването на правата на 

акционерите и прозрачност на цените, 

таксите и другите удръжки, за да се 

гарантира действително прилагане на 

разпоредбите за акциите, притежавани 

чрез такива посредници. 

 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 
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Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Действителната и трайна 

ангажираност на акционерите е един от 

крайъгълните камъни на модела на 

корпоративно управление на 

дружествата, регистрирани на 

фондовата борса. Тя се обуславя от 

проверките и баланса между различните 

органи и различните акционери. 

(8) Действителната и трайна 

ангажираност на акционерите е един от 

крайъгълните камъни на модела на 

корпоративно управление на 

дружествата, регистрирани на 

фондовата борса. Тя се обуславя от 

проверките и баланса между различните 

органи и различните акционери: 

клиенти, доставчици, служители и 

местната общност. 

 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Институционалните инвеститори и 

управителите на активи са важни 

акционери в дружествата, регистрирани 

на фондова борса в Съюза, и 

следователно могат да играят важна 

роля в корпоративното управление на 

тези дружества, но също и в по-общ 

план по отношение на стратегията и 

дългосрочните резултати на тези 

дружества. Въпреки това опитът от 

последните години показва, че в много 

случаи институционалните инвеститори 

и управителите на активи не са 

ангажирани с дружествата, в които 

притежават акции, а данните сочат, че 

капиталовите пазари упражняват върху 

дружествата натиск за краткосрочни 

резултати, който може да доведе до 

неоптимално ниво на инвестициите, 

например в научноизследователска и 

развойна дейност, в ущърб на 

дългосрочните резултати както на 

(9) Институционалните инвеститори и 

управителите на активи са важни 

акционери в дружествата, регистрирани 

на фондова борса в Съюза, и 

следователно могат да играят важна 

роля в корпоративното управление на 

тези дружества, но също и в по-общ 

план по отношение на стратегията и 

дългосрочните резултати на тези 

дружества. Въпреки това опитът от 

последните години показва, че в много 

случаи институционалните инвеститори 

и управителите на активи не са 

ангажирани с дружествата, в които 

притежават акции, а данните сочат, че 

капиталовите пазари упражняват върху 

дружествата силен натиск преди всичко 

за краткосрочни резултати, който може 

да доведе до неоптимално ниво на 

инвестициите, например в 

научноизследователска и развойна 

дейност, в ущърб на дългосрочните 

резултати както на дружествата, така и 
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дружествата, така и на инвеститора. на инвеститора. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

 Съображение 10 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Институционалните инвеститори и 

управителите на активи често не 

осигуряват прозрачност по отношение 

на инвестиционните си стратегии и на 

своята политика за ангажираност и 

нейното прилагане. Публичното 

оповестяване на такава информация би 

могло да окаже положително 

въздействие върху осведомеността на 

инвеститорите, да даде възможност на 

крайните ползващи се лица, например 

бъдещите пенсионери, да оптимизират 

инвестиционните си решения, да улесни 

диалога между дружествата и техните 

акционери, да насърчи ангажираността 

на акционерите и да осигури по-строга 

отчетност на дружествата пред 

гражданското общество. 

(10) Институционалните инвеститори и 

управителите на активи често не 

осигуряват прозрачност по отношение 

на своите политики за 

ангажираност, своите 

инвестиционни стратегии и тяхното 

прилагане и резултати. Публичното 

оповестяване на такава информация би 

оказало по различни начини 
положително въздействие върху 

осведомеността на инвеститорите, би 

дало възможност на крайните ползващи 

се лица, например бъдещите 

пенсионери, да оптимизират 

инвестиционните си решения, би 

улеснило диалога между дружествата и 

техните акционери, би насърчило 

ангажираността на акционерите и би 

осигурило по-строга отчетност на 

дружествата пред гражданското 

общество. 

 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Поради това институционалните 

инвеститори и управителите на активи 

следва да разработят политика за 

ангажираност на акционерите, която 

определя наред с другото и начина, по 

(11) Поради това институционалните 

инвеститори и управителите на активи 

следва да разработят политика за 

ангажираност на акционерите, която 

определя наред с другото и начина, по 
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който те включват ангажираността на 

акционерите в своята инвестиционна 

стратегия, наблюдават дружествата, в 

които са инвестирали, водят диалог с 

тях и упражняват правата на глас. Тази 

политика за ангажираност следва да 

включва правила за управление на 

действителните или възможните 

конфликти на интереси, например 

предоставянето на финансови услуги от 

институционалния инвеститор или 

управителя на активи или от свързани с 

тях дружества на дружеството, в което е 

инвестирано. Тази политика, 

прилагането ѝ и резултатите от него 

следва ежегодно да се оповестяват 

публично. Когато 

институционалните инвеститори 

или управителите на активи решат 

да не разработват политика за 

ангажираност и/или да не 

оповестяват нейното прилагане и 

резултатите от него, те следва да 

дадат ясно и обосновано обяснение за 

това. 

който те включват ангажираността на 

акционерите в своята инвестиционна 

стратегия, наблюдават дружествата, в 

които са инвестирали, водят диалог с 

тях и упражняват правата на глас. Тази 

политика за ангажираност следва да 

включва правила за управление на 

действителните или възможните 

конфликти на интереси, например 

предоставянето на финансови услуги от 

институционалния инвеститор или 

управителя на активи или от свързани с 

тях дружества на дружеството, в което е 

инвестирано. Тази политика, 

прилагането ѝ и резултатите от него 

следва ежегодно да се оповестяват 

публично. Ако информацията, която 

следва да бъде оповестена е твърде 

обширна, следва в изключителни 

случаи да има възможност да се 

оповести обощение на тази 

информация. Освен това ако в 

изключителни случаи разкриването 

на определена част от 

информацията, свързана с 

политиката на ангажиране, би 

навредило сериозно на търговската 

позиция на институционалния 

инвеститор, на управителя на 

активи или на дружеството, в което 

е инвестирано, държавите членки 

следва да имат възможност да 

определят, че на институционалния 

инвеститор или на управителя на 

активи може да бъде разрешено, с 

одобрението на компетентния орган 

въз основа на ясни критерии, да се 

въздържи от оповестяване на 

определена част от информацията 

 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 11 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) С оглед разширяване на идеята 

за ангажираността на акционерите 

дружествата следва да обмислят 

създаването на представителни 

органи на акционерите (групи на 

акционерите), които да наблюдават 

дейността на управителите на 

финансовите средства. Тези групи ще 

се състоят от членове, избрани от 

отделни инвеститори или от 

настоящи или бъдещи получатели на 

пенсии, управлявани от управителя на 

активи на дружеството. 

 

 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Институционалните инвеститори 

следва ежегодно да оповестяват 

публично как тяхната стратегия за 

дялови инвестиции съответства на 

профила и срока на техните задължения 

и допринася за средно- и дългосрочните 

показатели на техните активи. Когато 

ползват услугите на управител на 

активи — или чрез упълномощаването 

му за управление на активи на 

индивидуална база по собствена 

преценка, или чрез обединяване на 

средства — те следва да оповестят 

публично основните елементи на 

споразумението с управителя на активи 

по отношение на редица важни аспекти, 

например дали то стимулира управителя 

на активи да съобрази своята 

инвестиционна стратегия и своите 

решения с профила и срока на 

задълженията на институционалния 

(12) Институционалните инвеститори 

следва ежегодно да оповестяват 

публично как тяхната стратегия за 

дялови инвестиции съответства на 

профила и срока на техните задължения 

и допринася за средно- и дългосрочните 

показатели на техните активи. Когато 

ползват услугите на управител на 

активи — или чрез упълномощаването 

му за управление на активи на 

индивидуална база по собствена 

преценка, или чрез обединяване на 

средства — те следва да оповестят 

публично основните елементи на 

споразумението с управителя на активи 

по отношение на редица важни аспекти, 

например дали то стимулира управителя 

на активи да съобрази своята 

инвестиционна стратегия и своите 

решения с профила и срока на 

задълженията на институционалния 
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инвеститор, дали то стимулира 

управителя на активи да взема 

инвестиционни решения, изхождайки от 

средно- и дългосрочните резултати, и да 

се ангажира с дружествата, начина на 

оценка на резултатите на управителя на 

активи съгласно споразумението, 

структурата на възнаграждението за 

услугите по управление на активи и 

целевата обращаемост на активите в 

портфейла. Това ще допринесе за 

правилното съгласуване на интересите 

между крайните ползващи се лица на 

институционалните инвеститори, 

управителите на активи и дружествата, 

в които те са инвестирали, и 

потенциално за разработването на 

дългосрочни инвестиционни стратегии 

и развитието на дългосрочни отношения 

с дружествата, в които са инвестирали, 

включващи ангажираност на 

акционерите. 

инвеститор, дали то стимулира 

управителя на активи да взема 

инвестиционни решения, изхождайки от 

средно- и дългосрочните резултати, и да 

се ангажира с дружествата, начина на 

оценка на резултатите на управителя на 

активи съгласно споразумението, 

структурата на възнаграждението за 

услугите по управление на активи и 

целевата обращаемост на активите в 

портфейла. Това ще допринесе за 

правилното съгласуване на интересите 

между крайните ползващи се лица на 

институционалните инвеститори, 

управителите на активи и дружествата, 

в които те са инвестирали, и 

потенциално за разработването на 

дългосрочни инвестиционни стратегии 

и развитието на дългосрочни отношения 

с дружествата, в които са инвестирали, 

включващи ангажираност на 

акционерите. Ако, при изключителни 

случаи, институционалният 

инвеститор използва много голям 

брой управители на активи, следва да 

бъде възможно да се оповести 

обобщение на информацията. Освен 

това ако в изключителни случаи 

оповестяването на определена част 

от информацията, свързана с тези 

аспекти на инвестиционната 

стратегия, би навредило сериозно на 

търговската позиция на 

институционалния инвеститор, 

управителя на активи или на 

дружеството, в което е инвестирано, 

държавите членки следва да могат да 

определят, че на институционалния 

инвеститор или на управител на 

активи може да бъде разрешено, с 

одобрението на компетентния орган 

въз основа на ясни критерии, да се 

въздържи от оповестяване на 

определена част от информацията 
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Изменение  11 

Предложение за директива 

 Съображение 13 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Управителите на активи следва да 

са задължени да оповестяват пред 

институционалните инвеститори 
как тяхната инвестиционна стратегия и 

нейното изпълнение съответстват на 

споразумението за управлението на 

активите и как инвестиционната 

стратегия и инвестиционните 

решения допринасят за средно- и 

дългосрочните показатели на 

активите на институционалния 

инвеститор. Освен това те следва да 

оповестяват дали смятат да вземат 

инвестиционни решения въз основа на 

преценки за средно- и дългосрочните 

резултати на дружеството, в което са 

инвестирали, как е съставен техният 

портфейл, обращаемостта на активите 

в портфейла, действителните и 

възможните конфликти на интереси и 

дали ползват упълномощени съветници 

за своите дейности за ангажираност. 

Тази информация би позволила на 

инвестиционния инвеститор да 

наблюдава по-добре управителя на 

активи, да осигури стимули за правилно 

съгласуване на интересите и за 

ангажираност на акционерите. 

(13) Управителите на активи следва да 

са задължени да оповестяват как тяхната 

инвестиционна стратегия и нейното 

изпълнение съответстват на 

споразумението за управлението на 

активите. Управителите на активи 

следва да оповестяват на 

обществеността дали вземат 

инвестиционни решения въз основа на 

преценки за средно- и дългосрочните 

резултати на дружеството, в което са 

инвестирали, обращаемостта на 

активите в портфейла, действителните и 

възможните конфликти на интереси и 

дали ползват упълномощени съветници 

за своите дейности за ангажираност и 

като цяло как тяхната 

инвестиционна стратегия допринася 

за средносрочните и дългосрочните 

показатели на активите на 

институционалния инвеститор. 

Управителите на активи следва да 

уведомяват институционалния 

инвеститор как е съставен техният 

портфейл и за разходите, свързани с 

обращаемостта на активите в 

портфейла. Тази информация би 

позволила и насърчила 

институционалния инвеститор, и 

когато е приложимо, също така 

заинетерсованите акционери като 

цяло, да наблюдават по-добре 

управителя на активи, което би създало 

стимули за правилно съгласуване на 

интересите и за ангажираност на 

акционерите. Ако управител на активи 

е задължен с други правни актове на 

ЕС да оповестява информация, 

свъразана с инвестициите, 

задълженията за оповестяване в този 
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контекст не следва да се прилагат за 

информацията, която вече е 

обхваната от подобни актове. Освен 

това  ако в изключителни случаи 

оповестяването на определена част 

от информацията, свързана с тези 

аспекти на инвестиционната 

стратегия, би навредило сериозно на 

търговската позиция на управителя 

на активи или на институционален 

инвеститор, държавите членки 

следва да могат да определят, че на 

управителя на активи може да бъде 

разрешено, с одобрението на 

компетентния орган въз основа на 

ясни критерии, да се въздържи от 

оповестяване на тази част от 

информацията 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) За да подобрят информацията по 

веригата на дяловите инвестиции, 

държавите членки следва да гарантират, 

че упълномощените съветници приемат 

и прилагат подходящи мерки, така че 

препоръките им относно гласуването да 

бъдат точни и надеждни, изготвени въз 

основа на щателен анализ на цялата 

информация, с която разполагат, и да не 

бъдат засегнати от съществуващ или 

възможен конфликт на интереси или 

търговско взаимоотношение. 

Упълномощените съветници следва да 

оповестят определена ключова 

информация, отнасяща се до 

изготвянето на техните препоръки за 

гласуване, както и всеки действителен 

или възможен конфликт на интереси 

или търговско взаимоотношение, които 

могат да окажат влияние при 

(14) За да подобрят информацията по 

веригата на дяловите инвестиции, 

държавите членки следва да гарантират, 

че упълномощените съветници приемат 

и прилагат подходящи мерки, така че 

препоръките им относно гласуването да 

бъдат точни и надеждни, изготвени въз 

основа на щателен анализ на цялата 

информация, с която разполагат, и да не 

бъдат засегнати от съществуващ или 

възможен конфликт на интереси или 

търговско взаимоотношение. 

Упълномощените съветници следва да 

оповестят определена ключова 

информация, отнасяща се до 

изготвянето на техните препоръки за 

гласуване, както и всеки действителен 

или възможен конфликт на интереси 

или търговско взаимоотношение, които 

биха могли, ако не бъдат взети 
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изготвянето на препоръките за 

гласуване. 

подходящи мерки, да окажат влияние 

при изготвянето на препоръките за 

гласуване. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 15 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) Политиката за 

възнагражденията на директорите 

на дружествата следва да допринася 

и за дългосрочния растеж на 

дружеството, така че да 

съответства на по-ефикасни 

практики на корпоративно 

управление и да не е изцяло или в 

голяма степен свързана с 

краткосрочни инвестиционни цели. 

 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 



 

PE541.604v02-00 16/69 AD\1049563BG.doc 

BG 

 

(16) За да се гарантира, че акционерите 

могат действително да влияят върху 

политиката за възнагражденията, те 

следва да получат право да я одобряват 

въз основа на ясен, разбираем и пълен 

преглед на политиката за 

възнагражденията на дружеството, 

която следва да бъде съгласувана с 

финансово-икономическата стратегия, 

целите, ценностите и дългосрочните 

интереси на дружеството и да включва 

мерки за предотвратяване на конфликти 

на интереси. Дружествата следва да 

плащат възнаграждения на своите 

директори само в съответствие с 

одобрена от акционерите политика за 

възнагражденията. Одобрената 

политика за възнагражденията следва 

незабавно да бъде публично оповестена. 

(16) За да се гарантира, че акционерите 

могат действително да влияят върху 

политиката за възнагражденията, те 

следва да получат право да я одобряват 

чрез гласуване.  Политиката за 

възнагражденията следва, като 

отчита специфичните за дружеството 

аспекти, да бъде ясна, разбираема и 

всеобхватна. Тя следва да бъде 

съгласувана с финансово-

икономическата стратегия, целите, 

ценностите и дългосрочните интереси 

на дружеството и следва да включва 

мерки за предотвратяване на конфликти 

на интереси. Политиката следва да 

установи и да разясни прогнозното 

съотношение между корекциите във 

възнаграждението на директорите и 

корекциите в заплатите на 

служителите, различни от 

директорите. Това би предоставило 

полезен показател за развитието на 

възнагражденията в рамките на 

дружеството. Дружествата следва да 

плащат възнаграждения на своите 

директори само в съответствие с 

представена на и одобрена от 

акционерите политика за 

възнагражденията. Одобрената 

политика за възнагражденията следва 

незабавно да бъде публично оповестена. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) За да се гарантира, че прилагането 

на политиката за възнагражденията 

съответства на одобрената политика, 

акционерите следва да получат право да 

гласуват по доклада на дружеството за 

възнагражденията. За да се осигури 

(17) За да се гарантира, че прилагането 

на политиката за възнагражденията 

съответства на одобрената политика, 

акционерите следва да получат право да 

гласуват по доклада на дружеството за 

възнагражденията на годишното общо 
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отчетността на директорите, докладът за 

възнагражденията следва да бъде ясен и 

разбираем и да съдържа пълен преглед 

на възнагражденията на отделните 

директори през последната финансова 

година. Когато акционерите гласуват 

срещу доклада за възнагражденията, 

дружеството следва да обясни в 

следващия доклад за възнагражденията 

как е взето предвид гласуването на 

акционерите. 

събрание. За да се осигури отчетността 

на директорите, докладът за 

възнагражденията следва да бъде ясен и 

разбираем и да съдържа пълен преглед 

на изплатените или все още 

дължимите възнаграждения на 

отделните директори през последната 

финансова година. Когато акционерите 

гласуват срещу доклада за 

възнагражденията, следва да се проведе 

открита размяна на мнения, при 

която акционерите могат да изяснят 

причините за отхврълянето. 

Дружеството следва да обясни в 

следващия доклад за възнагражденията 

как са взети предвид гласуването и 

изявленията на акционерите. 

 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 17 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) По-голямата степен на 

прозрачност по отношение на 

дейностите на големите дружества, 

и по-специално по отношение на 

реализираните печалби, платените 

данъци върху печалбите и получените 

субсидии, е от основно значение за 

гарантиране на доверието и за 

улесняване на акционерите и на 

другите граждани на Съюза в 

дружествата. Поради това 

задължителното докладване в тази 

област може да се разглежда като 

важен елемент от корпоративната 

отговорност на дружествата към 

акционерите и обществото. 
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Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 18 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) Необходимо е да се направи 

разлика между процедурите за 

определяне на възнаграждението на 

директорите и системите за 

формиране на трудовото 

възнаграждение на служителите. 

Следователно разпоредбите относно 

възнагражденията следва да не 

засягат цялостното упражняване на 

основните права, гарантирани от 

член 153, параграф 5 от ДФЕС, 

общите принципи на националното 

договорно и трудово право и, когато е 

приложимо, правата на социалните 

партньори да сключват и прилагат 

колективни трудови договори в 

съответствие с националното право 

и обичаи. 

Обосновка 

Адаптиран вариант на съображение 69 от Директива № 2013/36/ЕС (ДКИ ІV). 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 18 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18б) Разпоредбите относно 

възнагражденията следва също така, 

когато е приложимо, да не засягат 

разпоредбите относно 

представителството на 

служителите в административните, 

управителните и/или надзорните 

органи съгласно предвиденото в 
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националното право. 

Обосновка 

Релевантното позоваване в случая е член 91, параграф 13 от Директива 

№ 2013/36/ЕС. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Сделките със свързани лица могат 

да увредят интересите на дружествата и 

техните акционери, тъй като могат да 

създадат възможност за свързаното лице 

да си присвои стойност, принадлежаща 

на дружеството. Следователно 

подходящите предпазни мерки за 

защита на интересите на акционерите са 

от голямо значение. Поради това 

държавите членки следва да гарантират, 

че сделките със свързани лица, 

представляващи повече от 5 % от 

активите на дружествата, или сделките, 

които могат да окажат съществен 

ефект върху печалбата или оборота, 
се подлагат на гласуване от акционерите 

на общо събрание. Когато сделката със 

свързани лица включва акционер, той 

следва да не бъде допускан до 

гласуването по нея. Дружеството следва 

да няма право да сключи сделката, 

преди тя да бъде одобрена от 

акционерите. Дружествата следва да 

обявяват при сключването им сделките 

със свързани лица, които представляват 

повече от 1 % от техните активи, като 

при обявяването представят и доклад 

от независима трета страна, с който 

се анализира дали сделката е 

извършена при пазарни условия и се 

потвърждава, че сделката е 

справедлива и обоснована от гледна 

(19) Сделките със свързани лица могат 

да увредят интересите на дружествата и 

техните акционери, тъй като могат да 

създадат възможност за свързаното лице 

да си присвои стойност, принадлежаща 

на дружеството. Следователно 

подходящите предпазни мерки за 

защита на интересите на акционерите са 

от голямо значение. Поради това 

държавите членки следва да гарантират, 

че сделките със свързани лица, които 

не са сключени при стандартни 

условия в нормалния ход на 

дейността, представляващи повече от 

5 % от активите на дружествата се 

подлагат на гласуване от акционерите 

на общо събрание. Когато сделката със 

свързани лица включва акционер, той 

следва да не бъде допускан до 

гласуването по нея. Дружеството следва 

да няма право да сключи сделката, 

преди тя да бъде одобрена от 

акционерите. Дружествата следва да 

обявяват не по-късно от момента на 

сключването им сделките със свързани 

лица, които представляват повече от 

1 % от техните активи. Държавите 

членки следва да имат право да 

освобождават от изискванията сделките, 

сключени между дружеството и изцяло 

притежаваните от него дъщерни 

дружества. Държавите членки следва да 
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точка на акционерите, включително 

малцинствените акционери. 

Държавите членки следва да имат право 

да освобождават от изискванията 

сделките, сключени между дружеството 

и изцяло притежаваните от него 

дъщерни дружества. Държавите членки 

следва също така да могат да 

разрешават на дружествата да искат 

предварително одобрение от 

акционерите си за някои ясно 

определени видове повтаряеми сделки 

на стойност над 5 % от активите и да 

искат от акционерите си предварително 

освобождаване от задължението да 

представят доклад от независима 

трета страна за повтаряемите сделки 

на стойност над 1 % от активите, при 

определени условия, за да бъде 

улеснено сключването на такива сделки 

от дружествата.  

разрешават на дружествата да искат 

предварително одобрение от 

акционерите си за някои ясно 

определени видове повтаряеми сделки 

на стойност над 5% от активите, при 

определени условия, и следва да могат 

да разрешават на дружествата да 
искат от акционерите си предварително 

освобождаване от задължението за 

незабавно оповестяване на 
повтаряемите сделки на стойност над 

1% от активите, при условие че всички 

подобни сделки се оповестяват в края 

на периода на освобождаване, за да 

бъде улеснено сключването на такива 

сделки от дружествата.  

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 20 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Предвид на Директива 95/46/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

24 октомври 1995 г.6 е необходимо да се 

намери баланс между улесняването на 

упражняването на правата на 

акционерите и правото на 

неприкосновеност на личния живот и 

защита на личните данни. 

Информацията за идентификация на 

акционерите следва да се ограничи до 

името и данните за връзка на 

съответните акционери. Тази 

информация следва да бъде точна и 

актуална, а посредниците, както и 

дружествата следва да позволяват 

поправка или заличаване на всички 

неверни или непълни данни. Тази 

(20) Предвид членове 7 и 8 от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз и с оглед на 

Директива 95/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 октомври 

1995 г.6 е необходимо да се намери 

баланс между улесняването на 

упражняването на правата на 

акционерите и правото на 

неприкосновеност на личния живот и 

защита на личните данни. 

Информацията за идентификация на 

акционерите следва да се ограничи до 

името и данните за връзка на 

съответните акционери. Тази 

информация следва да бъде точна и 

следва да бъде актуализирана и 
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информация за идентификация на 

акционерите не следва да се използва за 

никаква друга цел освен за улесняване 

упражняването на правата на 

акционерите. 

безопасно съхранявана, а 

посредниците, както и дружествата 

следва да позволяват поправка или 

заличаване на всички неверни или 

непълни данни. Тази информация за 

идентификация на акционерите не 

следва да се използва за никаква друга 

цел освен за улесняване упражняването 

на правата на акционерите. В 

информацията относно 

възнаграждението на отделните 

директори следва да се изключат 

чувствителни лични данни относно 

здравето и други категории, посочени 

в член 8 на Директива 95/46/ЕО. 

Информацията следва да бъде 

използвана само, за да се улесни 

упражняването на правата на 

акционерите и за да се позволи 

прозрачност и отчетност по 

отношение на тяхната работа като 

директори. Дружествата следва да 

вземат подходящи мерки, за да 

ограничат публичния достъп до 

лични данни, например като 

отстранят преки връзки към подобни 

данни на интернет страницата, 

когато тези данни, няколко години 

след първоначалното им 

оповестяване, вече не са от ключово 

значение за улесняването на 

упражняването на правата на 

акционерите. 

_____________ ____________ 

6 Директива 95/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 октомври 

1995 година за защита на физическите 

лица при обработването на лични данни 

и за свободното движение на тези данни 

(ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31). 

6 Директива 95/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 октомври 

1995 година за защита на физическите 

лица при обработването на лични данни 

и за свободното движение на тези данни 

(ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31). 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Съображение 20 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) За да се гарантира, че основните 

комуникационни механизми работят 

възможно най-ефективно, Комисията 

следва да има правомощия да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 290 от ДФЕС, за да определя 

конкретните изисквания, които 

следва да бъдат спазени по 

отношение на идентификацията на 

акционерите, предаването на 

информация и улесняването на 

упражняването на правата на 

акционерите. От особена важност е 

по време на подготвителната си 

работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. 

При подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията 

следва да осигури едновременното и 

своевременно предаване на 

съответните документи по подходящ 

начин на Европейския парламент и 

Съвета. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) За да се осигурят еднакви условия 

за прилагане на разпоредбите за 

идентификация на акционерите, 

предаване на информация, улесняване 

упражняването на правата на 

акционерите и доклада за 

възнагражденията, на Комисията следва 

да бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да се упражняват в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

(21) За да се осигурят еднакви условия 

за прилагане на разпоредбите за доклада 

за възнагражденията, на Комисията 

следва да бъдат предоставени 

изпълнителни правомощия. Тези 

правомощия следва да се упражняват в 

съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета7. 
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Европейския парламент и на Съвета7. 

_____________ ____________ 

7 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 

7 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 

 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) За да се осигури практическото 

прилагане на изискванията, предвидени 

в настоящата директива или в мерките 

за изпълнението ѝ, за всяко нарушение 

на тези изисквания следва да се налагат 

наказания. Тези наказания следва да 

бъдат достатъчно възпиращи и 

пропорционални. 

(22) За да се осигури практическото 

прилагане на изискванията, предвидени 

в настоящата директива или в мерките 

за изпълнението ѝ, за всяко нарушение 

на тези изисквания следва да се налагат 

наказания съгласно предвидените в 

националното законодателство. Тези 

наказания следва да бъдат достатъчно 

възпиращи и пропорционални. 

 

 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) В параграф 1 се добавя следното 

изречение: 

а) Параграф 1 се изменя, както следва: 
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Изменение  25 

Предложение за директива 

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

Директива 2007/36/ЕО 

Член 1 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тя определя и изисквания по отношение 

на посредниците, използвани от 

акционерите, за да осигури 

възможност за идентифициране на 

акционерите, създава прозрачност по 

отношение на политиките за 

ангажираност на определени видове 

инвеститори и установява 

допълнителни права на акционерите за 

надзор върху дружествата. 

Настоящата директива определя 

изискванията по отношение на 

упражняване на някои акционерни 

права, дадени от акции с право на глас 

във връзка с общи събрания на 

дружества, чието седалище се намира 

в държава членка и чиито акции са 

допуснати за търгуване на регулиран 

пазар, намиращ се или действащ в 

държава членка. Тя определя и 

изисквания по отношение на 

идентификацията на акционерите, 

предаването на информация и 

улесняването на упражняването на 

правата на акционерите; засилва 

правилата за прозрачност по 

отношение на институционалните 

инвеститори, управителите на 

активи и упълномощените 

съветници; и установява допълнителни 

права на акционерите за надзор върху 

дружествата. 

 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – подточка б) 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 1 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Глава Iб се прилага по отношение на 

институционалните инвеститори и по 

отношение на управителите на активи, 

когато инвестират от името на 

институционалните инвеститори пряко 

4. Глава Iб се прилага по отношение на 

институционалните инвеститори и 

упълномощените съветници. Тя се 

прилага също така по отношение на 

управителите на активи, когато 
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или чрез предприятие за колективно 

инвестиране, доколкото инвестират в 

акции. 

инвестират от името на 

институционалните инвеститори пряко 

или чрез предприятие за колективно 

инвестиране, доколкото инвестират в 

акции. 

 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 2 – буква e 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) „институционален инвеститор“ 

означава предприятие, което 

осъществява дейности по 

животозастраховане по смисъла на 

член 2, параграф 1, буква а) и не е 

изключено по силата на член 3 от 

Директива 2002/83/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета9, и институция за 

професионално пенсионно осигуряване, 

която попада в обхвата на Директива 

2003/41/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета10 по силата на член 2 от нея, 

освен когато държавата членка е 

избрала да не прилага посочената 

директива изцяло или частично към тази 

институция по силата на член 5 от нея; 

е) „институционален инвеститор“ 

означава предприятие, което 

осъществява дейности по 

животозастраховане по смисъла на 

член 2, параграф 3, букви а), б) и в) и 

презастрахователни дейности, които 

покриват животозастрахователни 

задължения, и не е изключено по 

силата на членове 3, 4, 9, 10, 11 или 12 

от Директива 2009/138/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета9, и 

институция за професионално 

пенсионно осигуряване, която попада в 

обхвата на Директива 2003/41/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета10 по 

силата на член 2 от нея, освен когато 

държавата членка е избрала да не 

прилага посочената директива изцяло 

или частично към тази институция по 

силата на член 5 от нея; 

_____________ ____________ 

9 Директива 2002/83/EО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 5 ноември 2002 г. относно 

животозастраховането (ОВ L 345, 

19.12.2002 г., стр. 1). 

9 Директива 2009/138/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 ноември 2009 година относно 

започването и упражняването на 

застрахователна и 

презастрахователна дейност 

(Платежоспособност II) (OВ L 335, 

17.12.2009 г., стр. 1). 
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10 Директива 2003/41/EО на 

Европейския парламент и на Съвета от 3 

юни 2003 г. за дейността и надзора на 

институциите за професионално 

пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 

23.9.2003 г., стр. 10).  

10 Директива 2003/41/EО на 

Европейския парламент и на Съвета от 3 

юни 2003 г. за дейността и надзора на 

институциите за професионално 

пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 

23.9.2003 г., стр. 10).  

 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 2 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „управител на активи“ означава 

инвестиционен посредник съгласно 

определението в член 4, параграф 1, 

точка 1 от Директива 2004/39/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета, 

който предоставя услуги по управление 

на портфейли на институционални 

инвеститори, ЛУАИФ (лице, 

управляващо алтернативен 

инвестиционен фонд) съгласно 

определението в член 4, параграф 1, 

буква б) от Директива 2011/61/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета, 

което не отговаря на условията за 

освобождаване по член 3 от посочената 

директива, или управляващо дружество 

съгласно определението в член 2, 

параграф 1, буква б) от Директива 

2009/65/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета, или инвестиционно 

дружество, получило разрешение по 

реда на Директива 2009/65/ЕО, при 

условие че не е определило 

управляващо дружество, получило 

разрешение по реда на посочената 

директива; 

ж) „управител на активи“ означава 

инвестиционен посредник съгласно 

определението в член 4, параграф 1, 

точка 1 от Директива 2014/65/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета, 

който предоставя услуги по управление 

на портфейли на институционални 

инвеститори, ЛУАИФ (лице, 

управляващо алтернативен 

инвестиционен фонд) съгласно 

определението в член 4, параграф 1, 

буква б) от Директива 2011/61/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета, 

което не отговаря на условията за 

освобождаване по член 3 от посочената 

директива, или управляващо дружество 

съгласно определението в член 2, 

параграф 1, буква б) от Директива 

2009/65/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета, или инвестиционно 

дружество, получило разрешение по 

реда на Директива 2009/65/ЕО, при 

условие че не е определило 

управляващо дружество, получило 

разрешение по реда на посочената 

директива; 

_____________ ____________ 

11Директива 2004/39/EО на 

Европейския парламент и на Съвета 

11 Директива 2014/65/EС на 

Европейския парламент и на Съвета 
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от 21 април 2004 г. относно пазарите 

на финансови инструменти, за 

изменение на Директиви 85/611/EИО 

и 93/6/EИО на Съвета и Директива 

2000/12/EО на Европейския парламент 

и на Съвета и за отмяна на 

Директива 93/22/EИО на Съвета (OВ 

L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).  

от 15 май 2014 г. относно пазарите 

на финансови инструменти и за 

изменение на Директива 2002/92/EО и 

на Директива 2011/61/EС (преработен 

текст) (OВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 

349). 

12 Директива 2011/61/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. 

относно лицата, управляващи 

алтернативни инвестиционни фондове, 

и за изменение на директиви 2003/41/ЕО 

и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) 

№ 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 

174, 1.7.2011 г., стp. 1). 

12 Директива 2011/61/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. 

относно лицата, управляващи 

алтернативни инвестиционни фондове, 

и за изменение на директиви 2003/41/ЕО 

и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) 

№ 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 

174, 1.7.2011 г., стp. 1). 

13 Директива 2009/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 юли 2009 г. относно координирането 

на законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби относно 

предприятията за колективно 

инвестиране в прехвърлими ценни 

книжа (ПКИПЦК), ОВ L 302, 

17.11.2009 г., стр. 32. 

13 Директива 2009/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 юли 2009 г. относно координирането 

на законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби относно 

предприятията за колективно 

инвестиране в прехвърлими ценни 

книжа (ПКИПЦК), ОВ L 302, 

17.11.2009 г., стр. 32. 

 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 2 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) „ангажираност на акционерите“ 

означава наблюдение на дружествата, 

извършвано от акционерите, 

самостоятелно или заедно с други 

акционери, по въпроси като стратегия, 

резултати, риск, капиталова структура и 

корпоративно управление, като 

съответните акционери водят диалог с 

дружествата по тези въпроси и гласуват 

з) „ангажираност на акционерите“ 

означава наблюдение на дружествата, 

извършвано от акционерите, 

самостоятелно или заедно с други 

акционери, организирани в официална 

или неофициална група, по въпроси 

като стратегия, резултати, определяне 

на програма, риск, капиталова 

структура, човешки ресурси и 

корпоративно управление, като 
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на общото събрание; съответните акционери водят диалог с 

дружествата, и когато е относимо с 

други участващи акционери, по тези 

въпроси и гласуват на общи събрания, и 

други дейности, свързани с подобен 

мониторинг; 

Обосновка 

Ангажираността на акционерите не винаги се състои само във водене на диалог с 

дружеството. Тя може да се изразява и в разговор със служителите (или техните 

представители), с НПО, които са ангажирани с въпроси, свързани със стопанската 

дейност на дружеството, или с други акционери. 

 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 2 – буква л 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

л) „директор“ означава всеки член на 

управителния съвет, съвета на 

директорите или надзорния съвет на 

дружество; 

л) „директор“ означава всеки член на 

управителния съвет, съвета на 

директорите или надзорния съвет на 

дружество, или, ако и до степента, до 

която подобни органи не 

съществуват, физическо лице на 

подобна длъжност; 

Обосновка 

В някои държави членки определение, съсредоточено само върху официалните органи, 

не би обхванало всички физически лица, които следва логично да се смятат за 

директори. Това например се прилага за главните изпълнителни директори в система, 

при която няма официален управителен орган. 

 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 2 – буква й а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 йа) „акционер“ означава всяко 

физическо лице, група, организация 

или местна общност, която е 

засегната от или заинтересована в 

друго отношение от управлението и 

резултатите на дружеството; 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова) 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Създава се следният член: 

 „Член 2a 

 Защита на лични данни 

 Държавите членки гарантират, че 

всяко обработване на лични данни 

съгласно тази директива се извършва 

в съответствие с националното 

законодателство, с което се въвежда 

Директива 95/46/ЕО.“ 

Обосновка 

Тази обща разпоредба, която би обхванала Директивата за правата на акционерите 

като цяло, цели да подчертае, че правилата за защита на личните данни следва, 

винаги когато е приложимо, да бъдат изцяло спазвани. 

 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Глава IA – Член 3 a – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

посредниците предлагат на 
дружествата възможност за 

идентификация на техните акционери. 

1. Държавите членки гарантират, че 

дружествата имат възможност за 

идентификация на своите акционери. 

 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член IA – член 3 а – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Данните за връзка, които следва да 

бъдат съобщени съдържат само 

физически адрес, имейл адрес, брой на 

притежаваните акции и права на глас 

на съответните акционери. 

 Държавите членки могат да 

определят, че акционери, които са 

били идентифицирани, следва да 

имат възможност да не комуникират 

със съответното дружество. В този 

случай следва да бъде въведен 

механизъм, който да даде 

възможност на акционерите лесно да 

съобщят това свое желание на 

дружеството. 

 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3а – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Държавите членки гарантират, 
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че дружествата, които са 

идентифицирали своите акционери, 

предоставят на даден акционер, при 

поискване, списък с имената и 

данните за връзка на всички 

идентифицирани акционери, които 

притежават повече от 0,5% от 

акциите. 

 Държавите членки могат да 

разрешат на дружествата да 

определят такса за предоставяне на 

подобен списък на даден акционер. 

Таксата и начинът й на изчисляване 

са прозрачни и недискриминационни. 

Дружествата гарантират, че дори 

ако всички акционери поискат списък, 

събраните приходи от таксата не са 

по-високи от 50% от реалните 

разходи, направени във връзка с 

идентифицирането на акционерите. 

Обосновка 

Ключов фактор за добре работеща ангажираност на акционерите е диалогът между 

различните акционери по въпроси, свързани с дружеството. За да се улесни този 

диалог, би било разумно акционерите да получат данните за връзка на другите 

акционери, когато са налични, от дружеството. Границата от 0,5% е поставена, за 

да се защитава неприкосновеността на личния живот.  

Тъй като дружествата правят разходи, за да идентифицират акционерите, е 

разумно акционерите, които се възползват от списъците, да поемат част от 

реалните разходи за идентифицирането. 

 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3а – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Посредникът надлежно информира 

акционерите, че по силата на настоящия 

член техните имена и данни за връзка 

могат да бъдат предадени за целите на 

3. Посредникът надлежно информира 

акционерите, че по силата на настоящия 

член техните имена и данни за връзка 

могат да бъдат предадени за целите на 
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идентификацията. Тази информация 

може да се използва само с цел 

улесняване упражняването на правата 

на акционера. Дружеството и 

посредникът гарантират, че физическите 

лица могат да поправят или заличат 

всички непълни или неточни данни, и не 

съхраняват информацията за акционера 

повече от 24 месеца след получаването 

ѝ. 

идентификацията. Тази информация 

може да се използва само с цел 

улесняване упражняването на правата 

на акционера. Акционерите, които 

получават списъка не го оповестяват. 

Те го използват само, за да се 

свържат с други акционери по 

въпроси, свързани с дружеството. 

Дружеството и посредникът гарантират, 

че физическите и юридическите лица 

могат да поправят или заличат всички 

непълни или неточни данни, и не 

съхраняват информацията за акционера 

повече от четири години след 

получаването ѝ. 

Обосновка 

Акционерите, които получават списък, следва да се придържат към строги правила. 

За да функционира правилно механизмът в настоящия член, списъкът не трябва да 

бъде разпространяван и може да бъде използван само за започване на диалог с други 

акционери. Освен това всички акционери, не само физическите лица, следва да могат 

да правят корекции в информацията за идентификация.  

 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3а – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки гарантират, че 

посредник, който съобщава името и 

данните за връзка на акционер, не се 

счита в нарушение на ограничение за 

оповестяване на информация, наложено 

по силата на договор или на законова, 

подзаконова или административна 

разпоредба. 

4. Държавите членки гарантират, че 

нито посредник, който съобщава името 

и данните за връзка на акционер, нито 

дружество, което предоставя списък 

с идентифицирани акционери на 

даден акционер, не се считат в 

нарушение на ограничение за 

оповестяване на информация, наложено 

по силата на договор или на законова, 

подзаконова или административна 

разпоредба. 
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Обосновка 

Допълнение, което отразява предишни промени в този член. 

 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3а – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. На Комисията се предоставят 

правомощия да приема актове за 

изпълнение за определяне на 

изискванията за предаването на 

информация по параграфи 2 и 3, 

включително по отношение на 

предаваната информация, формата на 

искането и предаването, както и 

сроковете, които трябва да бъдат 

спазвани. Тези актове за изпълнение се 

приемат съгласно процедурата по 

разглеждане, посочена в член 14а, 

параграф 2. 

5. На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член -14а за 

определяне на изискванията за 

предаването на информация по 

параграфи 2, 2а и 3 по отношение на 

предаваната информация, формата на 

искането и предаването, както и 

сроковете, които трябва да бъдат 

спазвани. 

Обосновка 

Тъй като задачата на Комисията в този случай е твърде обширна, делегираните 

актове са по-подходящи, отколкото актовете за изпълнение. Чрез делегираните 

актове също така се гарантира, че Парламентът получава значително влияние върху 

процедурата. 

 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3б – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че ако 

дадено дружество избере да не 

1. Държавите членки гарантират, че 

дотолкова доколкото дадено 
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комуникира пряко със своите 

акционери, посредникът своевременно 

предава на акционерите или, съгласно 

дадените от акционера указания, на 

трета страна информацията, 

отнасяща се до техните акции, във 

всеки един от следните случаи: 

дружество не комуникира пряко със 

своите акционери, информацията, 

отнасяща се до техните акции, 

следва да бъде достъпна на уебсайта 

на дружеството, и следва да бъде 

предадена от посредника на 
акционерите или, съгласно дадените от 

акционера указания, на трета страна, във 

всеки един от следните случаи: 

 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3б – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. На Комисията се предоставят 

правомощия да приема актове за 

изпълнение за определяне на 

изискванията за предаването на 

информация по параграфи от 1 до 4, 

включително по отношение на 

предаваното съдържание, сроковете, 

които трябва да бъдат спазвани, и 

видовете и формата на предаваната 

информация. Тези актове за 

изпълнение се приемат съгласно 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 14а, параграф 2. 

5. На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член -14а за 

определяне на изискванията за 

предаването на информация по 

параграфи от 1 до 4 по отношение на 

предаваното съдържание, сроковете, 

които трябва да бъдат спазвани, и 

видовете и формата на предаваната 

информация. 

Обосновка 

Тъй като задачата на Комисията в този случай е твърде обширна, делегираните 

актове са по-подходящи, отколкото актовете за изпълнение. Чрез делегираните 

актове също така се гарантира, че Парламентът получава значително влияние върху 

процедурата. 
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Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3в – параграф 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

дружествата потвърждават гласовете, 

подадени на общите събрания от 

акционерите или от тяхно име. Когато 

гласът е подаден от посредника, той 

предава информацията за гласуването 

на акционера. Когато във веригата от 

притежатели има няколко посредници, 

потвърждението се предава между тях 

своевременно. 

2. Държавите членки гарантират, че по 

искане на акционерите дружествата 

потвърждават гласовете, подадени на 

общите събрания от акционерите или от 

тяхно име. Когато гласът е подаден от 

посредника, той предава исканото 

потвърждение за гласуването на 

акционера. Когато във веригата от 

притежатели има няколко посредници, 

исканото потвърждение се предава 

между тях своевременно. 

 Държавите членки могат да 

определят, че потвърждението на 

подадените гласове се публикува от 

дружеството на неговата интернет 

страница след общото събрание. 

Обосновка 

Разходите и значителните усилия, свързани със съответно уведомяване на всички 

гласували акционери, биха били прекомерно високи, особено при общи събрания. Поради 

това потвърждение следва да се предава само ако това е поискано от акционерите. 

Дружествата следва също така да имат възможност да публикуват на своите 

интернет страници потвърждението на подадените гласове. 

 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3в – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставят 

правомощия да приема актове за 

изпълнение за определяне на 

3. На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове за определяне на изискванията за 
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изискванията за улесняване 

упражняването на правата на 

акционерите по параграфи 1 и 2 от 

настоящия член, включително по 

отношение на вида и съдържанието на 

улеснението, формата на потвърждение 

на гласуването и сроковете, които 

трябва да бъдат спазвани. Тези актове 

за изпълнение се приемат съгласно 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 14а, параграф 2. 

улесняване упражняването на правата 

на акционерите по параграфи 1 и 2 от 

настоящия член по отношение на вида и 

съдържанието на улеснението, формата 

на потвърждение на гласуването и 

сроковете, които трябва да бъдат 

спазвани.  

Обосновка 

Тъй като задачата на Комисията в този случай е твърде обширна, делегираните 

актове са по-подходящи, отколкото актовете за изпълнение. Чрез делегираните 

актове също така се гарантира, че Парламентът получава значително влияние върху 

процедурата. 

 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3г – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки позволяват на 

посредниците да начисляват цени или 

такси за услугата, предоставяна по 

реда на настоящата глава. 

Посредниците оповестяват публично 

цените, таксите и евентуалните други 

удръжки поотделно за всяка услуга, 

посочена в настоящата глава.  

1. Държавите членки гарантират, че 

посредниците оповестяват публично, 

поотделно за всяка услуга, цените, 

таксите и евентуалните други удръжки 

за всички услуги, посочени в 

настоящата глава, които не се 

предлагат безплатно. 

Обосновка 

Необходимо е да бъде направено уточнението, че всички такси следва да бъдат 

оповестявани. 
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Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3г – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

цените, таксите и другите удръжки, 

които посредникът може да начислява 

на акционерите, дружествата и други 

посредници, са недискриминационни и 

пропорционални. Всички разлики 

между цените, таксите и другите 

удръжки, начислявани за 

упражняване на права на национално 

и трансгранично равнище, се 

обосновават надлежно. 

2. Държавите членки гарантират, че 

цените, таксите и другите удръжки, 

които посредникът може да начислява 

на акционерите, дружествата и други 

посредници, са недискриминационни и 

пропорционални. Всяка разлика в 

удръжките между различните 

ползватели на услуги отразява 

разлика в реалните разходи, 

направени за предоставянето на 

услугите. Удръжките не биват 

диференцирани въз основа на 

националност. 

Обосновка 

Позоваването на действително направените разходи е начин да се изясни какво 

означават недискриминационни и пропорционални средства от оперативна гледна 

точка. Освен това, с цел да се запази целостта и функционирането на вътрешния 

пазар, трябва да бъде изтъкнато изрично, че таксите не трябва никога да бъдат 

диференцирани въз основа на тяхната националност. 

 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3е – параграф 1 – буква e а (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) провеждане на диалог и 

сътрудничество с други 

заинтересовани лица от 

дружествата, в които е инвестирано. 
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Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3е – параграф 2 – буква а  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) институционалният инвеститор, 

управителят на активи или други 

свързани с тях дружества предлагат 

финансови продукти на дружеството, в 

което са инвестирали, или имат други 

търговски отношения с него; 

а) институционалният инвеститор, 

управителят на активи или други 

свързани с тях дружества, или 

участващ упълномощен съветник 
предлагат финансови продукти на 

дружеството, в което са инвестирали, 

или имат други търговски отношения с 

него; 

 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3е – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори и 

управителите на активи всяка година 

оповестяват публично своята политика 

за ангажираност, начина на прилагането 

ѝ и резултатите от него. Информацията 

по първото изречение се представя поне 

на интернет страницата на 

дружеството. Институционалните 

инвеститори и управителите на активи 

оповестяват за всяко дружество, в което 

притежават акции, дали и как са 

гласували на общите събрания на 

дружеството и обясняват своя начин на 

гласуване. Когато управител на активи 

гласува от името на институционален 

инвеститор, институционалният 

инвеститор съобщава мястото, където 

управителят на активи е публикувал 

3. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори и 

управителите на активи всяка година 

оповестяват публично своята политика 

за ангажираност, начина на прилагането 

ѝ и резултатите от него. Информацията 

по първото изречение се представя 

безплатно и на видно място поне на 

интернет страницата на 

институционалния инвеститор и на 

управителя на активи. 

Институционалните инвеститори и 

управителите на активи оповестяват за 

всяко дружество, в което притежават 

акции, дали и как са гласували на 

общите събрания на дружеството и 

обясняват своя начин на гласуване. 

Когато управител на активи гласува от 

името на институционален инвеститор, 
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информацията за гласуването.  институционалният инвеститор 

съобщава мястото, където управителят 

на активи е публикувал информацията 

за гласуването. Ако в изключителни 

случаи информацията относно 

гласуването е твърде обширна, 

задължението за оповестяване в това 

отношение може да бъде спазено чрез 

оповестяване на точно резюме на 

тази информация. 

Обосновка 

Важно е да бъде осигурен безплатен достъп до тази информация. В допълнение към 

това, когато инвеститорите и управителите са ангажирани в стотици или хиляди 

дружества, следва по изключение да им бъде давана възможност да правят резюмета 

на информацията относно гласуването. 

 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3е – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки могат да 

определят, че при извънредни случаи 

на институционалния инвеститор 

или на управителя на активи може да 

бъде разрешено, с одобрението на 

компетентния орган, да се 

въздържат от оповестяване на 

известна част от информацията, 

която подлежи на оповестяване 

съгласно настоящия член, ако тази 

част се отнася до предстоящи 

промени или въпроси в хода на 

преговорите и нейното разкриване  би 

накърнило сериозно търговската 

позиция на институционалния 

инвеститор, на управителя на 

активи или на дружеството, в което 

е инвестирано. 
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Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3е – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато институционалните 

инвеститори или управителите на 

активи решат да не разработват 

политика за ангажираност или да не 

оповестяват нейното прилагане и 

резултатите от него, те дават ясно 

и обосновано обяснение за това. 

заличава се 

Обосновка 

С цел да се гарантира, че законодателството е достатъчно ефективно и че е налице 

равнопоставеност, всички институционални инвеститори и управители на активи 

следва да бъдат задължавани да разработват политика за ангажираност и да 

гарантират прозрачност за нейното прилагане. Това е основно искане, което може да 

бъде лесно изпълнявано от всички участници, които вече извършват солидна и добре 

организирана стопанска дейност. 

 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3ж – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори 

оповестяват публично как тяхната 

стратегия за дялово инвестиране 

(„инвестиционна стратегия“) е 

съгласувана с профила и срока на 

техните задължения и как тя допринася 

за средно- и дългосрочните показатели 

на техните активи. Информацията по 

1. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори 

оповестяват публично как тяхната 

стратегия за дялово инвестиране 

(„инвестиционна стратегия“) е 

съгласувана с профила и срока на 

техните задължения и как тя допринася 

за средно- и дългосрочните показатели 

на техните активи. Информацията по 
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първото изречение се представя поне на 

интернет страницата на дружеството, 

докато е приложима. 

първото изречение се представя 

безплатно поне на интернет страницата 

на институционалния инвеститор, 

докато е приложима. 

 

 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3ж – параграф 2 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) целевата обращаемост или диапазона 

на целевата обращаемост на активите в 

портфейла, използвания метод за 

изчисляването на обращаемостта и дали 

има установена процедура, когато 

управителят на активи я превиши; 

д) когато това е приложимо, целевата 

обращаемост или диапазона на целевата 

обращаемост на активите в портфейла, 

използвания метод за изчисляването на 

обращаемостта и дали има установена 

процедура, когато управителят на 

активи я превиши; 

 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3ж – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Ако в изключителни случаи 

институционален инвеститор се 

възползва от много голям брой 

управители на активи, задължението 

за оповестяване в настоящия член, 

може да бъде спазвано чрез 

оповестяване на точно резюме на 

изискваната информация. 
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Изменение  53 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3ж – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2b. Държавите членки могат да 

определят, че при извънредни случаи 

на институционалния инвеститор 

може да бъде разрешено, с 

одобрението на компетентния орган, 

да се въздържа от оповестяването на 

известна част от информацията, 

която подлежи на оповестяване 

съгласно настоящия член, ако тази 

част се отнася до предстоящи 

промени или въпроси в хода на 

преговорите и нейното оповестяване 

би накърнило сериозно търговската 

позиция на институционалния 

инвеститор или на управителя на 

активи. 

 

 

Изменение  54 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3ж – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато споразумението с управителя 

на активи не съдържа един или 

няколко от елементите по букви а) – 

е), институционалният инвеститор 

дава ясно и обосновано обяснение за 

това. 

заличава се 

Обосновка 

Всички институционални инвеститори и управители на активи следва да публикуват 

тези аспекти от своята инвестиционна стратегия. Ако всяко отделно дружество 
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има право да преценява дали да спазва или да обосновава защо е взело решение да не 

публикува определени аспекти от своите инвестиционни стратегии, то това 

подкопава ефективността на този член и нарушава условията на равнопоставеност 

между управителите на активи и институционалните инвеститори. 

 

 

Изменение  55 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3з – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че на 

всеки шест месеца управителите на 

активи оповестяват пред 

институционалния инвеститор, с 

когото са сключили споразумението 

по член 3ж, параграф 2, как тяхната 

инвестиционна стратегия и нейното 

изпълнение съответстват на 

споразумението и как допринасят за 

средно- и дългосрочните показатели 

на активите на институционалния 

инвеститор. 

1. Държавите членки гарантират, че 

управителите на активи оповестяват, 

както е посочено в параграфи 2 и 2а, 
как тяхната инвестиционна стратегия и 

нейното изпълнение съответстват на 

споразумението, посочено в член 3ж, 

параграф 2. 

Обосновка 

Наборът от изменения в настоящия член има за цел повишаване на прозрачността. 

Обществеността следва да бъде в състояние да следи как лицата, управляващи 

активи, изпълняват мандатите от инвеститорите (член 3 ж). При все това 

информацията, която може да е чувствителна и не е необходима на обществеността 

за оценка на дългосрочната перспектива или на аспектите на ангажираността на 

акционерите, следва да бъде оповестявана единствено на инвеститора. Това 

оповестяване е особено полезно, когато има дисбаланс между големите управители на 

активи, и малките институционални инвеститори. 

 

 

Изменение  56 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3з - параграф 2 - уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че на 

всеки шест месеца управителите на 

активи оповестяват пред 

институционалния инвеститор 
цялата следваща информация: 

2. Държавите членки гарантират, че 

всяка година управителите на активи 

оповестяват пред обществеността 

цялата следваща информация: 

 

 

Изменение  57 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3з – параграф 2 - буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) как е съставен портфейлът, вкл. 

разяснение за съществените промени 

в него през предходния период; 

заличава се 

 

 

Изменение  58 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3з – параграф 2 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) разходите, свързани с 

обращаемостта на активите в 

портфейла; 

заличава се 

 

 

Изменение  59 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3з – параграф 2 – буква д) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) своята политика за предоставяне 

на ценни книжа в заем и нейното 

прилагане; 

заличава се 

 

 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3з – параграф 2 – буква ж а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жa) как в общ план инвестиционната 

стратегия и нейното изпълнение 

допринасят за средносрочните и 

дългосрочните показатели на 

активите на институционалния 

инвеститор. 

 

 

Изменение  61 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3з – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Държавите членки гарантират, 

че управителите на активи 

оповестяват всяка година пред 

институционалния инвеститор, с 

когото са сключили споразумението 

по член 3ж, параграф 2, следната 

цялостна информация: 

 а) как е съставен портфейлът, 

включително разяснение за 

съществените промени в него през 

предходния период; 
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 б) разходите, свързани с 

обращаемостта на активите в 

портфейла; 

 в) своята политика за предоставяне 

на ценни книжа в заем и нейното 

прилагане. 

 

 

Изменение  62 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3з – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Информацията, оповестявана по 

силата на параграф 2, се предоставя 

безплатно, а когато управителят на 

активи не управлява активите по 

собствена преценка за всеки отделен 

клиент, тя се предоставя и на други 

инвеститори при поискване. 

3. Информацията, оповестявана по 

силата на параграф 2, се предоставя 

безплатно поне на интернет 

страницата на управителя на 

активи. Информацията, 

оповестявана по силата на параграф 

2а, се предоставя безплатно, а когато 

управителят на активи не управлява 

активите по собствена преценка за всеки 

отделен клиент, тя се предоставя и на 

други инвеститори при поискване. 

 

 

Изменение  63 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3з – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Ако управител на активи е 

задължен с правен акт на ЕС да 

оповестява информация, свързана с 

инвестициите, настоящият член не  

се прилага за информацията, която 

вече е обхваната от подобни актове. 
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Изменение  64 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3з – параграф 3 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Държавите членки могат да 

определят, че при извънредни случаи 

на институционалния инвеститор 

може да бъде разрешено, при условие 

че е одобрен от компетентния орган, 

да се въздържа от оповестяване на 

известна част от информацията, 

която подлежи на оповестяване 

съгласно настоящия член, ако тази 

част се отнася до предстоящи 

промени или въпроси в хода на 

преговорите и нейното разкриване  би 

накърнило сериозно търговската 

позиция на управителя на активи или 

на институционалния инвеститор. 

 

 

Изменение  65 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3и – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

упълномощените съветници приемат и 

изпълняват адекватни мерки, за да 

гарантират, че техните препоръки по 

отношение на гласуването са точни и 

надеждни и са изготвени въз основа на 

щателен анализ на цялата информация, 

с която разполагат.  

1. Държавите членки гарантират, че 

упълномощените съветници приемат и 

изпълняват адекватни мерки, за да 

гарантират, че техните препоръки по 

отношение на гласуването са точни и 

надеждни, че са изготвени въз основа на 

щателен анализ на цялата информация, 

с която разполагат, че са били 
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разработени единствено в интерес на 

клиента и че са били предоставени на 

разположение достатъчно време 

преди гласуването. 

Обосновка 

Ключов проблем по отношение на упълномощените съветници е, че някои от тях 

понякога работят за различни заинтересовани страни по едно и също време. Това не е 

разумно. Следователно е необходимо да се подчертае, че когато изготвят препоръки 

за гласуване за институционални инвеститори или управители на активи, 

упълномощените съветници следва да работят изключително в интерес на тези 

клиенти. 

 

 

Изменение  66 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3и – параграф 2 – буква а а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) дали те се стремят да спазват 

кодекс за поведение или каквото и да 

било друго подобно споразумение и ако 

това е така, кой именно кодекс и къде 

може да се намери информация за 

него; 

Обосновка 

В този контекст е от особено значение дали се използва кодекс за поведение или не. 

 

 

Изменение  67 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3и – параграф 2 – буква б а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) наличните организационни мерки 
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за идентифициране и 

предотвратяване на всеки 

потенциален или действителен 

конфликт на интереси; 

 

 

Изменение  68 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3и - параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) дали водят диалог с дружествата, 

които са обект на техните препоръки 

относно гласуването, и ако това е така 

— обхвата и характера на този диалог; 

г) дали поддържат връзка с 

дружествата, които са обект на техните 

препоръки относно гласуването, и ако 

това е така — обхвата и характера на 

тази комуникация; 

 

 

Изменение  69 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3и – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Информацията се публикува на 

интернет страницата им и е налична 

най-малко три години след датата на 

публикуване. 

Информацията се публикува на 

интернет страницата им и е налична 

безплатно най-малко пет години след 

датата на публикуване. 

 

 

 

Изменение  70 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3и – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки гарантират, че 

упълномощените съветници 

установяват и оповестяват 

своевременно пред своите клиенти и 

засегнатите дружества всеки 

действителен или възможен конфликт 

на интереси или търговски 

взаимоотношения, които могат да 

повлияят на изготвянето на препоръките 

относно гласуването, както и 

действията, които са предприели, за да 

отстранят или ограничат действителния 

или възможния конфликт на интереси.“ 

3. Държавите членки гарантират, че 

упълномощените съветници 

установяват и оповестяват 

своевременно пред своите клиенти 

всеки действителен или възможен 

конфликт на интереси или търговски 

взаимоотношения, които могат да 

повлияят на изготвянето на препоръките 

относно гласуването, както и 

действията, които са предприели, за да 

отстранят или ограничат действителния 

или възможния конфликт на интереси. 

Обосновка 

Виж обосновката към изменението в параграф 1. Когато изготвят препоръки за 

гласуване, упълномощените съветници следва да работят единствено в интерес на 

своите клиенти. Упълномощените съветници често водят диалог с дружествата, но 

те не следва да имат никакви конкретни задължения към тях. 

 

 

Изменение  71 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9а – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

акционерите имат право да гласуват по 

политиката за възнагражденията по 

отношение на директорите. 

Дружествата плащат възнаграждение на 

своите директори само в съответствие с 

одобрена от акционерите политика за 

възнагражденията. Политиката за 

възнагражденията се представя за 

одобрение от акционерите най-малко 

веднъж на всеки три години. 

1. Държавите членки гарантират, че на 

общото събрание акционерите имат 

право да гласуват по политиката за 

възнагражденията по отношение на 

директорите. Дружествата плащат 

възнаграждение на своите директори 

само в съответствие с одобрена от 

акционерите политика за 

възнагражденията. Политиката за 

възнагражденията се представя за 

одобрение от акционерите в случай на 

предложени промени в политиката и 

ако не са предложени промени, най-
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малко веднъж на всеки три години. 

 

 

Изменение  72 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9а – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В случаите, когато на предишен етап 

не е била прилагана политика за 

възнагражденията и акционерите 

отхвърлят проекта за политика, 

който им е бил представен, 

дружеството може, докато 

преработва проекта и за срок от не 

повече от една година, да плаща 

възнаграждения на своите директори 

в съответствие със съществуващите 

практики. В случаите, когато е 

налице политика за 

възнагражденията и акционерите 

отхвърлят проекта за политика, 

който им е бил представен в 

съответствие с алинея 1, 

дружеството може, докато 

преработва проекта и за срок от не 

повече от една година преди 

приемането на проекта, да плаща 

възнаграждения на своите директори 

в съответствие с приетата 

политика. 

Обосновка 

За установяване на яснота е необходимо да бъде уточнено какво се случва, ако 

проектите на политики бъдат отхвърлени от акционерите. 
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Изменение  73 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9а – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При назначаване на нови членове на 

съвета дружествата могат да вземат 

решение за плащане на възнаграждение 

на отделен директор извън одобрената 

политика за възнагражденията, когато 

общото възнаграждение на директора 

е било предварително одобрено от 

акционерите въз основа на 

информацията по въпросите по 

параграф 3. Възнаграждението може да 

бъде предоставено временно, докато 

бъде одобрено от акционерите. 

При назначаване на нови директори 

дружествата могат в изключителни 

случаи да вземат решение за плащане на 

възнаграждение на отделен директор 

извън одобрената политика за 

възнагражденията. Възнаграждението 

може да бъде предоставено временно, 

докато бъде одобрено от акционерите 

на следващото общо събрание. Обаче 

тази възможност за дерогация може 

да бъде използвана само веднъж в 

прилагането на одобрена политика. 

Обосновка 

За да може една система с политики за възнагражденията да бъде рационална и 

смислена, политиките не следва да бъдат пренебрегвани твърде често или в твърде 

голяма степен. Следователно освобождаването от дадена политика следва да бъде 

приемано само ако политиката засяга максималните размери на възнаграждение и 

положението е извънредно — например, ако дружеството се намира в криза на 

ръководството. Ако дадено дружество е надхвърлило веднъж рамките на дадена 

политика и желае да стори това отново, е целесъобразно дружеството да представи 

на акционерите предложение за преразглеждане на тази политика. 

 

 

Изменение  74 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9а – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В политиката се разяснява как тя 

допринася за дългосрочните интереси и 

дългосрочната устойчивост на 

дружеството. Чрез нея се определят 

В политиката се разяснява как тя 

допринася за дългосрочните интереси, 

стратегията на дружеството и 

дългосрочната устойчивост на 
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ясни критерии за предоставянето на 

постоянно и променливо 

възнаграждение, включващо всички 

доходи под всякаква форма. 

дружеството. Чрез нея се създават ясни 

и всеобхватни разпоредби за 

предоставянето на всички видове 

постоянно и променливо 

възнаграждение.  

 

 

Изменение  75 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9а – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В политиката се посочват максималните 

размери на общото възнаграждение, 

което може да бъде предоставено, и 

съответния относителен дял на 

различните елементи на постоянното и 

променливото възнаграждение. В нея се 

разяснява как заплащането и трудовите 

условия на служителите в дружеството 

са отчетени при определянето на 

политиката или възнагражденията на 

директорите, като се разяснява 

съотношението между средния размер 

на възнагражденията на директорите и 

средния размер на възнагражденията на 

служителите на пълно работно време, 

които не са директори, и защо това 

съотношение се смята за подходящо. В 

политиката може по изключение да не 

се посочва това съотношение при 

извънредни обстоятелства. В такъв 

случай в нея се разяснява защо 
съотношението не е посочено и какви 

мерки със същия ефект са били 

предприети. 

В политиката се посочват най-малко 

максималните равнища на общото 

възнаграждение, които могат да 

бъдат прилагани, и съответният 

относителен дял на различните 

елементи на постоянното и 

променливото възнаграждение. В нея се 

разяснява как заплащането и трудовите 

условия на служителите в дружеството 

са отчетени при определянето на 

политиката. В този контекст 

държавите членки гарантират, че в 

политиката се разяснява 

предвижданото съотношение между 

средния размер на годишната 

процентна промяна на 
възнагражденията на директорите и 

средния размер на годишната 

процентна промяна на 
възнагражденията за пълно работно 

време на служителите, които не са 

директори, и защо това съотношение се 

смята за подходящо. В допълнение към 

това, държавите членки могат да 

определят, че в политиката се 

разяснява съотношението между 

средния размер на възнагражденията 

на директорите и средния размер за 

пълно работно време на 

възнагражденията на служителите, 

които не са директори, и защо това 
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съотношение се смята за подходящо.  

При изчисляването на тези 

съотношения възнаграждението на 

служителите на непълен работен ден 

се включва при условия, еквивалентни 

на пълно работно време.  Държавите 

членки могат също така да 

определят максимална граница за 
съотношението между средния размер 

на възнагражденията на 

директорите и средния размер на 

възнагражденията на служителите 

за пълно работно време.  

 

 

 

Изменение  76 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9а – параграф 3 – алинея 4 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В политиката се уточняват 

процедурите на дружеството за 

вземане на решения относно 

възнагражденията на директорите, 

включително, когато е приложимо, 

ролята и функционирането на 

комитета по възнагражденията. 

Обосновка 

За акционерите твърде често е трудно да следят и разбират процедурите за вземане 

на решения относно възнагражденията. Следователно би било полезно по този въпрос 

да има повече яснота и прозрачност. 

 

 

Изменение  77 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9а – параграф 3 – алинея 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

В политиката се разяснява процесът на 

вземане на решения, въз основа на 

който тя бива определяна. При 

преработване на политиката в нея се 

включва разяснение за всички 

съществени промени и за начина, по 

който се отчитат становищата на 

акционерите за политиката и доклада за 

възнагражденията през предходни 

години.  

В политиката се разяснява 

конкретният процес на вземане на 

решения, въз основа на който тя бива 

определяна. При преработване на 

политиката в нея се включва разяснение 

за всички съществени промени и за 

начина, по който се отчитат 

резултатите от гласуването и 
становищата на акционерите за 

политиката и доклада за 

възнагражденията през предходни 

години. 

 

 

Изменение  78 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9б – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) относителното изменение на 

възнаграждението на директорите през 

последните три финансови години, 

връзката му с изменението на 

стойността на дружеството и с 

изменението на средния размер на 

възнагражденията на служителите на 

пълен работен ден в дружеството, 

които не са директори; 

б) относителното изменение на 

възнаграждението на директорите през 

последните три финансови години, 

връзката му с изменението на 

стойността и общите показатели на 

дружеството и с изменението на 

средния размер на възнагражденията за 

пълно работно време на служителите в 

дружеството, които не са директори, 

когато възнаграждението на 

служителите на непълен работен ден 

е включено при приравняване към 

пълно работно време; 

Обосновка 

В това отношение е от значение не само изменението на стойността, но и на други 

аспекти на показателите. В допълнение към това, в някои дружества наетите на 

непълно работно време лица са важна част от работната сила. Следователно, за да 

може тази информация да бъде точна, трудовите възнаграждения на тези 

служители следва да бъдат включени при приравняване към трудовите 
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възнаграждения за пълно работно време. 

 

 

Изменение  79 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9б – параграф 1 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) възнаграждението, получено от 

директорите на дружеството от 

предприятия от същата група; 

в) възнаграждението, получено от или 

все още дължимо на директорите на 

дружеството от предприятия от същата 

група; 

 

 

Изменение  80 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9б – параграф 1 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) броя на предоставените или 

предложените акции или опции върху 

акции, както и основните условия за 

упражняването на правата, в т.ч. цената 

и датата на упражняване и евентуалните 

промени в тях; 

г) броя на предоставените акции и 

опции върху акции, както и основните 

условия за упражняването на правата, в 

т.ч. цената и датата на упражняване и 

евентуалните промени в тях; 

 

 

Изменение  81 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9б – параграф 1 – буква e) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) информация за начина на определяне е) информация за начина на определяне 
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на възнаграждението на директорите, в 

т.ч. за ролята на комитета по 

възнагражденията. 

на възнаграждението на директорите, в 

т.ч., когато това е приложимо, за 

ролята на комитета по 

възнагражденията. 

 

 

Изменение  82 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9б – параграф 1 – буква e а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) в държавите членки, прилагащи 

разпоредби относно съотношението 

между средния размер на 

възнагражденията на директорите и 

средния размер на възнагражденията 

на служителите за пълно работно 

време, информация относно 

текущото съотношение и относно 

развитието на това съотношение 

през последните три финансови 

години. 

 

 

Изменение  83 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9б – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че при 

обработването на личните данни на 

директорите правото на 

неприкосновеност на личния живот 

на физическите лица е защитено в 

съответствие с Директива 95/46/ЕО. 

2. Държавите членки гарантират, че 

информ ацията относно 

възнагражденията на отделните 

директори се оповестява единствено 

с цел улесняване упражняването на 

правата на акционерите и за даване 

на възможност за прозрачност и 

отчетност по отношение на 

тяхната дейност в качеството им на 
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директори. Чувствителни данни 

относно здравето и други категории, 

посочени в член 8 от Директива 

95/46/ЕО, не се оповестяват. 

Дружествата предприемат 

подходящи мерки за ограничаване на 

публичния достъп до лични данни, 

когато тези данни, няколко години 

след първоначалното им 

оповестяване, вече не са от основно 

значение за по-лесното упражняване 

на правата на акционерите. 

Обосновка 

Цели се да бъдат допълнително уточнени евентуалните последствия от Директива 

95/46/ЕО. Ограничаването на публичния достъп до лични данни не следва да бъде 

насочено към заличаване на тези данни, но например към премахването на преки 

връзки към тази информация от интернет страницата на дружеството. 

 

 

Изменение  84 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9б – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки гарантират, че 

акционерите имат право да гласуват по 

доклада за възнагражденията за 

предходната финансова година по време 

на годишното общо събрание. Когато 

акционерите гласуват срещу доклада за 

възнагражденията, дружеството 

разяснява в следващия доклад за 

възнагражденията дали и как е взето 

под внимание гласуването на 

акционерите. 

3. Държавите членки могат да 

определят, че акционерите имат право 

да гласуват по доклада за 

възнагражденията за предходната 

финансова година по време на 

годишното общо събрание. Когато 

акционерите гласуват срещу доклада за 

възнагражденията, непосредствено 

след гласуването се провежда 

открита размяна на мнения, по време 

на която акционерите могат да 

разяснят причините за 

отхвърлянето. Дружеството разяснява 

в следващия доклад за 

възнагражденията как са взети предвид 

гласуването и изявленията на 

акционерите.  
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Обосновка 

Дружеството следва винаги да взема сериозно предвид гласуването на акционерите 

срещу доклада. Бездействието е неприемливо. Дружеството следва да действа 

решително, за да разбере кой аспект е бил сметнат от акционерите за погрешен и за 

да направи необходимите корекции.  

 

 

Изменение  85 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9б – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Разпоредбите относно 

възнагражденията в настоящия член 

и в член 9а не засягат националните 

системи за определяне на трудовото 

възнаграждение на служителите и, 

когато е приложимо, националните 

разпоредби относно 

представителството на 

служителите в управителните 

съвети. 

Обосновка 

Необходимо е да бъде направено уточнението, че има разлика между процедурите за 

определяне на възнаграждението на директорите и системите за формиране на 

трудовото възнаграждение на служителите. Настоящата директива не следва да 

оказва въздействие върху тези системи. Освен това настоящата директива не следва 

да оказва въздействие върху правилата за представителството на служителите в 

управителните съвети, които действат в редица държави членки. 

 

 

Изменение  86 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9в – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

дружествата обявяват публично при 

сключването им сделките със свързани 

лица, които представляват повече от 

1 % от техните активи, и при 

обявяването представят доклад от 

независима трета страна, с който се 

анализира дали сделката е извършена 

при пазарни условия и се 

потвърждава, че сделката е 

справедлива и обоснована от гледна 

точка на акционерите, включително 

малцинствените акционери. 

Обявлението съдържа информация за 

характера на отношенията със 

свързаното лице, името на свързаната 

страна, сумата на сделката и всяка друга 

информация, която е необходима за 

оценката на сделката. 

1. Държавите членки гарантират, че 

дружествата обявяват публично при 

сключването им, и не по-късно от 

момента на тяхното сключване, 

сделките със свързани лица, които 

представляват повече от 1 % от техните 

активи. Обявлението съдържа 

информация за характера на 

отношенията със свързаното лице, 

името на свързаната страна, сумата на 

сделката и всяка друга информация, 

която е необходима за оценката на 

сделката. 

 

 

Изменение  87 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9в – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да предоставят 

на дружествата право да поискат от 

акционерите си да ги освободят от 

изискването по първата алинея, при 

обявяването на сделка със свързани 

лица да представят и доклад от 

независима трета страна, при ясно 

определени видове повтаряеми сделки с 

идентифицирано свързано лице за срок 

до 12 месеца от освобождаването. 

Когато сделките със свързани лица 

включват акционер, той не се допуска 

до гласуването по предварителното 

Държавите членки могат да предоставят 

на дружествата право да поискат от 

акционерите си да ги освободят от 

изискването за оповестяване по 

първата алинея при ясно определени 

видове повтаряеми сделки с 

идентифицирано свързано лице за срок 

до 12 месеца от освобождаването. 

Когато сделките със свързани лица 

включват акционер, той не се допуска 

до гласуването по предварителното 

освобождаване. Веднага след изтичане 

на срока на  освобождаването, 

дружеството  обявява публично, със 



 

AD\1049563BG.doc 61/69 PE541.604v02-00 

 BG 

освобождаване. същото информационно съдържание 

като това, което се съдържа в алинея 

1, всички сделки, които са извършвани 

при използване на освобождаването. 

Обосновка 

Тази възможност за опростяване на обработката на стандартни сделки между 

свързани лица следва да бъде предоставяна на дружествата във всички държави 

членки. 

 

 

Изменение  88 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9в – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

сделките със свързани лица, 

представляващи повече от 5 % от 

активите на дружеството, или 

сделките, които могат да окажат 

значително въздействие върху 

печалбата или оборота, се подлагат на 

гласуване от акционерите на общо 

събрание. Когато сделката със свързани 

лица включва акционер, той не се 

допуска до гласуване по нея. 

Дружеството не сключва сделката, 

преди тя да бъде одобрена от 

акционерите. Въпреки това то може да я 

сключи под условие за одобряването ѝ 

от акционерите. 

2. Държавите членки гарантират, че 

сделките, които не са сключени при 

стандартни условия в нормалния ход 

на дейността, със свързани лица, 

представляващи повече от 5 % от 

активите на дружествата, се подлагат 

на гласуване от акционерите на общо 

събрание. Когато сделката със свързани 

лица включва акционер, той не се 

допуска до гласуване по нея. 

Дружеството не сключва сделката, 

преди тя да бъде одобрена от 

акционерите. Въпреки това то може да я 

сключи под условие за одобряването ѝ 

от акционерите. 

Обосновка 

Въпреки че тази обща разпоредба има смисъл на теория, нейното прилагане на 

практика би било твърде обременително. Несигурността, която тя ще породи, няма 

да бъде пропорционална на ползите от нейното включване. 
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Изменение  89 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9в – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да 

предоставят на дружествата право да 

искат предварително одобрение от 

акционерите за сделките по първата 

алинея в случай на ясно определени 

видове повтаряеми сделки с 

идентифицирана трета страна за срок до 

12 месеца от предварителното 

одобрение на сделките. Когато сделките 

със свързани лица включват акционер, 

той не се допуска до гласуването по 

предварителното одобрение. 

Държавите членки предоставят на 

дружествата право да искат 

предварително одобрение от 

акционерите за сделките по първата 

алинея в случай на ясно определени 

видове повтаряеми сделки с 

идентифицирана трета страна за срок до 

12 месеца от предварителното 

одобрение на сделките. Когато сделките 

със свързани лица включват акционер, 

той не се допуска до гласуването по 

предварителното одобрение. 

Обосновка 

Също и в този случай на дружествата във всички държави членки следва да бъде 

предоставена възможността за опростяване на обработката на стандартни сделки 

между свързани лица. 

 

Изменение  90 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 2007/36/ЕО 

Глава IIА– заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ГЛАВА ІІ а ГЛАВА ІІ а 

АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЯ 

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ, АКТОВЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАКАЗАНИЯ 
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Изменение  91 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 2007/36/ЕО 

Член -14 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член -14 a 

 Упражняване на делегирани 

правомощия 

 1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3а, 

параграф 5, член 3б, параграф 5 и 

член 3в, параграф 3, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от …*. 

 3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3а, параграф 5, член 

3б, параграф 5 и член 3в, параграф 3 

може да бъде оттеглено по всяко 

време от Европейския парламент или 

от Съвета. С решението за 

оттегляне се прекратява посоченото 

в него делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна дата, посочена в 

него. То не засяга действителността 

на делегираните актове, които вече 

са в сила. 

 4. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския 

парламент и Съвета. 

 5. Делегиран акт, приет съгласно член 

3а, параграф 5, член 3б, параграф 5 и 

член 3в, параграф 3, влиза в сила само 
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ако нито Европейският парламент, 

нито Съветът са повдигнали 

възражения в срок от три месеца след 

нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и на Съвета 

или ако преди изтичането на този 

срок както Европейският парламент, 

така и Съветът са уведомили 

Комисията за намерението си да не 

повдигат възражения. Този срок се 

удължава с три месеца по 

инициатива на Европейския 

парламент или Съвета. 

 _________________ 

 * ОВ: моля да поставите датата на 

влизането в сила на настоящата 

директива. 

 

 

Изменение  92 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф -1 (нов) 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 18 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Създава се следният член: 

 „Член 18a  

 Допълнително оповестяване за 

големи предприятия 

 В допълнение към информацията, 

която се изисква по членове 16, 17 и 18 

и които и да било други разпоредби от 

настоящата директива, големите 

предприятия оповестяват публично в 

бележките към финансовите отчети 

информация по отношение на 

следните въпроси, конкретно за 

държавите членки и третите 

държави, в които имат дъщерни 

дружества: 

 a) наименование(я), естество на 
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дейностите и географско 

местоположение; 

 б) оборот; 

 в) брой на служителите, изчислен на 

база еквивалент на пълно работно 

време; 

 г) печалби или загуби преди облагане с 

данък; 

 д) данъци върху печалбите или 

загубите; 

 е) получени държавни субсидии. 

  

 2. Предприятия, чийто среден брой 

служители на консолидирана основа 

за финансовата година не надхвърля 

500, и които към датата на 

приключване на баланса не 

надхвърлят обща консолидирана 

балансова сума от 86 млн. евро или 

нетен оборот от 100 млн. евро, се 

освобождават от задълженията, 

посочени в параграф 1 от настоящия 

член. 

 3. Задълженията, посочени в 

параграф 1 от настоящия член, не се 

прилагат за предприятие, регулирано 

от правото на държава членка, чието 

предприятие майка се регулира от 

законодателството на държава 

членка и информацията за него е 

включена в информацията, 

оповестена от това предприятие 

майка в съответствие с параграф 1 

от настоящия член. 

 4. Одитът на информацията по 

параграф 1 следва да се осигурява в 

съответствие с посоченото в 

Директива 2006/43/ЕО*. 

 5. Комисията извършва обща оценка 

във връзка с потенциалните 

отрицателни икономически 

последици от публичното 

оповестяване на информацията, 
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посочена в параграф 1, включително 

въздействието върху 

конкурентоспособността и 

инвестициите. Комисията представя 

доклада си на Европейския парламент 

и на Съвета най-късно до 1 юли 2016 г. 

 В случай че в доклада на Комисията 

бъдат посочени значителни 

отрицателни последици, тя 

разглежда възможността за 

представяне на подходящо 

законодателно предложение за 

изменение на посочените в параграф 1 

задължения за публично оповестяване 

и може да реши да отложи тези 

задължения. Комисията всяка година 

прави преглед на необходимостта от 

продължаване на срока на това 

отлагане. 

 __________________ 

 Директива 2006/43/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 май 

2006 г. относно задължителния одит 

на годишните счетоводни отчети и 

консолидираните счетоводни 

отчети, за изменение на директиви 

78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и 

за отмяна на Директива 84/253/ЕИО 

на Съвета (ОВ L157, 9.6.2006 г., стр. 

87).“  

 

 

Изменение  93 

Предложение за директива 

Член 2 а (нов) 

Директива 2004/109/ЕО 

Член 16 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2a 

 Изменение на Директива 2004/109/ЕО 

 Директива 2004/109/ЕО се изменя, 
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както следва: 

 Създава се следният член: 

 „Член 16а  

 Допълнително оповестяване за 

емитенти 

 1. Държавите членки изискват от 

всеки емитент публично да 

оповестява ежегодно, по държави 

членки и по трети държави, в които 

има дъщерни дружества, следната 

консолидирана информация за 

съответната финансова година: 

 a) наименование(я), естество на 

дейностите и географско 

местоположение; 

 б) оборот; 

 в) брой на служителите, изчислен на 

база пълно работно време; 

 г) печалби или загуби преди облагане с 

данък; 

 д) данъци върху печалбите или 

загубите; 

 е) получени държавни субсидии. 

 2. Задълженията, посочени в 

параграф 1 от настоящия член, не се 

прилагат за емитенти, за които се 

прилага правото на държава членка, 

за чието дружество майка се прилага 

законодателството на държава 

членка и информацията за което е 

включена в информацията, 

оповестена от това дружество майка 

в съответствие с параграф 1 от 

настоящия член. 

 3. Информацията, посочена в 

параграф 1, се одитира в 

съответствие с 

Директива 2006/43/ЕО и се публикува, 

ако е възможно, като приложение 

към годишния финансов отчет или, 

ако е приложимо – към 

консолидирания финансов отчет на 
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съответния емитент. 

 4. Комисията извършва обща оценка 

във връзка с потенциалните 

отрицателни икономически 

последици от публичното 

оповестяване на информацията, 

посочена в параграф 1, включително 

въздействието върху 

конкурентоспособността и 

инвестициите. Комисията представя 

доклада си на Европейския парламент 

и на Съвета най-късно до 1 юли 

2016 г.“ 

 В случай че в доклада на Комисията 

бъдат посочени значителни 

отрицателни последици, тя 

разглежда възможността за 

представяне на подходящо 

законодателно предложение за 

изменение на посочените в параграф 1 

задължения за публично оповестяване 

и може да реши да отложи тези 

задължения. Комисията всяка година 

прави преглед на необходимостта от 

продължаване на срока на това 

отлагане.“ 
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