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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно европейските екосъобразни облигации
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2021)0391),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C9-0311/2021),

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

– като взе предвид становището на Европейската централна банка от 5 ноември 
2021 г.1,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ...2,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по бюджети и на комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-
0000/2021),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Преходът към нисковъглеродна, 
по-устойчива, кръгова и справедлива 
икономика с ефективно използване на 
ресурсите е ключов за гарантиране на 
дългосрочната конкурентоспособност 
на икономиката на Съюза и 
благополучието на неговите граждани. 
През 2016 г. Съюзът сключи Парижкото 
споразумение31. В член 2, параграф 1, 
буква в) от това споразумение е 
заложена целта за по-решителни 
действия в отговор на изменението на 
климата, едно от които е привеждане на 
финансовите потоци в съответствие с 
курса към постигане на целта за ниски 
емисии на парникови газове и 
издръжливо спрямо изменението на 
климата развитие.

(1) Преходът към нисковъглеродна, 
устойчива, кръгова и справедлива 
икономика с ефективно използване на 
ресурсите е ключов за гарантиране на 
дългосрочната конкурентоспособност 
на икономиката на Съюза и 
благополучието на неговите граждани. 
През 2016 г. Съюзът сключи Парижкото 
споразумение31. В член 2, параграф 1, 
буква в) от това споразумение е 
заложена целта за по-решителни 
действия в отговор на изменението на 
климата, едно от които е привеждане на 
финансовите потоци в съответствие с 
курса към постигане на целта за ниски 
емисии на парникови газове и 
издръжливо спрямо изменението на 
климата развитие.

__________________ __________________
31 Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 
5 октомври 2016 г. за сключване, от 
името на Европейския съюз, на 
Парижкото споразумение, прието по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (ОВ L 282, 
19.10.2016 г., стр. 4).

31 Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 
5 октомври 2016 г. за сключване, от 
името на Европейския съюз, на 
Парижкото споразумение, прието по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (ОВ L 282, 
19.10.2016 г., стр. 4).

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В съобщението на Комисията 
от 22 ноември 2016 г., озаглавено 
„Следващи стъпки към устойчиво 
европейско бъдеще“, целите за 
устойчиво развитие (ЦУР) са 
обвързани с рамката на политиката 
на Съюза, за да се гарантира, че тези 
цели ще бъдат възприети във всички 
действия и политически инициативи 
на Съюза. В заключенията си от 
20 юни 2017 г. Съветът потвърди 
ангажимента на Съюза и на неговите 
държави членки за цялостно, 
съгласувано, всеобхватно, 
интегрирано и ефективно изпълнение 
на ЦУР в тясно сътрудничество с 
партньорите и другите 
заинтересовани страни. Договорът за 
Европейския съюз и Договорът за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) отразяват неговите 
социални и екологични измерения.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В Плана за инвестиции на 
Европейския зелен пакт от 
14 януари 2020 г.32 се предвижда 
установяването на стандарт за 
екологично устойчивите облигации с 
цел допълнително увеличаване на 
инвестиционните възможности и 
улесняване на откриването на 
екологично устойчивите инвестиции 
чрез ясно обозначаване. В заключенията 
си от декември 2020 г. Европейският 
съвет прикани Комисията да внесе 

(2) В Плана за инвестиции на 
Европейския зелен пакт от 
14 януари 2020 г.32 се предвижда 
установяването на стандарт за 
екологично устойчивите облигации с 
цел допълнително увеличаване на 
инвестиционните възможности и 
улесняване на откриването на 
екологично устойчивите инвестиции 
чрез ясно обозначаване. В заключенията 
си от декември 2020 г. Европейският 
съвет прикани Комисията да внесе 
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законодателно предложение за стандарт 
за екосъобразните облигации33.

законодателно предложение за стандарт 
за екосъобразните облигации33. В 
своите резолюции от 29 май 2018 г. 
относно устойчивите финанси33aи от 
13 ноември 2020 г. относно Плана за 
инвестиции за устойчива Европа – 
как да се финансира Зеленият пакт33б 
Европейският парламент подчерта 
необходимостта от стандарт за 
европейските екосъобразни 
облигации.33a

__________________ __________________
32 COM(2020) 21 final. 32 COM(2020) 21 final.
33 EUCO 22/20. 33 EUCO 22/20.

33a OВ C 76, 9.3.2020 г., стp. 23.
33б OВ C 415, 13.10.2021 г., стp. 22.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Постигането на целите на 
Съюза в областта на климата и 
устойчивостта изисква насочването 
на капиталовите потоци към 
устойчиви инвестиции. Предвид 
мащаба на предизвикателството и на 
разходите от бездействието или 
забавената реакция следва 
постепенно да се адаптират 
финансовата система на Съюза и 
неговите инструменти, за да се 
подпомогне устойчивото 
функциониране на икономиката. За 
тази цел финансирането за 
устойчиво развитие трябва да стане 
общоприето и трябва да се обърне 
внимание на въздействието на 
финансовите продукти и услуги върху 
устойчивостта. Устойчивите 
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облигации стимулират нови 
инвестиции в устойчиви 
икономически дейности и са особено 
подходящи за стимулиране на прехода 
към екологосъобразна икономика.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Екологично устойчивите 
облигации са един от основните 
инструменти за финансиране на 
инвестициите, свързани с 
нисковъглеродни технологии, енергийна 
ефективност и ресурсна ефективност, 
както и устойчива транспортна и 
научноизследователска инфраструктура. 
Такива облигации може да се емитират 
от финансови предприятия, 
нефинансови предприятия или 
държавни образувания. Различните 
съществуващи инициативи за 
екологично устойчиви облигации не 
осигуряват общи определения за 
екологично устойчиви икономически 
дейности. Това възпрепятства 
инвеститорите лесно да откриват 
облигациите, постъпленията от които са 
съобразени със или допринасят за 
екологичните цели по Парижкото 
споразумение.

(3) Устойчивите облигации са един 
от основните инструменти за 
финансиране на инвестициите, свързани 
с нисковъглеродни технологии, 
енергийна ефективност и ресурсна 
ефективност, както и устойчива 
транспортна и научноизследователска 
инфраструктура. Такива облигации 
може да се емитират от финансови 
предприятия, нефинансови предприятия 
или държавни образувания. Различните 
съществуващи инициативи за 
устойчиви облигации не осигуряват 
общи определения за екологично и 
социално устойчиви икономически 
дейности. Това възпрепятства 
инвеститорите лесно да откриват 
облигациите, постъпленията от които са 
съобразени със или допринасят за 
целите за устойчивост по Парижкото 
споразумение и ЦУР.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) При осигуряване на 
привеждането в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение и предвид 
съществуващите разлики и липсата на 
общи правила е вероятно държавите 
членки да приемат различаващи се 
мерки и подходи, които ще окажат 
пряко отрицателно въздействие върху 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, ще създадат пречки 
пред него и ще бъдат в ущърб на 
емитентите на екологично устойчиви 
облигации. Успоредното развитие на 
пазарни практики, основаващи се на 
приоритети, движени от търговски цели, 
които водят до различаващи се 
резултати, поражда разпокъсаност на 
пазара и създава рискове от 
допълнително задълбочаване на 
неефективността във функционирането 
на вътрешния пазар. Различаващите се 
стандарти и пазарни практики 
затрудняват сравняването на различните 
облигации, създават неравни пазарни 
условия за емитентите и водят до 
появата на допълнителни пречки в 
рамките на вътрешния пазар и риск от 
изкривяване на инвестиционните 
решения.

(5) При осигуряване на 
привеждането в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение и предвид 
съществуващите разлики и липсата на 
общи правила е вероятно държавите 
членки да приемат различаващи се 
мерки и подходи, които ще окажат 
пряко отрицателно въздействие върху 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, ще създадат пречки 
пред него и ще бъдат в ущърб на 
емитентите на екологично устойчиви 
облигации. Успоредното развитие на 
пазарни практики, основаващи се на 
приоритети, движени от търговски цели, 
които водят до различаващи се 
резултати, поражда разпокъсаност на 
пазара и създава рискове от 
допълнително задълбочаване на 
неефективността във функционирането 
на вътрешния пазар. Различаващите се 
стандарти и пазарни практики 
затрудняват сравняването на различните 
облигации, създават неравни пазарни 
условия за емитентите и водят до 
появата на допълнителни пречки в 
рамките на вътрешния пазар и риск от 
заблуждаващи твърдения за 
екосъобразност и изкривяване на 
инвестиционните решения.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Липсата на хармонизирани 
правила във връзка с процедурите, 
използвани от външните проверители за 
проверка на екологично устойчивите 

(6) Липсата на хармонизирани 
правила във връзка с процедурите, 
използвани от външните проверители за 
проверка на устойчивите облигации, и 
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облигации, и различаващите се 
определения за екологично устойчивите 
дейности, затрудняват все повече 
инвеститорите при ефективно 
сравняване на облигациите на 
вътрешния пазар по отношение на 
техните екологични цели. По своята 
същност пазарът на екологично 
устойчиви облигации е международен, 
като участниците на пазара търгуват с 
облигации и използват услугите за 
външна проверка от презгранични 
доставчици, които са трети страни. 
Действията на равнището на Съюза 
биха могли да намалят риска от 
разпокъсаност на вътрешния пазар на 
екологично устойчиви облигации и 
свързани с облигациите услуги за 
външна проверка, и да обезпечат 
прилагането на Регламент (ЕС) 2020/852 
на Европейския парламент и на Съвета34 
на пазара на такива облигации.

различаващите се определения за 
устойчивите дейности, затрудняват все 
повече инвеститорите при ефективно 
сравняване на облигациите на 
вътрешния пазар по отношение на 
техните цели за устойчивост. По 
своята същност пазарът на устойчиви 
облигации е международен, като 
участниците на пазара търгуват с 
облигации и използват услугите за 
външна проверка от презгранични 
доставчици, които са трети страни. 
Действията на равнището на Съюза 
биха могли да намалят риска от 
разпокъсаност на вътрешния пазар на 
устойчиви облигации и свързани с 
облигациите услуги за външна 
проверка, и да обезпечат прилагането на 
Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета34 на 
пазара на такива облигации.

__________________ __________________
34 Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2020 г. за създаване на рамка за 
улесняване на устойчивите инвестиции 
и за изменение на Регламент (ЕС) 
2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., 
стp. 13).

34 Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2020 г. за създаване на рамка за 
улесняване на устойчивите инвестиции 
и за изменение на Регламент (ЕС) 
2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., 
стp. 13).

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) За да се улесни сравнението 
между емисиите на различни 
устойчиви облигации и да се насърчи 
стандартизирането на събирането 
на данни по отношение на 
екосъобразните облигации, 
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изискванията за прозрачност следва 
да се прилагат за всички облигации, 
предлагани на пазара в Съюза като 
устойчиви. За да се насърчи 
защитата на инвеститорите и да се 
избегнат заблуждаващи твърдения за 
екосъобразност на облигации, 
предлагани на пазара като устойчиви, 
информацията, оповестявана по 
отношение на такива облигации, 
следва да подлежи на същия 
стандарт за външна проверка като 
този, който се прилага за 
европейските екосъобразни облигации.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Припомняйки съвместния 
ангажимент на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията да 
следват принципите, залегнали в 
Европейския стълб на социалните 
права, в подкрепа на устойчивия и 
приобщаващ растеж и отчитайки 
значението на минималните 
международни стандарти за правата 
на човека и трудовите права, Съюзът 
прие широко понятие за устойчивост, 
включително екологични и социални 
аспекти и аспекти, свързани с 
управлението. В този контекст и в 
съответствие с определението за 
устойчиви инвестиции в Регламент 
(ЕС) 2019/2088 на Европейския 
парламент и на Съвета1a, екологично 
устойчивите дейности не следва да 
вредят на целите за социална 
устойчивост. В съответствие с това 
екологично устойчивите облигации 
следва да спазват принципа за 
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ненанасяне на значителни вреди по 
смисъла на Регламент (ЕС) 2019/2088 
и да са съобразени с регулаторните 
технически стандарти, приети 
съгласно посочения регламент, които 
допълнително уточняват този 
принцип. Това включва привеждане в 
съответствие с Насоките на ОИСР 
за многонационалните предприятия и 
Ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека, в това 
число Декларацията на 
Международната организация на 
труда (МОТ) за основните принципи и 
права при работа, осемте основни 
конвенции на МОТ и 
Международната харта за правата 
на човека. В основните конвенции на 
МОТ са определени правата на човека 
и трудовите права, които 
предприятията следва да спазват. 
Редица от тези международни 
стандарти са залегнали в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
по-специално забраната на 
робството и на принудителния труд 
и принципът за недопускане на 
дискриминация.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2019/2088 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 ноември 2019 г. относно 
оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги (OВ L 317, 
9.12.2019 г., стp. 1).

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Постъпленията от европейските 
екосъобразни облигации следва да се 
използват за финансиране на 
икономически дейности, които оказват 
трайно положително въздействие върху 
околната среда. Такова трайно 
положително въздействие може да бъде 
постигнато по няколко начина. Тъй като 
дълготрайните активи са активи с 
дългосрочна употреба, първият начин е 
постъпленията от такива европейски 
екосъобразни облигации да се използват 
за финансиране на материални или 
нематериални дълготрайни активи, 
които не са финансови активи, при 
условие че тези дълготрайни активи са 
свързани с икономически дейности, 
които отговарят на изискванията за 
екологично устойчивите икономически 
дейности по член 3 от Регламент (ЕС) 
2020/852 („изискванията на 
таксономията“). Тъй като финансовите 
активи може да се използват за 
финансиране на икономически дейности 
с трайно положително въздействие 
върху околната среда, вторият начин е 
тези постъпления да се използват за 
финансиране на финансови активи, при 
условие че постъпленията от тези 
финансови активи се разпределят за 
икономически дейности, които 
отговарят на изискванията на 
таксономията. Тъй като активите на 
домакинствата също могат да оказват 
дългосрочно положително въздействие 
върху околната среда, тези финансови 
активи следва да включват и активите 
на домакинствата. Тъй като 
капиталовите разходи и избраните 
оперативни разходи може да се 
използват за придобиване, 
усъвършенстване или поддържане на 
дълготрайни активи, третият начин е 
постъпленията от такива облигации да 
се използват за финансиране на 
капиталови и оперативни разходи, 

(9) Постъпленията от европейските 
екосъобразни облигации следва да се 
използват за финансиране на устойчиви 
икономически дейности, които оказват 
трайно положително въздействие върху 
околната среда. Такова трайно 
положително въздействие може да бъде 
постигнато по няколко начина. Тъй като 
дълготрайните активи са активи с 
дългосрочна употреба, първият начин е 
постъпленията от такива европейски 
екосъобразни облигации да се използват 
за финансиране на материални или 
нематериални дълготрайни активи, 
които не са финансови активи, при 
условие че тези дълготрайни активи са 
свързани с икономически дейности, 
които отговарят на изискванията за 
екологично устойчивите икономически 
дейности по член 3 от Регламент (ЕС) 
2020/852 („изискванията на 
таксономията“). Тъй като финансовите 
активи може да се използват за 
финансиране на икономически дейности 
с трайно положително въздействие 
върху околната среда, вторият начин е 
тези постъпления да се използват за 
финансиране на финансови активи, при 
условие че постъпленията от тези 
финансови активи се разпределят за 
икономически дейности, които 
отговарят на изискванията на 
таксономията. Тъй като активите на 
домакинствата също могат да оказват 
дългосрочно положително въздействие 
върху околната среда, тези финансови 
активи следва да включват и активите 
на домакинствата. Тъй като 
капиталовите разходи и избраните 
оперативни разходи може да се 
използват за придобиване, 
усъвършенстване или поддържане на 
дълготрайни активи, третият начин е 
постъпленията от такива облигации да 
се използват за финансиране на 
капиталови и оперативни разходи, 
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свързани с икономически дейности, 
които отговарят на изискванията на 
таксономията или ще започнат да 
отговарят на тези изисквания в разумно 
кратък срок след емитирането на 
съответната облигация, който обаче 
може да бъде удължен, когато това е 
надлежно обосновано от особеностите 
на съответните икономически дейности 
и инвестиции. Поради гореизложените 
причини капиталовите и оперативните 
разходи следва да включват и разходите 
на домакинствата.

свързани с икономически дейности, 
които отговарят на изискванията на 
таксономията или ще започнат да 
отговарят на тези изисквания в разумно 
кратък срок след емитирането на 
съответната облигация, който обаче 
може да бъде удължен, когато това е 
надлежно обосновано от особеностите 
на съответните икономически дейности 
и инвестиции. Поради гореизложените 
причини капиталовите и оперативните 
разходи следва да включват и разходите 
на домакинствата.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) В член 10, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2020/852 се прави 
разграничение между екологично 
устойчивите дейности и преходните 
икономически дейности, за които не 
съществуват технологично и 
икономически осъществими 
нисковъглеродни алтернативи. Това 
разграничение следва да се прави и по 
отношение на устойчивите 
облигации и следва да се гарантира 
пълна прозрачност по отношение на 
процента на постъпленията от 
облигации, разпределени за преходни 
дейности.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Настоящият регламент има за 
цел да създаде златен стандарт за 
екосъобразни облигации. Поради това 
той не следва да подкопава 
настоящите най-добри пазарни 
практики. Настоящата пазарна 
практика е постъпленията от 
екосъобразните облигации да не се 
разпределят за разходи, свързани с 
производството на газ или ядрена 
енергия. В този контекст 
европейските екосъобразни облигации 
не следва да финансират дейности, 
свързани с производството на 
електроенергия чрез производство на 
ядрена енергия или производството на 
електроенергия от природен газ.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавните образувания често 
са емитенти на екологично устойчиви 
облигации и поради това следва да им 
бъде разрешено да емитират 
„европейски екосъобразни облигации“, 
при условие че постъпленията от тези 
облигации се използват за финансиране 
на активи или разходи, които отговарят 
на изискванията на таксономията, или 
активи или разходи, които ще започнат 
да отговарят на тези изисквания в 
рамките на разумно кратък срок след 
емитирането на съответната облигация, 
който обаче може да бъде удължен, 
когато това е надлежно обосновано от 
особеностите на съответните 
икономически дейности и инвестиции.

(10) Държавните образувания често 
са емитенти на екологично устойчиви 
облигации и поради това следва да им 
бъде разрешено да емитират 
„европейски екосъобразни облигации“, 
при условие че постъпленията от тези 
облигации се използват за финансиране 
на активи или разходи, които отговарят 
на изискванията на таксономията, или 
активи или разходи, които ще започнат 
да отговарят на тези изисквания в 
рамките на разумно кратък срок след 
емитирането на съответната облигация, 
който обаче може да бъде удължен, 
когато това е надлежно обосновано от 
особеностите на съответните 
икономически дейности и инвестиции. 
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Екосъобразните публични 
инвестиции биха могли да бъдат 
стимулирани чрез отпускане на 
дългове и дефицити под формата на 
европейски екосъобразни облигации и 
благоприятно третиране съгласно 
рамката на ЕС за фискално 
управление.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Институциите и органите на 
Съюза следва да спазват 
стандартите на Съюза при 
преследването на целите за 
устойчивост, включително 
определените в Регламент (ЕС) 
2020/852. Поради това те следва да 
използват стандарта за 
„европейските екосъобразни 
облигации“ за всяка емисия на 
използване на постъпленията от 
облигации, която има за цел 
екологична устойчивост. Като водещ 
световен емитент на екосъобразни 
облигации Европейската 
инвестиционна банка вече пое 
ангажимент да приведе програмата 
си за екосъобразни облигации в 
съответствие със стандарта за 
европейските екосъобразни облигации.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съгласно член 4 от Регламент 
(ЕС) 2020/852 държавите членки и 
Съюзът прилагат предвидените в член 3 
от въпросния регламент критерии за 
определяне дали дадена икономическа 
дейност се квалифицира като 
екологично устойчива за целите на 
която и да е мярка, с която се 
установяват изисквания към 
участниците на финансовите пазари или 
емитентите по отношение на 
финансовите продукти или облигациите 
на предприятия, предлагани на пазара 
като „екологично устойчиви“. Поради 
това е логично с посочените в член 3, 
буква г) от Регламент (ЕС) 2020/852 
технически критерии за проверка да се 
определя кои дълготрайни активи, 
разходи и финансови активи може да 
бъдат финансирани с постъпленията от 
европейски екосъобразни облигации. С 
оглед на очаквания технологичен 
напредък в областта на екологичната 
устойчивост приетите съгласно член 10, 
параграф 3, член 11, параграф 3, 
член 12, параграф 2, член 13, 
параграф 2, член 14, параграф 2 или 
член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2020/852 делегирани актове е вероятно 
да бъдат преглеждани и изменяни с 
течение на времето. Независимо от тези 
промени, за да се обезпечи правната 
сигурност за емитентите и 
инвеститорите и за да се предотврати 
отрицателното въздействие от 
измененията на техническите критерии 
за проверка върху цената на 
европейските екосъобразни облигации, 
които вече са емитирани, емитентите 
следва да могат да прилагат 
техническите критерии за проверка, 
приложими към момента на емитиране 
на европейската екосъобразна 
облигация, при разпределение на 
постъпленията от такива облигации за 
допустими дълготрайни активи или 

(11) Съгласно член 4 от Регламент 
(ЕС) 2020/852 държавите членки и 
Съюзът прилагат предвидените в член 3 
от въпросния регламент критерии за 
определяне дали дадена икономическа 
дейност се квалифицира като 
екологично устойчива за целите на 
която и да е мярка, с която се 
установяват изисквания към 
участниците на финансовите пазари или 
емитентите по отношение на 
финансовите продукти или облигациите 
на предприятия, предлагани на пазара 
като „екологично устойчиви“. Поради 
това е логично с посочените в член 3, 
буква г) от Регламент (ЕС) 2020/852 
технически критерии за проверка да се 
определя кои дълготрайни активи, 
разходи и финансови активи може да 
бъдат финансирани с постъпленията от 
европейски екосъобразни облигации. С 
оглед на очаквания технологичен 
напредък в областта на екологичната 
устойчивост приетите съгласно член 10, 
параграф 3, член 11, параграф 3, 
член 12, параграф 2, член 13, 
параграф 2, член 14, параграф 2 или 
член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2020/852 делегирани актове е вероятно 
да бъдат преглеждани и изменяни с 
течение на времето. Независимо от тези 
промени, за да се обезпечи правната 
сигурност за емитентите и 
инвеститорите и за да се предотврати 
отрицателното въздействие от 
измененията на техническите критерии 
за проверка върху цената на 
европейските екосъобразни облигации, 
които вече са емитирани, емитентите 
следва да могат да прилагат 
техническите критерии за проверка, 
приложими към момента на емитиране 
на европейската екосъобразна 
облигация, при разпределение на 
постъпленията от такива облигации за 
допустими дълготрайни активи или 
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разходи, до падежа на облигацията. За 
да се обезпечи правната сигурност по 
отношение на европейските 
екосъобразни облигации, постъпленията 
от които се разпределят за финансови 
активи, е необходимо да се изясни, че 
основните икономически дейности, 
финансирани с тези финансови активи, 
следва да отговарят на техническите 
критерии за проверка, приложими към 
момента на създаване на финансовите 
активи. Когато относимите делегирани 
актове се изменят, емитентът следва да 
разпределя постъпленията по реда на 
изменените делегирани актове в 
рамките на пет години.

разходи, до падежа на облигацията. За 
да се обезпечи правната сигурност по 
отношение на европейските 
екосъобразни облигации, постъпленията 
от които се разпределят за финансови 
активи, е необходимо да се изясни, че 
основните икономически дейности, 
финансирани с тези финансови активи, 
следва да отговарят на техническите 
критерии за проверка, приложими към 
момента на създаване на финансовите 
активи. Когато относимите делегирани 
актове се изменят, емитентът следва да 
разпределя постъпленията по реда на 
изменените делегирани актове в 
рамките на пет години. След промяна 
на делегираните актове не следва да 
се изисква преразпределение на вече 
разпределените постъпления.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Емитентите на европейски 
екосъобразни облигации следва да 
използват такива облигации като 
част от своята всеобхватна 
стратегия за устойчивост. В този 
контекст емитентите следва да 
спазват определени изисквания за 
устойчивост на равнище субект. Това 
включва спазването на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди, 
посочен в Регламент (ЕС) 2019/2088, 
чрез отчитане на основните 
неблагоприятни въздействия в 
инвестиционните решения и чрез 
привеждане в съответствие с 
минималните гаранции, посочени в 
член 18 от Регламент (ЕС) 2020/852. 
Емитентите също така не следва да 
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участват в практики за избягване на 
данъци през държави, включени в 
списъка на ЕС на юрисдикциите, 
неоказващи съдействие за данъчни 
цели.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Европейските екосъобразни 
облигации са насочени към 
подпомагане на прехода на 
дружествата към устойчивост. В 
този контекст европейските 
екосъобразни облигации следва да се 
използват само от дружества, които 
имат надеждна перспектива да 
станат устойчиви и които спазват 
Парижкото споразумение, Регламент 
(ЕС) 2021/1119 на Европейския 
парламент и на Съвета1a (Европейски 
закон за климата) и сценария за 
нетно глобално затопляне с 1,5 °C. 
Поради това емитентите на 
европейски екосъобразни облигации 
следва да разработят план за преход, 
в който да посочват как ще 
гарантират спазването на сценария 
за глобално затопляне с 1,5 °C и ще 
постигнат неутралност по 
отношение на климата до 2050 г.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 юни 2021 г. за създаване на 
рамката за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 
2018/1999 (Европейски закон за 
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климата)(OВ L 243, 9.7.2021 г., стp. 1.)

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инвеститорите следва да 
получават цялата необходима 
информация, за да оценяват 
въздействието на европейските 
екосъобразни облигации върху 
околната среда и да сравняват тези 
облигации помежду им. За тази цел 
трябва да бъдат въведени особени и 
стандартизирани изисквания за 
оповестяване, които осигуряват 
прозрачност относно начина, по който 
емитентът възнамерява да разпредели 
постъпленията от облигациите за 
допустими дълготрайни активи, разходи 
и финансови активи, и как тези 
постъпления се разпределят 
действително. Такава прозрачност може 
да се постигне най-добре чрез 
информационни документи относно 
европейските екосъобразни облигации 
и годишни отчети за разпределението. 
За да се повиши сравнимостта на 
европейските екосъобразни облигации 
и да се улесни локализирането на 
относимата информация, е необходимо 
да се определят образци за 
оповестяването на такава информация.

(13) Инвеститорите следва да 
получават цялата необходима 
информация, за да оценяват 
въздействието на устойчивите 
облигации върху околната среда и да 
сравняват тези облигации помежду им. 
За тази цел трябва да бъдат въведени 
особени и стандартизирани изисквания 
за оповестяване, които осигуряват 
прозрачност относно начина, по който 
емитентът възнамерява да разпредели 
постъпленията от облигациите за 
допустими дълготрайни активи, разходи 
и финансови активи, и как тези 
постъпления се разпределят 
действително. Същото следва да се 
направи и за устойчивите облигации, 
които не разпределят постъпления за 
конкретни икономически дейности, а 
са свързани с цялостните резултати 
на дадено дружество по отношение 
на устойчивостта. Такава 
прозрачност може да се постигне най-
добре чрез информационни документи 
относно устойчивите облигации и 
годишни отчети за разпределението. За 
да се повиши сравнимостта на 
устойчивите облигации и да се улесни 
локализирането на относимата 
информация, е необходимо да се 
определят образци за оповестяването на 
такава информация.

Or. en
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Инвеститорите следва да се 
ползват от разходноефективен достъп 
до надеждна информация за 
европейските екосъобразни облигации. 
Поради това емитентите на европейски 
екосъобразни облигации следва да 
сключат договор с външни проверители, 
които да извършват проверка на 
информационния документ относно 
европейските екосъобразни облигации 
преди емитирането и проверки на 
годишните отчети за разпределението 
на постъпленията от европейските 
екосъобразни облигации след 
емитирането.

(14) Инвеститорите следва да се 
ползват от разходноефективен достъп 
до надеждна информация за 
устойчивите облигации. Поради това 
емитентите на устойчиви облигации 
следва да сключат договор с външни 
проверители, които да извършват 
проверка на информационния документ 
относно устойчивите облигации преди 
емитирането и проверки на годишните 
отчети за разпределението на 
постъпленията от устойчивите 
облигации след емитирането.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Емитентите на европейски 
екосъобразни облигации следва да 
спазват задълженията си към 
инвеститорите и да разпределят 
постъпленията от своите облигации в 
рамките на разумно кратък срок след 
емитирането. В същото време 
емитентите следва да не бъдат 
санкционирани за разпределение на 
постъпленията от облигациите за 
икономически дейности, които все още 
не отговарят на изискванията на 
таксономията, но ще започнат да 
отговорят на тях в петгодишен срок 
(или удължен десетгодишен срок). При 

(15) Емитентите на европейски 
екосъобразни облигации следва да 
спазват задълженията си към 
инвеститорите и да разпределят 
постъпленията от своите облигации в 
рамките на разумно кратък срок след 
емитирането. В същото време 
емитентите следва да не бъдат 
санкционирани за разпределение на 
постъпленията от облигациите за 
икономически дейности, които все още 
не отговарят на изискванията на 
таксономията, но ще започнат да 
отговорят на тях в петгодишен срок 
(или удължен десетгодишен срок). В 
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всички случаи емитентите следва да 
разпределят всички постъпления от 
своите европейски екосъобразни 
облигации преди падежа на всяка 
облигация.

този случай емитентите следва да 
изготвят план за съобразяване с 
таксономията, в който да посочват 
кога тези дейности ще отговарят на 
изискванията на таксономията и как 
ще се гарантира привеждането в 
съответствие. В плановете за 
съобразяване с таксономията следва 
да се определят годишни междинни 
мерки, които трябва да бъдат 
проверени от външен проверител. При 
всички случаи емитентите следва да 
разпределят всички постъпления от 
своите европейски екосъобразни 
облигации преди падежа на всяка 
облигация.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) ЕОЦКП следва да бъде 
упълномощен да разработва проекти 
на регулаторни технически 
стандарти за определяне на формата 
и съдържанието на плановете за 
съобразяване с таксономията. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема тези 
регулаторни технически стандарти 
посредством делегиран акт съгласно 
член 290 от ДФЕС и в съответствие с 
членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета1a.
__________________
1A Регламент (ЕС) № 1095/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган 
(Европейски орган за ценни книжа и 
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пазари), за изменение на Решение 
№ 716/2009/ЕО и за отмяна на 
Решение 2009/77/ЕО на Комисията 
(ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84). 

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Определени финансови 
предприятия, които притежават 
портфейл от европейски екосъобразни 
облигации, може да не са в състояние да 
установят във връзка с всяка европейска 
екосъобразна облигация точно за кои 
финансови активи са разпределени 
постъпленията от въпросната 
облигация. Това се дължи на 
несъответствие между, от една страна, 
срока до падежа и обема на 
финансиране за тези облигации, и от 
друга страна, срока до падежа и обема 
на финансовите активи в счетоводния 
баланс на финансовото предприятие. В 
тези случаи финансовите предприятия 
следва да бъдат задължени да 
оповестяват в счетоводния баланс на 
предприятието разпределението на 
съвкупните постъпления от своя 
портфейл от европейски екосъобразни 
облигации към портфейл от екологично 
устойчиви финансови активи. След това 
тези финансови предприятия следва да 
доказват в годишните отчети за 
разпределението, че съответните 
екологично устойчиви финансови 
активи са отговаряли на изискванията 
на таксономията към момента на 
създаването си. За да се гарантира, че 
всички постъпления от европейските 
екосъобразни облигации се разпределят 
за екологично устойчиви икономически 

(17) Определени финансови 
предприятия, които притежават 
портфейл от устойчиви облигации, 
може да не са в състояние да установят 
във връзка с всяка устойчива облигация 
точно за кои финансови активи са 
разпределени постъпленията от 
въпросната облигация. Това се дължи на 
несъответствие между, от една страна, 
срока до падежа и обема на 
финансиране за тези облигации, и от 
друга страна, срока до падежа и обема 
на финансовите активи в счетоводния 
баланс на финансовото предприятие. В 
тези случаи финансовите предприятия 
следва да бъдат задължени да 
оповестяват в счетоводния баланс на 
предприятието разпределението на 
съвкупните постъпления от своя 
портфейл от устойчиви облигации към 
портфейл от устойчиви финансови 
активи. След това тези финансови 
предприятия следва също така да 
доказват в годишните отчети за 
разпределението до каква степен 
съответните екологично устойчиви 
финансови активи са отговаряли на 
изискванията на таксономията към 
момента на създаването си. За 
европейските екосъобразни облигации 
следва да има пълно привеждане в 
съответствие. За да се гарантира, че 
всички постъпления от европейските 
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дейности, финансовите предприятия 
следва също така да доказват, че броят 
на тези екологично устойчиви 
финансови активи превишава или е 
равен на броя на европейските 
екосъобразни облигации, чийто падеж 
все още не е настъпил. За да се 
гарантира, че представената 
информация продължава да бъде пълна 
и актуална, годишните отчети за 
разпределението следва ежегодно да се 
проверяват от външен проверител. 
Външният проверител следва да 
съсредоточи вниманието си особено 
върху онези финансови активи, които не 
са били вписани в счетоводния баланс в 
отчета за разпределението от 
предходната година.

екосъобразни облигации се разпределят 
за екологично устойчиви икономически 
дейности, финансовите предприятия 
следва също така да доказват, че броят 
на тези екологично устойчиви 
финансови активи превишава или е 
равен на броя на европейските 
екосъобразни облигации, чийто падеж 
все още не е настъпил. За да се 
гарантира, че представената 
информация продължава да бъде пълна 
и актуална, годишните отчети за 
разпределението следва ежегодно да се 
проверяват от външен проверител. 
Външният проверител следва да 
съсредоточи вниманието си особено 
върху онези финансови активи, които не 
са били вписани в счетоводния баланс в 
отчета за разпределението от 
предходната година.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се повиши прозрачността, 
емитентите следва също така да 
оповестяват въздействието на своите 
облигации върху околната среда, като 
публикуват отчети за въздействието, 
които следва да бъдат публикувани поне 
веднъж през срока на облигацията. За да 
се предостави на инвеститорите цялата 
информация, свързана с оценката на 
въздействието върху околната среда на 
европейските екосъобразни облигации, 
в отчетите за въздействието следва ясно 
да се определят показателите, 
методологията и допусканията, 
прилагани при тази оценка. За да се 
повиши сравнимостта на европейските 
екосъобразни облигации и да се улесни 

(18) За да се повиши прозрачността, 
емитентите следва също така да 
оповестяват въздействието на своите 
облигации върху устойчивостта, като 
публикуват отчети за въздействието, 
които следва да бъдат публикувани поне 
веднъж през срока на облигацията. За да 
се предостави на инвеститорите цялата 
информация, свързана с оценката на 
въздействието върху околната среда и 
на социалното въздействие на 
устойчивите облигации, в отчетите за 
въздействието следва ясно да се 
определят показателите, методологията 
и допусканията, прилагани при тази 
оценка. Отчетите за въздействието 
следва да включват и описание на 
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локализирането на относимата 
информация, е необходимо да се 
определят образци за оповестяването на 
такава информация.

плана за преход на емитента. За да се 
повиши сравнимостта на устойчивите 
облигации и да се улесни 
локализирането на относимата 
информация, е необходимо да се 
определят образци за оповестяването на 
такава информация. За да се гарантира 
точността на отчетите за 
въздействието и да се защитят 
инвеститорите от заблуждаващи 
твърдения за екосъобразност, 
точността на отчетите за 
въздействието следва да се подлагат 
на външна проверка.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се гарантира ефективността 
на пазара на европейски екосъобразни 
облигации, емитентите следва да 
публикуват на своите уебсайтове 
подробни сведения за европейските 
екосъобразни облигации, които те 
емитират. За да се гарантират 
надеждността на информацията и 
доверието на инвеститорите, емитентите 
следва да публикуват справка за 
резултатите от проверката преди 
емитирането, както и от всички 
проверки след емитирането.

(20) За да се гарантира ефективността 
на пазара на устойчиви облигации, 
емитентите следва да публикуват на 
своите уебсайтове подробни сведения за 
устойчивите облигации, които те 
емитират. За да се гарантират 
надеждността на информацията и 
доверието на инвеститорите, емитентите 
следва да публикуват справка за 
резултатите от проверката преди 
емитирането, всички проверки след 
емитирането и отчета за 
въздействието върху устойчивостта.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел да се повиши 
прозрачността по отношение на начина, 
по който външните проверители 
достигат до своите заключения, да се 
гарантира, че външните проверители 
имат подходяща квалификация, 
професионален опит и независимост, и 
да се намали рискът от потенциален 
конфликт на интереси и по този начин 
да се осигури адекватна защита на 
инвеститорите, емитентите на 
европейски екосъобразни облигации 
следва да използват само външни 
проверители, включително от трети 
държави, които са регистрирани и 
подлежат на текущ надзор от страна на 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП).

(21) С цел да се повиши 
прозрачността по отношение на начина, 
по който външните проверители 
достигат до своите заключения, да се 
гарантира, че външните проверители 
имат подходяща квалификация, 
професионален опит и независимост, и 
да се намали рискът от потенциален 
конфликт на интереси и по този начин 
да се осигури адекватна защита на 
инвеститорите, емитентите на 
устойчиви облигации следва да 
използват само външни проверители, 
включително от трети държави, които са 
регистрирани и подлежат на текущ 
надзор от страна на Европейския орган 
за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За да се гарантира 
независимостта на външните 
проверители, те следва да избягват 
случаите на конфликт на интереси и 
адекватно да се справят с такива 
конфликти, когато те са неизбежни. 
Следователно външните проверители 
следва своевременно да оповестяват 
конфликтите на интереси. Те също така 
следва да водят отчетност за всички 
значителни заплахи за своята 
независимост, за тази на своите 
служители, както и на други лица, 
участващи в процеса на външна 
проверка. Освен това те следва да водят 
отчетност за прилаганите предпазни 

(24) За да се гарантира 
независимостта на външните 
проверители, те следва да спазват 
организационните изисквания и 
правилата за поведение, за да 
смекчават и избягват случаите на 
конфликт на интереси и адекватно да се 
справят с такива конфликти, когато те 
са неизбежни. Следователно външните 
проверители следва своевременно да 
оповестяват конфликтите на интереси. 
Те също така следва да водят отчетност 
за всички значителни заплахи за своята 
независимост, за тази на своите 
служители, както и на други лица, 
участващи в процеса на външна 
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мерки за ограничаване на тези заплахи. проверка. Освен това те следва да водят 
отчетност за прилаганите предпазни 
мерки за ограничаване на тези заплахи.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) На ЕОЦКП следва да бъде 
възложено да разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за допълнително уточняване на 
изискванията към външните 
проверители, за да се избегне 
възникването на конфликти на 
интереси. Те следва да разработват 
тези стандарти в отговор на промени 
на пазара, които пораждат риск от 
конфликт на интереси, или в случай 
на възникване на конфликт на 
интереси. На Комисията следва да се 
предостави правомощието да приема 
тези регулаторни технически 
стандарти чрез делегиран акт 
съгласно член 290 от ДФЕС и в 
съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Емитентите на европейски 
екосъобразни облигации може да търсят 
достъп до услугите на външни 

(28) Емитентите на устойчиви 
облигации може да търсят достъп до 
услугите на външни проверители от 
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проверители от трети държави. Ето 
защо е необходимо да се установи 
режим за външните проверители от 
трети държави, който се основава на 
оценка на равностойността, 
признаването или одобрението и 
съгласно който външните проверители 
от трети държави могат да предоставят 
услуги за външна проверка.

трети държави. Ето защо е необходимо 
да се установи режим за външните 
проверители от трети държави, който се 
основава на оценка на равностойността, 
признаването или одобрението и 
съгласно който външните проверители 
от трети държави могат да предоставят 
услуги за външна проверка.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се улесни 
предоставянето на услуги от външни 
проверители от трети държави на 
емитентите на европейски 
екосъобразни облигации, следва да бъде 
въведен режим за одобряване, който 
позволява при определени условия 
одобряването от регистрирани външни 
проверители, намиращи се в Съюза, на 
услуги, предоставяни от външен 
проверител от трета държава. Външен 
проверител, който е одобрил услуги, 
предоставяни от външен проверител от 
трета държава, следва да носи пълна 
отговорност за одобрените услуги и да 
гарантира, че външният проверител от 
трета държава спазва изискванията, 
определени в настоящия регламент.

(30) С цел да се улесни 
предоставянето на услуги от външни 
проверители от трети държави на 
емитентите на устойчиви облигации, 
следва да бъде въведен режим за 
одобряване, който позволява при 
определени условия одобряването от 
регистрирани външни проверители, 
намиращи се в Съюза, на услуги, 
предоставяни от външен проверител от 
трета държава. Външен проверител, 
който е одобрил услуги, предоставяни 
от външен проверител от трета държава, 
следва да носи пълна отговорност за 
одобрените услуги и да гарантира, че 
външният проверител от трета държава 
спазва изискванията, определени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 36
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) С цел външните проверители да 
бъдат насърчавани да предоставят 
своите услуги на емитентите на 
европейски екосъобразни облигации 
след влизането в сила на настоящия 
регламент, с него се определя преходен 
режим за външните проверители, който 
обхваща първите 30 месеца след 
влизането му в сила.

(36) С цел външните проверители да 
бъдат насърчавани да предоставят 
своите услуги на емитентите на 
европейски екосъобразни облигации 
след влизането в сила на настоящия 
регламент, с него се определя преходен 
режим за външните проверители, който 
обхваща първите 30 месеца след 
влизането му в сила. Не се изисква 
устойчивите облигации, които вече 
са емитирани към датата на [влизане 
в сила][прилагане] на настоящия 
регламент, да спазват настоящия 
регламент по отношение на 
изискванията за оповестяване и 
използването на външни проверители.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) Прилагането на настоящия 
регламент следва да бъде 
преразгледано, за да се направи оценка, 
наред с другото, на въвеждането на 
стандарта за европейски 
екосъобразни облигации, 
функционирането на пазара на 
външни проверители, разширяването 
на обхвата на настоящия регламент 
отвъд екологично устойчивите 
икономически дейности, така че да се 
включат социалните цели, и 
задължителното прилагане на 
рамката на европейските 
екосъобразни облигации за всички 
облигации, предлагани на пазара като 
екологично устойчиви.
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Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Целите на настоящия 
регламент са двояки. От една страна, 
той цели да се гарантира прилагането на 
еднакви изисквания по отношение на 
използването на обозначението 
„европейска екосъобразна облигация“ 
или „EuGB“. От друга страна, целта 
му е да се създаде опростена система за 
регистрация и надзорна уредба за 
външните проверители, като 
извършването на регистрацията и 
надзорът на външните проверители в 
Съюза се възлагат на един надзорен 
орган. И двете цели следва да улеснят 
набирането на капитал за проекти, които 
са насочени към екологично устойчиви 
цели. Доколкото целите на тези 
законодателни актове не може да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, а може да бъдат по-
добре постигнати на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, предвиден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, предвиден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

(37) Настоящият регламент има 
три цели. Първо, той цели да се 
гарантира прилагането на еднакви 
изисквания  за прозрачност по 
отношение на облигациите, 
предлагани на пазара като устойчиви. 
Второ, установява единни изисквания 
за използването на обозначението 
„европейска екосъобразна облигация“ 
или „EuGB“. Трето, целта му е да се 
създаде опростена система за 
регистрация и надзорна уредба за 
външните проверители, като 
извършването на регистрацията и 
надзорът на външните проверители в 
Съюза се възлагат на един надзорен 
орган. Тези цели следва да улеснят 
набирането на капитал за проекти, които 
са насочени към екологично устойчиви 
цели. Доколкото целите на тези 
законодателни актове не може да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, а може да бъдат по-
добре постигнати на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, предвиден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, предвиден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

Or. en
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се установяват 
еднакви изисквания за емитентите на 
облигации, които желаят да използват за 
своите екологично устойчиви 
облигации, предлагани на 
инвеститори в Съюза, обозначението 
„европейска екосъобразна облигация“ 
или „EuGB“, и се създава система за 
регистрация и уредба за надзор за 
външните проверители на европейски 
екосъобразни облигации.

С настоящия регламент се установяват 
изисквания  за прозрачност по 
отношение на облигациите, 
предлагани на пазара като устойчиви, 
определят се еднакви изисквания за 
емитентите на облигации, които желаят 
да използват за своите екологично 
устойчиви облигации обозначението 
„европейска екосъобразна облигация“ 
или „EuGB“, и се създава система за 
регистрация и уредба за надзор за 
външните проверители на устойчиви 
облигации.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „емитент“ е всеки правен субект, 
който емитира облигации;

(1) „емитент“ е всеки субект, който 
емитира облигации;

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) частноправно дружество, 
изцяло притежавано от един или 
повече от субектите, посочени в 

заличава се
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букви а) — д);

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) „държава членка по произход“ е 
държава членка по произход съгласно 
определението в член 2, буква м) от 
Регламент (ЕС) 2017/11291a;
__________________
1a Регламент (EС) 2017/1129 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 юни 2017 г. относно проспекта, 
който трябва да се публикува при 
публично предлагане или допускане на 
ценни книжа до търговия на 
регулиран пазар, и за отмяна на 
Директива 2003/71/ЕО (OВ L 168, 
30.6.2017 г., стp. 19).

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) „приемаща държава членка“ е 
приемаща държава членка съгласно 
определението в член 2, параграф 1, 
буква н) от Регламент (ЕС) 
№ 2017/1129a;

Or. en
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) „устойчиви инвестиции“ са 
устойчиви инвестиции съгласно 
определението в член 2, точка 17 от 
Регламент (EС) 2019/2088;

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5г) „устойчива облигация“ е всеки 
вид инструмент за облигации, който 
има за цел финансиране на устойчиви 
инвестиции, включително облигации, 
емитирани в съответствие с 
пазарните стандарти за 
екосъобразни, социални или свързани с 
устойчивостта облигации;

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5д) „използване на постъпленията 
от облигации“ е всеки вид 
инструмент за облигации, при който 
постъпленията се разпределят за 
конкретни икономически дейности;
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Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 e (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5е) „облигация, свързана с 
устойчивостта“ е всеки вид 
инструмент за облигации, чиито 
финансови или структурни 
характеристики могат да варират в 
зависимост от това дали емитентът 
постига предварително определена 
цел за устойчивост или цел от 
екологичен, социален или управленски 
характер;

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7 ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5ж) „риск за устойчивостта“ е 
риск за устойчивостта според 
определението в член 2, точка 22) от 
Регламент (ЕС) 2019/2088;

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 з (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5з) „фактор на устойчивост“ 
означава фактор на устойчивост 
според определението в член 2, точка 
24 от Регламент (ЕС) 2019/2088;

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5и) „проверяван субект“ е всеки 
субект, чиито емисии на устойчиви 
облигации се проверяват от външен 
проверител в съответствие с 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Дял II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия за използването на 
обозначението „европейска 
екосъобразна облигация“ или „EuGB“

Условия за използването на 
обозначението „европейска 
екосъобразна облигация“ или „EuGB“ и 
изисквания за прозрачност по 
отношение на устойчивите 
облигации

Or. en
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейска екосъобразна 
облигация може да бъде рефинансирана 
чрез емитиране на нова европейска 
екосъобразна облигация.

3. Европейска екосъобразна 
облигация може да бъде рефинансирана 
чрез емитиране на нова европейска 
екосъобразна облигация, при условие че 
използването на постъпленията от 
рефинансираната облигация отговаря 
на посочените в член 6 изискванията 
към момента на рефинансирането.

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дълг; a) финансова претенция;

(Това изменение се прилага в целия 
текст. Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. en

Обосновка

Това е правилният счетоводен термин според ЕЦБ

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) собствен капитал. б) инструмент на собствения 
капитал на друг субект;
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(Това изменение се прилага в целия 
текст. Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Това е правилният счетоводен термин според ЕЦБ

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на постъпленията по 
член 4 се свързва с икономически 
дейности, които отговарят на 
изискванията на таксономията или 
които ще започнат да отговарят на 
изискванията на таксономията в 
определен срок, посочен в плана за 
съобразяване с таксономията.

Използването на постъпленията по 
член 4 се разпределя за икономически 
дейности, които отговарят на 
изискванията на таксономията или 
които ще започнат да отговарят на 
изискванията на таксономията в 
определен срок, посочен в плана за 
съобразяване с таксономията.

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът по първата и втората алинея не 
може да надвишава пет години от 
емитирането на облигацията, освен 
когато особеностите на съответните 
икономически дейности, документирани 
в плана за съобразяване с таксономията, 
обосновават по-дълъг срок – до десет 
години.

Срокът по първата и втората алинея не 
може да надвишава пет години от 
емитирането на облигацията, освен 
когато особеностите на съответните 
икономически дейности, документирани 
в плана за съобразяване с таксономията, 
надлежно обосновават по-дълъг срок – 
до десет години, например при особено 
дълъг срок на материалните активи.
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Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато използването на 
постъпленията, посочено в член 4 от 
настоящия регламент, е в 
съответствие с делегираните актове, 
приети съгласно член 10, параграф 3, 
член 11, параграф 3, член 12, параграф 
2, член 13, параграф 2, член 14, 
параграф 2 или член 15, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2020/852, но все още 
няма налични данни за доказване на 
съответствие с член 17 от посочения 
регламент, планът за съобразяване с 
таксономията включва описание на 
действията и разходите, необходими 
за събиране на съответните данни.

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В плана за съобразяване с 
таксономията, посочен в параграф 1, 
се описват годишните междинни 
мерки, които трябва да бъдат 
постигнати, за да може дадена 
икономическа дейност да изпълни 
изискванията на таксономията. Дали 
тези мерки са изпълнени или не, се 
проверява от външния проверител. 
Когато междинните мерки не са 
постигнати два пъти по ред, 
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емитентът вече няма право да 
използва обозначението „европейска 
екосъобразна облигация“ за 
емитирането на облигации, засегнато 
от този план за съобразяване с 
таксономията.

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
в които се определят съдържанието 
и формата на плановете за 
съобразяване с таксономията. 
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до [12 месеца 
след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].
На Комисията се делегира 
правомощието да допълва настоящия 
регламент, като приема посочените в 
първа алинея от настоящия параграф 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Емитентите разпределят постъпленията Емитентите разпределят постъпленията 
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от облигациите за целите по член 4, 
параграф 1, букви а), б) и в), член 4, 
параграф 2, или за собствения капитал 
по член 5, параграф 1, буква б), като 
прилагат делегираните актове, приети 
съгласно член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852, приложими към момента 
на емитирането на облигацията.

от облигациите за целите по член 4, 
параграф 1, букви а), б) и в), член 4, 
параграф 2, или за инструмент на 
собствения капитал на друг субект по 
член 5, параграф 1, буква б), като 
прилагат делегираните актове, приети 
съгласно член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852, приложими към момента 
на емитирането на облигацията.

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато делегираните актове, приети 
съгласно член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852, се изменят след 
емитирането на облигацията, емитентът 
разпределя постъпленията от 
облигацията за целите по първата 
алинея, като прилага изменените 
делегирани актове в рамките на пет 
години след началната дата на 
прилагането им.

Когато делегираните актове, приети 
съгласно член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852, се изменят след 
емитирането на облигацията, емитентът 
разпределя постъпленията от 
облигацията за целите по първата 
алинея, като прилага изменените 
делегирани актове в рамките на пет 
години след началната дата на 
прилагането им. След промяна на 
делегираните актове не се изисква 
преразпределение на вече 
разпределените постъпления.

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При разпределение на постъпленията от 
облигацията за дълга по член 5, 
параграф 1, буква а), емитентите 
прилагат делегираните актове, приети 
съгласно член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852, приложими към момента 
на създаване на дълга.

При разпределение на постъпленията от 
облигацията за финансовата 
претенция по член 5, параграф 1, 
буква а), емитентите прилагат 
делегираните актове, приети съгласно 
член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852, приложими към момента 
на създаване на финансовата 
претенция.

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато към момента на създаване на 
дълга по първата алинея няма 
делегирани актове, приети съгласно 
член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852, които да са в сила, 
емитентите прилагат първите 
делегирани актове, приети съгласно 
член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852.

Когато към момента на създаване на 
финансовата претенция по първата 
алинея няма делегирани актове, приети 
съгласно член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852, които да са в сила, 
емитентите прилагат първите 
делегирани актове, приети съгласно 
член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852.

Or. en
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато делегираните актове, приети 
съгласно член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852, се изменят след 
създаването на дълга по първата алинея, 
емитентът разпределя постъпленията от 
облигацията за дълга по първата алинея, 
като прилага изменените делегирани 
актове в рамките на пет години след 
началната дата на прилагането им.

Когато делегираните актове, приети 
съгласно член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/852, се изменят след 
създаването на дълга по първата алинея, 
емитентът разпределя постъпленията от 
облигацията за дълга по първата алинея, 
като прилага изменените делегирани 
актове в рамките на пет години след 
началната дата на прилагането им. След 
промяна на делегираните актове не се 
изисква преразпределение на вече 
разпределените постъпления.

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от параграфи 1 
и 2 обозначението „европейска 
екосъобразна облигация“ или „EuGB“ 
не се използва, когато някои от 
постъпленията се разпределят за:
a) производство на ядрена 
енергия; или
б) производство на 
електроенергия или комбинирано 
производство на 
топлинна/охладителна енергия и 
електрическа енергия, или 
производство на 
топлинна/охладителна енергия от 
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изкопаеми газообразни горива, освен 
ако емисиите на парникови газове 
през целия жизнен цикъл са по-ниски 
от 100gCO2e/kWh.

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Изисквания на равнище субект към 

емитентите на европейски 
екосъобразни облигации

1. Емитентите на европейски 
екосъобразни облигации спазват 
принципа за ненанасяне на 
значителни вреди, посочен в 
Регламент (ЕС) 2019/2088 и в 
регулаторните технически 
стандарти, приети съгласно 
посочения регламент, с които 
допълнително се уточнява този 
принцип.   
За целите на първа алинея 
емитентите на европейски 
екосъобразни облигации доказват, че 
преди емитирането на такива 
облигации са взели предвид всички 
изброени по-долу елементи:
a) основните неблагоприятни 
въздействия на инвестиционните 
решения върху факторите на 
устойчивост;
б)  включването на рисковете за 
устойчивостта в процеса на вземане 
на инвестиционни решения; както и
в) спазването на Насоките на 
ОИСР за многонационалните 
предприятия и Ръководните 
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принципи на ООН за бизнеса и 
правата на човека, включително 
принципите и правата, установени в 
осемте основни конвенции, посочени в 
Декларацията на Международната 
организация на труда за основните 
принципи и права при работа и в 
Международната харта за правата 
на човека.
2. На емитентите, които не са 
държавни образувания, и свързаните с 
тях трети страни, които се 
намират в юрисдикции, изброени в 
приложение I или II към списъка на 
ЕС на юрисдикциите, неоказващи 
съдействие за данъчни цели, не се 
разрешава да използват 
обозначението „европейска 
еекосъобразна облигация“ или 
„EuGB“, освен ако могат да докажат 
реална икономическа дейност в 
посочената юрисдикция. 
На емитентите – държавни 
образувания, изброени в приложение I 
или II към списъка на ЕС на 
юрисдикциите, неоказващи 
съдействие за данъчни цели, не се 
разрешава да използват 
обозначението „европейска 
екосъобразна облигация“ или „EuGB“.
3. Емитентите оповестяват 
изискванията, посочени в настоящия 
член, в образеца на информационния 
документ относно европейските 
устойчиви облигации, посочен в 
приложение I.

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 7 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
План за преход

1. Емитентите за европейски 
екосъобразни облигации и 
емитентите на облигации, свързани с 
устойчивостта, разработват план за 
преход, в който посочват как ще се 
съобразят със сценария за глобално 
затопляне с 1,5 °C и ще постигнат 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. Планът за преход 
включва годишни и проверими цели.
2. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на минималните 
изисквания за плановете за преход.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
стандарти до [18 месеца след датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент].
На Комисията се делегира 
правомощието да допълва настоящия 
регламент, като приема посочените в 
първа алинея от настоящия параграф 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 в
Използване на стандарта за 

европейските екосъобразни облигации 
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от институциите и органите на 
Съюза

Институциите и органите на Съюза 
използват стандарта за 
европейските екосъобразни облигации 
и прилагат критериите по членове 4 – 
7а за всяко емитиране на облигации с 
постъпления, които имат за цел 
екологична устойчивост.

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информационен документ относно 
европейските екосъобразни облигации 
и проверка на информационния 
документ относно европейските 
екосъобразни облигации преди 
емитирането

Информационен документ относно 
устойчивите облигации и проверка на 
информационния документ относно 
устойчивите облигации преди 
емитирането

(Това изменение се прилага в целия 
текст. Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. en

Обосновка

Тъй като изискванията за оповестяване са хармонизирани за всички емисии на 
устойчиви облигации в Съюза, промяната на наименованието спомага за повишаване 
на яснотата.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди емитирането на 1. Преди емитирането на 
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европейски екосъобразни облигации 
емитентът:

облигации, които се предлагат на 
пазара в Съюза и имат за цел 
устойчиви инвестиции, емитентът:

Or. en

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) попълва информационния 
документ относно европейските 
екосъобразни облигации, съдържащ се в 
приложение I;

a) попълва информационния 
документ относно устойчивите 
облигации, съдържащ се в 
приложение I;

Or. en

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уверява се, че попълненият 
информационен документ относно 
европейските екосъобразни облигации 
е бил подложен на проверка преди 
емитирането и е получил положително 
становище от външния проверител.

б) уверява се, че попълненият 
информационен документ относно 
устойчивите облигации е бил 
подложен на проверка преди 
емитирането и е получил положително 
становище от външния проверител.

Or. en

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Един информационен документ 
относно европейските екосъобразни 
облигации може да е свързан с една 
или няколко емисии на европейски 
екосъобразни облигации.

2. Всеки информационен документ 
относно устойчивите облигации е 
свързан с една отделна устойчива 
облигация. Няколко информационни 
документа могат да бъдат 
публикувани съвместно.

Or. en

Обосновка

По този начин се насърчава автоматизираното събиране на данни и 
съпоставимостта на данните между емисиите на различните облигации.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) оценка дали попълненият 
информационен документ относно 
екосъобразните облигации е в 
съответствие с членове 4 – 7 от 
настоящия регламент и приложение I 
към настоящия регламент;

a) за европейските екосъобразни 
облигации – оценка дали попълненият 
информационен документ относно 
европейските устойчиви облигации е в 
съответствие с членове 4 – 7б от 
настоящия регламент и приложение I 
към настоящия регламент;

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) за други устойчиви облигации – 
оценка на това дали информацията, 
предоставена в попълнения 
информационен документ за 
европейските устойчиви облигации, е 
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в съответствие с обявената цел за 
устойчивост на облигацията и 
оценка на степента, в която 
попълненият информационен 
документ относно европейските 
устойчиви облигации е в 
съответствие с членове 4 – 7б и 
приложение I;

Or. en

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка година и до пълното 
разпределение на постъпленията от 
съответната европейска екосъобразна 
облигация емитентите на европейски 
екосъобразни облигации изготвят отчет 
за разпределението на постъпленията от 
европейските екосъобразни облигации 
по образеца, установен в приложение II, 
като с този отчет доказват, че 
постъпленията от всички съответни 
европейски екосъобразни облигации 
от датата на тяхното емитиране и 
до края на годината, за която се 
отнася отчетът, са разпределени в 
съответствие с членове 4 – 7.

1. Всяка година и до пълното 
разпределение на постъпленията от 
съответната устойчива облигация 
емитентите на устойчиви облигации, 
които представляват използване на 
постъпления, изготвят отчет за 
разпределението на постъпленията от 
европейските устойчиви облигации по 
образеца, установен в приложение II, 
като с този отчет доказват:

Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) за европейските екосъобразни 
облигации – че постъпленията от 
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датата на тяхното емитиране и до 
края на годината, за която се отнася 
отчетът, са разпределени в 
съответствие с членове 4 – 7;

Or. en

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) за други устойчиви облигации – 
дали постъпленията са разпределени 
в съответствие с обявената цел за 
устойчивост на облигацията и 
степента, в която постъпленията са 
разпределени в съответствие с 
членове 4 – 7.

Or. en

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Един отчет за разпределението 
на постъпленията от европейските 
екосъобразни облигации може да бъде 
свързан с една или няколко емисии на 
такива облигации.

2. Един отчет за разпределението 
на постъпленията от европейските 
екосъобразни облигации е свързан с 
една отделна устойчива облигация. 
Няколко отчета за разпределението 
на постъпленията могат да бъдат 
публикувани съвместно.

Or. en

Обосновка

Това спомага за автоматизиране на събирането на данни и съпоставимост на 
устойчивите облигации.
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Изменение 74

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Отчетът за разпределението на 
постъпленията от европейските 
екосъобразни облигации, изготвен след 
пълното разпределение на 
постъпленията от европейската 
екосъобразна облигация в съответствие 
с членове 4 – 7, се подлага на проверка 
след емитирането от външен 
проверител.

3. Отчетът за разпределението на 
постъпленията от устойчивите 
облигации, изготвен след пълното 
разпределение на постъпленията от 
устойчивата облигация в съответствие 
с членове 4 – 7, се подлага на проверка 
след емитирането от външен 
проверител.

Or. en

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато след публикуването на 
отчета за разпределението в 
съответствие с член 13, параграф 1, 
буква в), разпределението на 
постъпленията се коригира, емитентите 
на съответните европейски 
екосъобразни облигации изменят отчета 
за разпределението и въпросният 
изменен отчет се подлага на проверка 
след емитирането от външен 
проверител.

4. Когато след публикуването на 
отчета за разпределението в 
съответствие с член 13, параграф 1, 
буква в), разпределението на 
постъпленията се коригира, емитентите 
на съответната устойчива облигация 
изменят отчета за разпределението и 
въпросният изменен отчет се подлага на 
проверка след емитирането от външен 
проверител.

Or. en
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Изменение 76

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Като изключение от параграф 3 
всеки отчет за разпределението от 
емитенти, които са финансови 
предприятия и разпределят 
постъпленията от портфейл от няколко 
европейски екосъобразни облигации 
към портфейл от финансови активи по 
член 5, подлежи на проверка след 
емитирането от външен проверител. 
Външният проверител обръща особено 
внимание на онези финансови активи, 
които не са били включени в нито един 
предишен публикуван отчет за 
разпределението.

5. Като изключение от параграф 3 
всеки отчет за разпределението от 
емитенти, които са финансови 
предприятия и разпределят 
постъпленията от портфейл от няколко 
устойчиви облигации към портфейл от 
финансови активи по член 5, подлежи 
на проверка след емитирането от 
външен проверител. Външният 
проверител обръща особено внимание 
на онези финансови активи, които не са 
били включени в нито един предишен 
публикуван отчет за разпределението.

Or. en

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Емитентите на европейски 
екосъобразни облигации представят на 
външен проверител посочените в 
параграф 3, 4 и 5 отчети за 
разпределението в срок от 30 дни от 
края на годината, за която се отнасят 
тези отчети. Справката за резултатите от 
проверката след емитирането трябва да 
бъде публично достъпна в срок от 
90 дни от получаването на отчета за 
разпределението.

6. Емитентите на устойчива 
облигация представят на външен 
проверител посочените в параграф 3, 4 и 
5 отчети за разпределението в срок от 
30 дни от края на годината, за която се 
отнасят тези отчети. Справката за 
резултатите от проверката след 
емитирането трябва да бъде публично 
достъпна в срок от 90 дни от 
получаването на отчета за 
разпределението.

Or. en
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Изменение 78

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) оценка дали емитентът е 
разпределил постъпленията от 
облигацията в съответствие с членове 4 
– 7 въз основа на информацията, 
представена на външния проверител;

a) за европейски екосъобразни 
облигации – оценка дали емитентът е 
разпределил постъпленията от 
облигацията в съответствие с членове 4 
– 7 въз основа на информацията, 
представена на външния проверител;

Or. en

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) за други устойчиви облигации – 
оценка на това дали емитентът е 
разпределил постъпленията от 
облигацията в съответствие с 
обявената цел за устойчивост на 
облигацията и оценка на степента, в 
която емитентът е разпределил 
постъпленията от облигацията в 
съответствие с членове 4 – 7, въз 
основа на информацията, 
предоставена на външния 
проверител;

Or. en

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оценка дали емитентът се е 
съобразил с предвиденото използване на 
постъпленията, посочено в 
информационния документ относно 
екосъобразните облигации, въз основа 
на информацията, представена на 
външния проверител;

б) Оценка дали емитентът се е 
съобразил с предвиденото използване на 
постъпленията, посочено в 
информационния документ относно 
устойчивите облигации, въз основа на 
информацията, представена на външния 
проверител;

Or. en

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато постъпленията от 
облигациите се разпределят за 
данъчни облекчения по член 4, 
параграф 2, буква в) или субсидии по 
член 4, параграф 2, буква г), при 
проверката след емитирането се 
преценява единствено дали 
условията, съгласно които са 
изплатени тези разходи или 
трансфери, са в съответствие с 
членове 4 – 7.

заличава се

Or. en

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отчет за въздействието на 
европейските екосъобразни облигации

Отчет за въздействието на 
устойчивите облигации

(Това изменение се прилага в целия 
текст. Приемането му ще наложи 
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съответните промени в целия текст.)

Or. en

Обосновка

Тъй като този отчет е задължителен за всички емитирани в Съюза устойчиви 
облигации, промяната на наименованието ще внесе повече яснота.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Емитентите на европейски 
екосъобразни облигации, след пълното 
разпределение на постъпленията от тези 
облигации и поне веднъж през техния 
срок, изготвят отчет за въздействието на 
европейските екосъобразни облигации, 
отнасящ се до въздействието върху 
околната среда на използването на 
постъпленията от облигациите, като 
използват образеца, установен в 
приложение III.

1. Емитентите на европейска 
екосъобразна облигация, след пълното 
разпределение на постъпленията от тези 
облигации и поне веднъж през техния 
срок, изготвят отчет за въздействието на 
европейските устойчиви облигации, 
отнасящ се до цялостната стратегия 
за устойчивост на емитента и 
въздействието върху устойчивостта 
на използването на постъпленията от 
облигациите, като използват образеца, 
установен в приложение III.

Or. en

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Един отчет за въздействието 
може да обхване няколко емисии на 
европейски екосъобразни облигации.

2. Всеки отчет за въздействието е 
свързан с една отделна устойчива 
облигация. Няколко отчета за 
въздействието могат да бъдат 
публикувани съвместно.

Or. en
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Изменение 85

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Емитентите на устойчиви 
облигации трябва да поискат 
проверка на отчета за въздействието 
от външен проверител.

Or. en

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Посочената в параграф 2а 
проверка на отчета на въздействието 
включва всички изброени по-долу 
елементи:
a) оценка на това дали 
емитирането на облигациите е 
съобразено с по-общата стратегия за 
устойчивост на емитента;
б) за емисиите на европейски 
екосъобразни облигации и за 
облигациите, свързани с 
устойчивостта – оценка на плана за 
преход, в която се посочва как 
емитентът ще се съобрази със 
сценария за глобално затопляне с 1,5 
°C и ще постигне неутралност по 
отношение на климата до 2050 г.;
в) за облигациите, които 
отговарят на условията за използване 
на облигации с постъпления – 
проверка на проектите, финансирани 
от постъпленията от облигациите, и 
когато е приложимо, дали планът за 
съобразяване с таксономията е 
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спазен;
г) оценка на посоченото 
въздействие върху устойчивостта на 
постъпленията от облигации; 
д) елементите, посочени в 
приложение IV.

Or. en

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Емитент, който е държавно образувание, 
може да поиска извършването на 
проверка преди и след емитирането от 
външен проверител или от държавен 
одитор или друг публичен субект, който 
е упълномощен от държавното 
образувание да оценява спазването на 
настоящия регламент.

Емитент, който е държавно образувание, 
може да поиска извършването на 
проверка преди и след емитирането от 
външен проверител или от държавен 
одитор или друг публичен субект, който 
е упълномощен от държавното 
образувание да оценява спазването на 
настоящия регламент. За емитенти – 
държавни образувания извън Съюза, 
държавният одитор или друг 
публичен субект е длъжен да получи 
предварително одобрение от ЕОЦКП 
в съответствие с дял III, глава 1.

Or. en

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проспект за европейските 
екосъобразни облигации

Проспект за устойчиви облигации

Or. en
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Изменение 89

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато съгласно Регламент (ЕС) 
2017/1129 трябва да бъде публикуван 
проспект, в този проспект ясно се 
посочва, когато трябва да се представи 
информация за използването на 
постъпленията, че европейската 
екосъобразна облигация е емитирана в 
съответствие с настоящия регламент.

1. За емитирането на устойчиви 
облигации, когато съгласно Регламент 
(ЕС) 2017/1129 трябва да бъде 
публикуван проспект, в този проспект 
ясно се посочва, когато трябва да се 
представи информация за използването 
на постъпленията, дали става въпрос за 
европейска екосъобразна облигация, 
която е емитирана в съответствие с 
настоящия регламент, или за друга 
устойчива облигация.

Or. en

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на член 19, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1129 
„регулирана информация“ включва 
информацията, съдържаща се в 
информационния документ относно 
европейските екосъобразни облигации, 
посочен в член 8, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент.

2. За целите на член 19, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1129 
„регулирана информация“ включва 
информацията, съдържаща се в 
информационния документ относно 
европейските екосъобразни облигации, 
посочен в член 8, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент. Тази 
информация се включва изцяло в 
проспекта, посочен в параграф 1 от 
настоящия член, като се използва 
образецът от приложение I към 
настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Това помага за автоматизиране на данните и съпоставимост на облигациите

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отделен раздел, озаглавен 
„Европейски екосъобразни облигации“, 
емитентите на европейски 
екосъобразни облигации публикуват на 
своите уебсайтове и предоставят 
безплатно поне до падежа на 
съответните облигации всяко от 
посочените по-долу:

1. В отделен раздел, озаглавен 
„Устойчиви облигации“, емитентите 
наустойчиви облигации публикуват на 
своите уебсайтове и предоставят 
безплатно поне до падежа на 
съответните облигации всяко от 
посочените по-долу:

Or. en

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) попълнения информационен 
документ относно европейските 
екосъобразни облигации по член 8 — 
преди емитирането на облигацията;

a) попълнения информационен 
документ относно европейските 
устойчиви облигации по член 8 — 
преди емитирането на облигацията;

Or. en

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) справката за резултатите от б) справката за резултатите от 
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проверката преди емитирането, свързана 
с информационния документ относно 
европейските екосъобразни облигации 
по член 8 — преди емитирането на 
облигацията;

проверката преди емитирането, свързана 
с информационния документ относно 
европейските устойчиви облигации по 
член 8 — преди емитирането на 
облигацията;

Or. en

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишните отчети за 
разпределението на постъпленията от 
европейските екосъобразни облигации 
по член 9 — всяка година до пълното 
разпределение на постъпленията от 
съответната европейска екосъобразна 
облигация, не по-късно от три месеца 
след края на годината, за която се 
отнася отчетът;

в) когато са налични – годишните 
отчети за разпределението на 
постъпленията от европейските 
устойчиви облигации по член 9 — 
всяка година до пълното разпределение 
на постъпленията от съответната 
европейска устойчива облигация, не 
по-късно от три месеца след края на 
годината, за която се отнася отчетът;

Or. en

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато е наличен – планът за 
съобразяване с таксономията, 
посочен в член 6;

Or. en
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Изменение 96

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) проверките по член 9 на отчетите 
за разпределението на постъпленията от 
европейските екосъобразни облигации 
след емитирането;

г) когато са налични – проверките 
по член 9 на отчетите за 
разпределението на постъпленията от 
устойчивите облигации след 
емитирането;

Or. en

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) отчета за въздействието на 
европейските екосъобразни облигации 
по член 10.

д) отчета за въздействието на 
устойчивите облигации по член 10.

Or. en

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) когато еналичен, планът за 
преход, посочен в член 7б;

Or. en
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Изменение 99

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато европейските 
екосъобразни облигации се предлагат 
публично или се допускат до търговия 
на пазара в само една държава членка — 
на език, приет от компетентния орган на 
тази държава членка съгласно член 36 
от настоящия регламент;

a) когато устойчивите облигации 
се предлагат публично или се допускат 
до търговия на пазара в само една 
държава членка — на език, приет от 
компетентния орган на тази държава 
членка съгласно член 36 от настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато европейските 
екосъобразни облигации се предлагат 
публично или се допускат до търговия 
на пазара в две или повече държави 
членки — или на език, приет от 
компетентния орган на всяка държава 
членка съгласно член 37 от настоящия 
регламент, или на език, който обичайно 
се използва в сферата на 
международните финанси, по избор на 
емитента.

б) когато устойчивите облигации 
се предлагат публично или се допускат 
до търговия на пазара в две или повече 
държави членки — или на език, приет от 
компетентния орган на всяка държава 
членка съгласно член 37 от настоящия 
регламент, или на език, който обичайно 
се използва в сферата на 
международните финанси, по избор на 
емитента.

Or. en

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като изключение от параграф 2, 
когато за европейската екосъобразна 
облигация трябва да бъде публикуван 
проспект в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2017/1129, информацията, 
съдържаща се в документите по 
параграф 1, букви а), в) и д), се 
представя на езика или езиците, на 
които е изготвен този проспект.

3. Като изключение от параграф 2, 
когато за устойчива облигация трябва 
да бъде публикуван проспект в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/1129, информацията, съдържаща се 
в документите по параграф 1, букви а), 
в) и д), се представя на езика или 
езиците, на които е изготвен този 
проспект.

Or. en

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Емитентите на европейски 
екосъобразни облигации уведомяват 
националния компетентен орган по 
член 36 за публикуването на всички 
документи по параграф 1 без 
неоправдано забавяне.

4. Емитентите на устойчиви 
облигации уведомяват националния 
компетентен орган по член 36 за 
публикуването на всички документи по 
параграф 1 без неоправдано забавяне.

Or. en

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Емитентите на европейски 
екосъобразни облигации уведомяват 
ЕОЦКП за публикуването на всички 
документи по параграф 1 в срок от 
30 дни.

5. Емитентите на устойчиви 
облигации уведомяват ЕОЦКП за 
публикуването на всички документи по 
параграф 1 в срок от 30 дни.

Or. en
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Изменение 104

Предложение за регламент
Дял III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Външни проверители на европейските 
екосъобразни облигации

Външни проверители на устойчивите 
облигации

Or. en

Изменение 105

Предложение за регламент
Дял ІІІ – Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия за започване на дейности като 
външен проверител на европейски 
екосъобразни облигации

Условия за започване на дейности като 
външен проверител на устойчиви 
облигации

Or. en

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да започнат дейностите 
си, външните проверители на 
европейски екосъобразни облигации се 
регистрират в ЕОЦКП.

1. Преди да започнат дейностите 
си, външните проверители на 
устойчиви облигации се регистрират в 
ЕОЦКП.

Or. en
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Изменение 107

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дялове III и ІV от настоящия 
регламент не се прилагат за държавните 
одитори и другите публични субекти, 
оправомощени от емитенти — 
държавни образувания, да оценяват 
спазването на настоящия регламент.

3. Дялове III и ІV от настоящия 
регламент не се прилагат за държавните 
одитори и другите публични субекти, 
оправомощени от емитенти — 
държавни образувания от Съюза, да 
оценяват спазването на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявление за регистрация като външен 
проверител на европейски екосъобразни 
облигации

Заявление за регистрация като външен 
проверител на устойчиви облигации

Or. en

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявлението за регистрация като 
външен проверител на европейски 
екосъобразни облигации съдържа 
цялата посочена по-долу информация:

1. Заявлението за регистрация като 
външен проверител на устойчиви 
облигации съдържа цялата посочена по-
долу информация:

Or. en
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Изменение 110

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) бизнес плановете и 
управленските структури на 
заявителя;

Or. en

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 12 месеца след 
датата на влизане в сила].

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 24 месеца след 
датата на влизане в сила].

Or. en

Обосновка

Искане на ЕОЦКП за поетапно въвеждане на регулаторни технически стандарти 
(РТС).

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 12 месеца след 
датата на влизане в сила].

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 36 месеца след 
датата на влизане в сила].
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Or. en

Обосновка

Искане на ЕОЦКП за поетапно въвеждане на регулаторни технически стандарти 
(РТС).

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 12 месеца след 
датата на влизане в сила].

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 24 месеца след 
датата на влизане в сила].

Or. en

Обосновка

Искане на ЕОЦКП за поетапно въвеждане на регулаторни технически стандарти 
(РТС).

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 12 месеца след 
датата на влизане в сила].

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 24 месеца след 
датата на влизане в сила].

Or. en

Обосновка

Искане на ЕОЦКП за поетапно въвеждане на регулаторни технически стандарти 
(РТС).
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Изменение 115

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 12 месеца след 
датата на влизане в сила].

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 24 месеца след 
датата на влизане в сила].

Or. en

Обосновка

Искане на ЕОЦКП за поетапно въвеждане на регулаторни технически стандарти 
(РТС).

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Външните проверители, които са 
информирани за грешки в техните 
методологии за оценка или при тяхното 
прилагане, оказващи съществено 
въздействие върху проверката преди 
емитирането по член 8 или проверката 
след емитирането по член 9, незабавно 
уведомяват за тези грешки ЕОЦКП и 
емитентите на съответните европейски 
екосъобразни облигации и им ги 
разясняват.

1. Външните проверители, които са 
информирани за грешки в техните 
методологии за оценка или при тяхното 
прилагане, оказващи съществено 
въздействие върху проверката преди 
емитирането по член 8 или проверката 
след емитирането по член 9, незабавно 
уведомяват за тези грешки ЕОЦКП и 
емитентите на съответните устойчиви 
облигации и им ги разясняват.

Or. en
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Изменение 117

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Външните проверители не 
възлагат на външни изпълнители 
дейността на своето звено по 
спазването на изискванията.

2. Външните проверители 
надлежно обосновават решението си 
да възложат част от своите 
дейности по оценяване на външни 
изпълнители. Външните проверители 
не възлагат на външни изпълнители 
всичките си дейности по оценяване 
или дейностите на своето звено по 
спазването на изискванията.

Or. en

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Външните проверители 
уведомяват ЕОЦКП за онези свои 
дейности по оценяване, които ще бъдат 
възложени на външни изпълнители, 
включително като указват равнището на 
човешките и техническите ресурси, 
необходими за осъществяването на тези 
дейности.

3. Външните проверители 
уведомяват ЕОЦКП за онези свои 
дейности по оценяване, които ще бъдат 
възложени на външни изпълнители, 
включително като указват равнището на 
човешките и техническите ресурси, 
необходими за осъществяването на тези 
дейности. В срок от 30 дни след 
датата на получаване на 
уведомлението ЕОЦКП одобрява или 
отхвърля споразуменията за 
възлагане на дейности на външни 
изпълнители. ЕОЦКП отхвърля 
договореностите за възлагане на 
дейности на външни подизпълнители, 
ако счита, че външният проверител 
не спазва изискванията на параграфи 
1, 2 и 4.

Or. en



PR\1244367BG.docx 71/115 PE700.638v01-00

BG

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) критериите, съгласно които се 
гарантира, че извършването на дейности 
по оценяване не влошава съществено 
качеството на вътрешния контрол на 
външните проверители или 
способността на ЕОЦКП да упражнява 
надзор върху спазването на настоящия 
регламент от страна на външните 
проверители.

б) критериите, съгласно които се 
гарантира, че извършването на дейности 
по оценяване не влошава съществено 
качеството на вътрешния контрол на 
външните проверители или 
способността на ЕОЦКП да упражнява 
надзор върху спазването на настоящия 
регламент от страна на външните 
проверители, включително 
потенциалните ограничения на 
дейностите по оценяване, които 
могат да бъдат възлагани на външни 
изпълнители.

Or. en

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато ЕОЦКП е отменил 
регистрацията на външен проверител в 
съответствие с член 51, параграф 1, този 
външен проверител гарантира, че 
отчетността и документите се 
съхраняват в продължение на още пет 
години. Отчетността и документите, с 
които се определят съответните права и 
задължения на външния проверител и на 
емитента на европейската 
екосъобразна облигация съгласно 
споразумение за предоставяне на услуги 
за оценка, се съхраняват, докато траят 
отношенията с този емитент.

3. Когато ЕОЦКП е отменил 
регистрацията на външен проверител в 
съответствие с член 51, параграф 1, този 
външен проверител гарантира, че 
отчетността и документите се 
съхраняват в продължение на още пет 
години. Отчетността и документите, с 
които се определят съответните права и 
задължения на външния проверител и на 
емитента на устойчивата облигация 
съгласно споразумение за предоставяне 
на услуги за оценка, се съхраняват, 
докато траят отношенията с този 
емитент.
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Or. en

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Външните проверители 
установяват, прекратяват, управляват и 
оповестяват по прозрачен начин всеки 
действителен или потенциален 
конфликт на интереси, независимо дали 
този конфликт на интереси засяга 
техните анализатори или служители, 
всяко лице, което е свързано с външните 
проверители и участва пряко по силата 
на договор в дейности по оценяване, 
или лицата, одобряващи проверките 
преди и след емитирането.

1. Външните проверители 
установяват, прекратяват, управляват и 
оповестяват по прозрачен начин всеки 
действителен или потенциален 
конфликт на интереси, независимо дали 
този конфликт на интереси засяга 
техните анализатори или служители, 
акционери, всяко лице, което е свързано 
с външните проверители и участва 
пряко по силата на договор в дейности 
по оценяване, или лицата, одобряващи 
проверките преди и след емитирането.

За целите на настоящия регламент 
терминът „акционер“ включва 
действителните собственици 
съгласно определението в член 3, 
точка 6 от Директива (ЕС) 2015/849 
на Европейския парламент и на 
Съвета1a. 
__________________
1aДиректива (ЕС) 2015/849 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 май 2015 г. за предотвратяване 
използването на финансовата 
система за целите на изпирането на 
пари и финансирането на тероризма, 
за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 648/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на 
Директива 2005/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Директива 2006/70/ЕО на Комисията 
(ОВ L 141, 5.6.2015, стр. 73).

Or. en
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Изменение 122

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Начислените от външните 
проверители такси за услугите по 
оценяване не зависят от резултата от 
проверката преди или след емитирането 
или от друг резултат или изход от 
извършената работа.

2. Начислените от външните 
проверители такси за услугите по 
оценяване се договарят от 
проверителя и емитента преди 
проверката и не зависят от резултата от 
проверката преди или след емитирането 
или от друг резултат или изход от 
извършената работа.

Or. en

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Външен проверител не може да 
извършва проверка при нито едно от 
следните обстоятелства, а в случай 
на съществуваща проверка, незабавно 
съобщава, когато такава проверка е 
потенциално засегната от някое от 
следните обстоятелства:
a) външният проверител или 
лице, посочено в параграф 1, пряко или 
непряко притежават финансови 
инструменти на проверявания субект 
или на свързана трета страна или 
имат други преки или непреки 
интереси на собственик в рамките на 
този субект или страна, различни от 
участие в диверсифицирани 
колективни инвестиционни схеми, 
включително управлявани фондове, 
като например пенсионни или 
животозастрахователни фондове;
б) акционер или съдружник в 
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дружеството, което е външен 
проверител, който притежава 10 % 
или повече от капитала или правата 
на глас на този проверител или може 
по друг начин да упражнява 
значително влияние върху 
стопанските дейности на 
проверителя, притежава 10 % или 
повече от капитала или правата на 
глас на проверявания субект или на 
свързаната трета страна или други 
интереси, свързани със собственост в 
проверявания субект или трета 
страна, с изключение на участие в 
диверсифицирани колективни 
инвестиционни схеми и управлявани 
фондове, като например пенсионни 
фондове и животозастрахователни 
фондове, което не му позволява да 
упражнява значително влияние върху 
стопанските дейности на тази 
схема;
в) външната проверка се 
извършва по отношение на 
проверяваия субект или свързана 
трета страна, пряко или непряко 
обвързана с външния проверител чрез 
контрол;
г) външната проверка се 
извършва по отношение на проверяван 
субект или свързана трета страна, 
които притежават 10 % или повече 
от капитала или правата на глас на 
този външен проверител; 
д) посочено в параграф 1 лице е 
член на управителния или надзорния 
съвет на проверявания субект или на 
свързана трета страна;
е) акционер или съдружник в 
дружеството, което е външен 
проверител, който притежава 10 % 
или повече от капитала или правата 
на глас на този външен проверител 
или може по друг начин да упражнява 
значително влияние върху 
стопанските дейности на външния 
проверител, е член на 
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административния или надзорния 
съвет на проверявания субект или на 
свързана трета страна; или
ж) когато рейтингов анализатор, 
участвал в определянето на резултат 
от проверка, или лице, одобрило 
проверка, са били в отношения, които 
биха могли да породят конфликт на 
интерес, с проверявания субект или 
свързана трета страна.

Or. en

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. При определянето на това, че 
разпоредбите на настоящия член не 
са достатъчни, за да се избегнат 
конфликти на интереси, които биха 
могли да накърнят надеждността на 
пазара на устойчиви облигации, 
ЕОЦКП може да разработи проекти 
на регулаторни технически 
стандарти за определяне на 
допълнителни целенасочени 
изисквания за избягване на конфликти 
на интереси на външните 
проверители.
На Комисията се делегира 
правомощието да допълва настоящия 
регламент, като приема посочените в 
първа алинея от настоящия параграф 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en
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Изменение 125

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Външните проверители, които 
предоставят услуги, различни от 
дейностите по оценяване, гарантират, че 
съответните други услуги не пораждат 
конфликт на интереси с техните 
дейности по оценяване, отнасящи се до 
европейските екосъобразни облигации. 
Такива външни проверители 
оповестяват в справките за резултатите 
от своите проверки преди и след 
емитирането всички други услуги, 
предоставяни на оценявания субект или 
свързано с него трето лице.

Външните проверители, които 
предоставят услуги, различни от 
дейностите по оценяване, гарантират, че 
съответните други услуги не пораждат 
конфликт на интереси с техните 
дейности по оценяване, отнасящи се до 
устойчивите облигации. Такива 
външни проверители оповестяват в 
справките за резултатите от своите 
проверки преди и след емитирането 
всички други услуги, предоставяни на 
оценявания субект или свързано с него 
трето лице.

Or. en

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в отделен раздел, озаглавен 
„Стандарт за европейските 
екосъобразни облигации — проверки 
преди емитирането“ — справка за 
резултатите от извършените от 
проверителя проверки преди 
емитирането;

a) в отделен раздел, озаглавен 
„Устойчиви облигации — проверки 
преди емитирането“ — справка за 
резултатите от извършените от 
проверителя проверки преди 
емитирането;

Or. en

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в отделен раздел, озаглавен 
„Стандарт за европейските 
екосъобразни облигации — проверки 
след емитирането“ — справка за 
резултатите от извършените от 
проверителя проверки след 
емитирането.

б) в отделен раздел, озаглавен 
„Устойчиви облигации — проверки 
след емитирането“ — справка за 
резултатите от извършените от 
проверителя проверки след 
емитирането;

Or. en

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в отделен раздел, озаглавен 
„Устойчиви облигации – проверки на 
отчетите за въздействието“ – 
справки за резултатите от 
извършените от проверителя 
проверки на отчетите за 
въздействието.

Or. en

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Справките за резултатите от 
посочените в параграф 1, буква б) 
проверки след емитирането се 
предоставят на обществеността 
незабавно след оценката от външния 
проверител на отчетите за 
разпределението.

3. Справките за резултатите от 
посочените в параграф 1, буква б) 
проверки след емитирането и 
проверките на отчетите за 
въздействието, посочени в параграф 1, 
буква ба), се предоставят на 
обществеността незабавно след 
оценката от външния проверител на 
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отчетите за разпределението.

Or. en

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Справките за резултатите от 
посочените в параграф 1, буква а) 
проверки преди емитирането и 
посочените в параграф 1, буква б) 
проверки след емитирането остават 
публично достъпни поне до падежа на 
облигацията след публикуването им на 
уебсайта на външния проверител.

4. Справките за резултатите от 
посочените в параграф 1, буква а) 
проверки преди емитирането и 
посочените в параграф 1, буква б) и 
проверките на отчетите за 
въздействието, посочени в параграф 1, 
буква ба) след емитирането остават 
публично достъпни поне до падежа на 
облигацията след публикуването им на 
уебсайта на външния проверител.

Or. en

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Външен проверител от трета 
държава може да предоставя услугите 
си в съответствие с настоящия 
регламент на емитенти, които емитират 
европейски екосъобразни облигации, 
когато той е вписан в регистъра на 
външните проверители от трети 
държави, воден от ЕОЦКП в 
съответствие с член 59.

1. Външен проверител от трета 
държава може да предоставя услугите 
си в съответствие с настоящия 
регламент на емитенти, които емитират 
устойчиви облигации, когато той е 
вписан в регистъра на външните 
проверители от трети държави, воден от 
ЕОЦКП в съответствие с член 59.

Or. en
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Изменение 132

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Външните проверители от трети 
държави, предоставящи услуги в 
съответствие с настоящия член, 
предлагат, преди да предоставят каквато 
и да е услуга във връзка с емитенти на 
европейски екосъобразни облигации, 
установени в Съюза, да отнесат всички 
спорове, свързани с тези услуги, към 
юрисдикцията на съд или арбитражен 
съд в държава членка.

10. Външните проверители от трети 
държави, предоставящи услуги в 
съответствие с настоящия член, 
предлагат, преди да предоставят каквато 
и да е услуга във връзка с емитенти на 
устойчиви облигации, установени в 
Съюза, да отнесат всички спорове, 
свързани с тези услуги, към 
юрисдикцията на съд или арбитражен 
съд в държава членка.

Or. en

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Външен проверител от трета 
държава, установен в държава, чиято 
правна и надзорна уредба е призната за 
действително равностойна в 
съответствие с параграф 1 и който е 
регистриран в регистъра по член 59, 
може да предоставя услугите, обхванати 
от регистрацията, на емитенти на 
европейски екосъобразни облигации в 
целия Съюз.

4. Външен проверител от трета 
държава, установен в държава, чиято 
правна и надзорна уредба е призната за 
действително равностойна в 
съответствие с параграф 1 и който е 
регистриран в регистъра по член 59, 
може да предоставя услугите, обхванати 
от регистрацията, на емитенти на 
устойчиви облигации в целия Съюз.

Or. en

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ЕОЦКП е отнесъл въпроса до 
компетентния орган на третата 
държава и компетентният орган на 
тази трета държава не е взел 
целесъобразните мерки, необходими 
за защитата на инвеститорите и за 
правилното функциониране на 
пазарите в Съюза, или не е доказал, че 
въпросният външен проверител от 
третата държава отговаря на 
изискванията, приложими към него в 
третата държава;

заличава се

Or. en

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) ЕОЦКП е информирал 
компетентния орган на третата 
държава за своето намерение да 
отмени регистрацията на външния 
проверител от третата държава 
най-малко 30 дни преди отмяната.

заличава се

Or. en

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като потвърди, че са изпълнени 
едно или повече от условията по 
първа алинея, ЕОЦКП отнася въпроса 
до компетентния орган на третата 
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държава. Ако компетентният орган 
на третата държава не е взел 
необходимите подходящи мерки за 
защита на инвеститорите и 
правилното функциониране на 
пазарите в Съюза или не е успял да 
докаже, че съответният външен 
проверител от трета държава 
отговаря на изискванията, 
приложими към него в третата 
държава, ЕОЦКП отменя 
регистрацията на външния 
проверител от трета държава най-
малко 30 дни след като е уведомил 
компетентния орган на третата 
държава за намерението си да 
отмени регистрацията.

Or. en

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от 20 работни дни от получаване 
на заявлението за предварително 
признаване ЕОЦКП преценява дали 
заявлението е пълно.

В срок от 30 работни дни от получаване 
на заявлението за предварително 
признаване ЕОЦКП преценява дали 
заявлението е пълно.

Or. en

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от 45 работни дни от получаване 
на пълното заявление, посочено в 
първата алинея от настоящия параграф, 
ЕОЦКП проверява дали са изпълнени 

В срок от 60 работни дни от получаване 
на пълното заявление, посочено в 
първата алинея от настоящия параграф, 
ЕОЦКП проверява дали са изпълнени 
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условията, предвидени в параграфи 2 и 
3.

условията, предвидени в параграфи 2 и 
3.

Or. en

Изменение 139

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 16 месеца след 
датата на влизане в сила].

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [Служба за публикации: 
Моля, въведете дата 24 месеца след 
датата на влизане в сила].

Or. en

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да спират дадено предлагане на 
европейски екосъобразни облигации за 
не повече от 10 последователни 
работни дни за всеки отделен случай, 
когато са налице основателни 
съображения да се подозира, че е налице 
нарушение на членове 8—13 от 
настоящия регламент;

д) да спират дадено предлагане на 
устойчиви облигации, когато са налице 
основателни съображения да се 
подозира, че е налице нарушение на 
членове 8—13 от настоящия регламент;

Or. en

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да забраняват или спират 
рекламните съобщения или да изискват 
от емитентите на европейски 
екосъобразни облигации или от 
съответните финансови посредници да 
прекратят или спрат рекламните 
съобщения за не повече от 10 
последователни работни дни за всеки 
отделен случай, когато са налице 
основателни съображения да се смята, 
че е налице нарушение на членове 8—13 
от настоящия регламент;

е) да забраняват или спират 
рекламните съобщения или да изискват 
от емитентите на устойчиви облигации 
или от съответните финансови 
посредници да прекратят или спрат 
рекламните съобщения, когато са 
налице основателни съображения да се 
смята, че е налице нарушение на 
членове 8—13 от настоящия регламент;

Or. en

Изменение 142

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да оповестяват пред 
обществеността факта, че емитент на 
европейски екосъобразни облигации не 
изпълнява задълженията си по 
членове 8—13 от настоящия регламент;

ж) да оповестяват пред 
обществеността факта, че емитент на 
устойчиви облигации не изпълнява 
задълженията си по членове 8—13 от 
настоящия регламент, както и да 
изискат от емитента да публикува 
тази информация на своя уебсайт и 
да информира инвеститорите в 
устойчивите облигации за 
неизпълнението на задълженията;

Or. en

Изменение 143

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква ж а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) да забраняват на емитентите 
да емитират европейски екосъобразни 
облигации или устойчиви облигации 
за срок, който не надхвърля 10 години;

Or. en

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нарушения на членове 8—13; a) нарушения на членове 4—13;

Or. en

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) неспазване на плана за 
съобразяване с таксономията по член 
6;

Or. en

Изменение 146

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) неспазване на плана за преход, 
посочен в член 7б.
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Or. en

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) публично изявление, в което се 
посочва отговорното физическо лице 
или юридическо лице и естеството на 
нарушението, в съответствие с член 37, 
параграф 1), точка ж);

a) публично изявление, в което се 
посочва отговорното физическо лице 
или отговорният субект и естеството 
на нарушението, в съответствие с 
член 37, параграф 1), точка ж);

Or. en

Изменение 148

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпореждане, с което се изисква 
отговорното физическо лице или 
юридическо лице да прекрати 
поведението, съставляващо нарушение;

б) разпореждане, с което се изисква 
отговорното физическо лице или 
отговорният субект да прекрати 
поведението, съставляващо нарушение;

Or. en

Изменение 149

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разпореждане, с което се 
забранява на отговорното физическо 
лице или на отговорния правен субект 
да емитира европейски екосъобразни 
облигации или устойчиви облигации 
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за срок, който не надхвърля 10 години;

Or. en

Изменение 150

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет по силата 
на членовете относно процедурните 
правила за предприемане на надзорни 
мерки и налагане на глоби, 
регистрацията, признаването и 
надзорните такси, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът повдигнат 
възражения в срок от [два месеца], след 
като са били уведомени за него, или ако 
преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
уведомят Комисията, че няма да 
повдигнат възражения. Посоченият срок 
може да се удължи с [два месеца] по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет по силата 
на членовете относно процедурните 
правила за предприемане на надзорни 
мерки и налагане на глоби, 
регистрацията, признаването и 
надзорните такси, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът повдигнат 
възражения в срок от [три месеца], след 
като са били уведомени за него, или ако 
преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
уведомят Комисията, че няма да 
повдигнат възражения. Посоченият срок 
може да се удължи с [три месеца] по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Or. en

Изменение 151

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Не се изисква устойчивите 
облигации, емитирани преди... 
[датата на влизане в сила на 
настоящия регламент], да отговарят 
на изискванията на настоящия 
регламент.
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Or. en

Изменение 152

Предложение за регламент
Член 63 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 63 а
Преглед

1. До декември 2023 г. и на всеки 
три години след това Комисията, въз 
основа на приноса на Платформата 
за финансиране за устойчиво 
развитие, представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на настоящия 
регламент. Докладът трябва да прави 
оценка най-малко на следното:
a) възприемането на стандарта 
за европейските екосъобразни 
облигации и техния пазарен дял 
както в Съюза, така и в световен 
мащаб; 
б) въздействието на настоящия 
регламент върху прехода към 
устойчива икономика; 
в) функционирането на пазара на 
външни проверители, като се 
уточнява пазарната концентрация и 
безпристрастността на външните 
проверители; 
г) способността на ЕОЦКП и 
националните компетентни органи 
да изпълняват надзорните си 
задължения; 
д) целесъобразността на 
финансирането на ЕОЦКП чрез такси 
за признаване, одобрение и надзор; 
е) целесъобразността на режимите 
на трети държави, предвидени в дял 
III, глава IV; 
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д) продължаващото съществуване на 
заблуждаващи твърдения за 
екосъобразност на пазара на 
устойчиви облигации.
При първото представяне на доклад в 
съответствие с първа алинея в него се 
включва раздел относно крайния срок 
и практическите аспекти на 
въвеждането на задължително 
обозначение за европейски 
екосъобразни облигации, предлагани 
на пазара като екологично устойчиви, 
между 2025 и 2028 г. Последващите 
доклади предлагат преразглеждане на 
настоящия регламент, за да се 
направи задължително 
обозначението за европейски 
екосъобразни облигации за облигации, 
предлагани на пазара като екологично 
устойчиви, до определения краен срок.
2. Като придружава всяко 
предложено преразглеждане на 
Регламент (ЕС) 2020/852, Комисията 
извършва оценка дали предложеното 
преразглеждане предполага преглед на 
настоящия регламент, по-специално 
когато измененията са свързани с 
разширяване на обхвата на Регламент 
(ЕС) 2020/852, така че да се включат 
други цели за устойчивост, като 
например социални цели, или други 
категории за екологичните цели. 

Or. en

Изменение 153

Предложение за регламент
Приложение I - Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ЕКОСЪОБРАЗНИ ОБЛИГАЦИИ

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ОТНОСНО УСТОЙЧИВИТЕ 
ОБЛИГАЦИИ
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Or. en

Изменение 154

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

–– [Дата на публикуване на 
информационния документ относно 
европейските екосъобразни облигации]

– [Дата на публикуване 
наинформационния документотносно 
европейските устойчиви облигации]

Or. en

Изменение 155

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

–– [Юридическото наименование на 
емитента] [когато има — 
идентификационен код на правния 
субект (ИКПС)], [адрес на уебсайта, 
където на инвеститорите се предоставя 
информация за връзка и телефонен 
номер]

– [Юридическото наименование на 
емитента] [идентификационен код на 
правния субект (ИКПС)], [адрес на 
уебсайта, където на инвеститорите се 
предоставя информация за връзка и 
телефонен номер]

Or. en

Изменение 156

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [Наименованието на 
облигацията, определено от емитента] 
[когато има — международен 
идентификационен номер на ценните 
книжа (ISIN)]

–  [Наименованието на 
облигацията, определено от емитента] 
[международен идентификационен 
номер на ценните книжа (ISIN)]

Or. en
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Изменение 157

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Декларация, в която се посочва, че 
емитентът на облигацията се придържа 
доброволно към изискванията на 
настоящия регламент]

[Декларация, посочваща дали 
емитентът на облигацията емитира:

• „европейска екосъобразна 
облигация“ в съответствие с 
изискванията на настоящия 
регламент, или
• друг вид облигация, предлагана 
на пазара като устойчива, като се 
посочва използваният стандарт и се 
обяснява защо облигацията не е 
емитирана в съответствие със 
стандарта за европейските 
екосъобразни облигации]

Or. en

Изменение 158

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Екологична стратегия и 
обосновка

3. Стратегия за устойчивост и 
обосновка

Or. en

Изменение 159

Предложение за регламент
Приложение І – точка 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [Информация за начина, по който 
облигацията се съобразява с по-общата 
екологична стратегия на емитента]

– [Информация за начина, по който 
облигацията се съобразява с по-общата 
стратегия за устойчивост на емитента]
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Or. en

Изменение 160

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [За устойчиви облигации, 
различни от „европейските 
екосъобразни облигации“: 
Информация относно критериите, 
използвани за разпределенито на 
облигациите]

Or. en

Изменение 161

Предложение за регламент
Приложение І – точка 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [Екологичните цели по член 9 от 
Регламент 2020/852, които се 
преследват с емитирането на 
облигацията]

– [Когато устойчивите 
облигации посочват дял от 
дейностите, съобразени с 
таксономията, екологичните цели по 
член 9 от Регламент (ЕС) 2020/852, 
които се преследват с емитирането на 
облигацията]

Or. en

Изменение 162

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [Други преследвани цели за 
устойчивост съгласно посоченото в 
член 2, параграф 17 от Регламент 
(ЕС) 2019/2088]

Or. en
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Изменение 163

Предложение за регламент
Приложение I – препоръка 3 – тире 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [За облигации, свързани с 
устойчивостта: информация за това 
какви цели за устойчивост са 
определени при емитирането на 
облигацията, дали екологичните цели 
са научно обосновани, а социалните 
цели са основават на определена 
политика и какви годишни резултати 
следва да бъдат постигнати.]

Or. en

Изменение 164

Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.2 Процес за подбор на 
екосъобразни проекти и очаквано 
въздействие върху околната среда

4.2 Процес за подбор на устойчиви 
проекти и очаквано въздействие върху 
околната среда

Or. en

Изменение 165

Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – точка 4.2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [Описание на процесите, чрез 
които емитентът ще определи по какъв 
начин проектите се съобразяват с 
изискванията на таксономията]

– [Описание на процесите, чрез 
които емитентът ще определи по какъв 
начин проектите се съобразяват с 
определената стратегия за 
разпределяне на постъпленията от 
облигации или, когато устойчивите 
облигации посочват част от 
дейностите, съобразени с  
таксономията, с изискванията на 
таксономията]
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Or. en

Изменение 166

Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [Описание на съответните 
технически критерии за проверка, 
посочени в членове 10—15 от Регламент 
(ЕС) 2020/852, и информация за това 
кои от приетите съгласно член 10, 
параграф 3, член 11, параграф 3, 
член 12, параграф 2, член 13, 
параграф 2, член 14, параграф 2 и 
член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2020/852 делегирани актове са взети 
предвид]

–  [Когато устойчивите 
облигации посочват част от 
дейностите, съобразени с 
таксономията, описание на 
съответните технически критерии за 
проверка, посочени в членове 10—15 от 
Регламент (ЕС) 2020/852, и информация 
за това кои от приетите съгласно 
член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
и член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2020/852 делегирани актове са взети 
предвид]

Or. en

Изменение 167

Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [Когато има: информация 
относно методологията и допусканията, 
които ще бъдат използвани за 
изчисляването на основни показатели за 
въздействието в съответствие с 
делегираните актове, приети съгласно 
член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 3, член 12, параграф 2, 
член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 
и член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2020/852, и за всякакви други 
допълнителни показатели за 
въздействието. Когато липсва такава 
информация, трябва да бъде 
представена обосновка за тази липса.]

– [когато устойчивите облигации 
посочват част от дейностите, 
съобразени с таксономията, и когато 
е налична – информация относно 
методологията и допусканията, които 
ще бъдат използвани за изчисляването 
на основни показатели за въздействието 
в съответствие с делегираните актове, 
приети съгласно член 10, параграф 3, 
член 11, параграф 3, член 12, 
параграф 2, член 13, параграф 2, 
член 14, параграф 2 и член 15, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, 
и за всякакви други допълнителни 
показатели за въздействието. Когато 
липсва такава информация, трябва да 
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бъде представена обосновка за тази 
липса.]

Or. en

Изменение 168

Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [За проекти, съобразени с 
таксономията: Описание на начина, 
по който устойчивият проект спазва 
минималните социални гаранции, 
посочени в член 18 от Регламент (ЕС) 
2020/852]
–  [Описание на начина, по който 
проектите ще допринесат за целите 
и действията за устойчивост, 
определени от дружеството на 
равнище субект]
–  [Когато в облигациите за 
устойчиво развитие е посочен дял от 
дейностите, съобразени с 
таксономията, делът на дейностите, 
съобразени с таксономията, на 
равнище субект преди емитирането 
на устойчивите облигации, както и 
прогнозна индикативна оценка на 
дела на дейностите, съобразени с 
таксономията, които ще бъдат 
достигнати на равнище субект след 
пълното разпределение на 
постъпленията от устойчивата 
облигация, като се посочва 
методологията за спазване на това 
задължение за оповестяване]

Or. en

Изменение 169

Предложение за регламент
Приложение І – точка 5 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [Сведение дали отчетите за 
разпределението ще включват 
информация относно изплатените суми 
за всеки отделен проект и очакваните 
положителни и отрицателни 
въздействия върху околната среда]

–  [Сведение дали отчетите за 
разпределението ще включват 
информация относно изплатените суми 
за всеки отделен проект и очакваните 
положителни и отрицателни 
въздействия върху устойчивостта]

Or. en

Изменение 170

Предложение за регламент
Приложение I – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Изисквания на равнище субект
–  [Описание на това как или, за 
устойчиви облигации, различни от 
европейските екосъобразни облигации, 
до каква степен емитиращите 
субекти спазват принципа за 
ненанасяне на значителни вреди по 
смисъла на Регламент (ЕС) 2019/2088, 
включително Насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия и 
Ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека, 
включително принципите и правата, 
установени в осемте основни 
конвенции, посочени в Декларацията 
на Международната организация на 
труда за основните принципи и права 
при работа и в Международната 
харта за правата на човека]
–  [Декларация относно 
политиките за надлежна проверка по 
отношение на основните 
неблагоприятни въздействия на 
инвестиционните решения върху 
факторите на устойчивост, като 
надлежно се вземат предвид 
размерът, естеството и мащабът на 
дейностите на емитента;  начина, по 
който рисковете за устойчивостта 
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са включени в тяхното 
инвестиционно решение; и 
възможните финансови въздействия 
на рисковете за устойчивостта. 
Когато емитентът не емитира 
европейска екосъобразна облигация и 
не отчита основните 
неблагоприятни въздействия – 
обяснение защо не ги отчита и дали и 
кога възнамерява да разгледа такива 
неблагоприятни въздействия]
–  [Обозначение на дейността на 
емитента в юрисдикциите, изброени 
в приложение I и приложение II към 
списъка на ЕС на юрисдикциите, 
неоказващи съдействие относно 
данъчните убежища, и тяхното 
реално икономическо присъствие в 
тези юрисдикции по отношение на 
активи, наети лица на пълно работно 
време, продажби и данъци, платени в 
тези юрисдикции]
–  [Хипервръзка към плана за 
преход на дружеството съгласно член 
7б.]

Or. en

Изменение 171

Предложение за регламент
Приложение I – точка 6 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [Такси и разходи, поети от 
емитента във връзка с емитирането]

Or. en

Изменение 172

Предложение за регламент
Приложение II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕКОСЪОБРАЗНИ 
ОБЛИГАЦИИ  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ УСТОЙЧИВИ 
ОБЛИГАЦИИ

Or. en

Изменение 173

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Декларация, в която се посочва, че 
постъпленията са разпределени 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент]

[Декларация, в която се посочва, че 
постъпленията от „европейските 
екосъобразни облигации“ са 
разпределени съгласно изискванията на 
членове 4– 7б от настоящия регламент 
или, ако облигациите не са 
„европейски екосъобразни облигации“, 
процентът на постъпленията, които 
са разпределени в съответствие с 
тези изисквания]

Or. en

Изменение 174

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – буква А – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Екологичните цели по член 9 от 
Регламент 2020/852

– Екологичните цели по член 9 от 
Регламент 2020/852 или всяка друга цел 
за устойчивост, посочена в член 2, 
параграф 17 от Регламент 2019/2088

Or. en

Изменение 175

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – точка А – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [Дали проектът се отнася до 
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икономическа дейност, която е 
преходна дейност съгласно член 10, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2020/852]

Or. en

Изменение 176

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – буква А – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Потвърждение на спазването на 
член 3, буква в) от Регламент (ЕС) 
2020/852 (минимални гаранции);

– Когато проектът е част от 
посочения дял от дейностите, 
съобразени с таксономията, 
потвърждение на спазването на член 3, 
буква в) от Регламент (ЕС) 2020/852 
(минимални гаранции);

Or. en

Изменение 177

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – буква А – тире 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [Сведение кои делегирани 
актове, приети в съответствие с член 10, 
параграф 3, член 11, параграф 3, 
член 12, параграф 2, член 13, 
параграф 2, член 14, параграф 2 или 
член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2020/852, са били използвани за 
определяне на техническите критерии за 
проверка по таксономията, както и 
началните дати на тяхното прилагане]

–  [Когато проектът е 
част от посочения дял от 
дейностите, съобразени с 
таксономията – сведение кои 
делегирани актове, приети в 
съответствие с член 10, 
параграф 3, член 11, параграф 3, 
член 12, параграф 2, член 13, 
параграф 2, член 14, параграф 2 
или член 15, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2020/852, са били 
използвани за определяне на 
техническите критерии за 
проверка по таксономията, както 
и началните дати на тяхното 
прилагане]

Or. en
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Изменение 178

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – подточка Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

За емитентите, които са финансови 
предприятия, разпределящи 
постъпления от портфейл от няколко 
европейски екосъобразни облигации 
към портфейл от финансови активи по 
член 5:

За емитентите, които са финансови 
предприятия, разпределящи 
постъпления от портфейл от няколко 
устойчиви облигации към портфейл от 
финансови активи по член 5:

Or. en

Изменение 179

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – подточка Б – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Обзор на всички европейски 
екосъобразни облигации в обращение, в 
т.ч. тяхната индивидуална и съвкупна 
стойност.

– Обзор на всички устойчиви 
облигации в обращение, в т.ч. тяхната 
индивидуална и съвкупна стойност.

Or. en

Изменение 180

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – подточка Б – параграф 1 – тире 2 -– буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) екологичните цели по член 9 от 
Регламент (ЕС) 2020/852;

б) екологичните цели по член 9 от 
Регламент (ЕС) 2020/852 или всяка 
друга цел за устойчивост, посочена в 
член 2, параграф 17 от Регламент 
(ЕС) 2019/2088

Or. en

Изменение 181

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – подточка Б – параграф 1 – тире 2 -– буква в а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) процентът на активите, 
свързани с дейности, които са 
екологично устойчиви, както е 
определено в Регламент (ЕС) 2020/852 
и в делегираните актове съгласно 
посочения регламент.

Or. en

Изменение 182

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – подточка Б – параграф 1 – тире 2 -– буква г а

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) процентът на активите, 
свързани с преходни дейности, 
съгласно член 10, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2020/852

Or. en

Изменение 183

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – подточка Б – параграф 1 – тире 2 -– буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) сведение кои делегирани актове, 
приети в съответствие с член 10, 
параграф 3, член 11, параграф 3, 
член 12, параграф 2, член 13, 
параграф 2, член 14, параграф 2 или 
член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2020/852, са били използвани за 
определяне на техническите критерии за 
проверка по таксономията, поне на 
равнището на сектора и държавата, а в 
съответните случаи и на равнището на 
отделните активи;

д) За дела на дейностите, 
съобразени с таксономията: сведение 
кои делегирани актове, приети в 
съответствие с член 10, параграф 3, 
член 11, параграф 3, член 12, 
параграф 2, член 13, параграф 2, 
член 14, параграф 2 или член 15, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, 
са били използвани за определяне на 
техническите критерии за проверка по 
таксономията, поне на равнището на 
сектора и държавата, а в съответните 
случаи и на равнището на отделните 
активи;

Or. en
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Изменение 184

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – подточка Б – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Сравнение на общата стойност на 
европейските екосъобразни облигации 
в обращение и общата амортизирана 
стойност на допустимите финансови 
активи по член 5. Сравнението трябва да 
показва, че втората посочена стойност е 
по-висока или равна на първата 
посочена стойност;

– Сравнение на общата стойност на 
устойчивите облигации в обращение и 
общата амортизирана стойност на 
допустимите финансови активи по 
член 5. Сравнението трябва да показва, 
че втората посочена стойност е по-
висока или равна на първата посочена 
стойност;

Or. en

Изменение 185

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – подточка Б – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– За целите на горното сравнение 
общата стойност на европейските 
екосъобразни облигации в обращение се 
основава на средните годишни 
стойности в края на тримесечието на 
тези облигации, емитирани от този 
емитент, а общата амортизирана 
стойност на финансовите активи се 
основава на средните годишни 
стойности в края на тримесечието на 
тези активи в счетоводния баланс на 
емитента.]

– За целите на горното сравнение 
общата стойност на устойчивите 
облигации в обращение се основава на 
средните годишни стойности в края на 
тримесечието на тези облигации, 
емитирани от този емитент, а общата 
амортизирана стойност на финансовите 
активи се основава на средните годишни 
стойности в края на тримесечието на 
тези активи в счетоводния баланс на 
емитента.]

Or. en

Изменение 186

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ОТЧЕТ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕКОСЪОБРАЗНИ 
ОБЛИГАЦИИ

ОТЧЕТ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕУСТОЙЧИВИ 
ОБЛИГАЦИИ

Or. en

Изменение 187

Предложение за регламент
Приложение III – точка 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [Юридическото наименование 
на емитента] [когато има — 
идентификационен код на правния 
субект (ИКПС)], [адрес на уебсайта, 
където на инвеститорите се предоставя 
информация за връзка и телефонен 
номер]  

–  [Юридическото наименование 
на емитента] [идентификационен код на 
правния субект (ИКПС)], [адрес на 
уебсайта, където на инвеститорите се 
предоставя информация за връзка и 
телефонен номер]

Or. en

Изменение 188

Предложение за регламент
Приложение III – точка 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [Наименование на облигацията, 
определено от емитента] [когато има 
— международен идентификационен 
номер на ценните книжа ISIN]

–  [Наименование на облигацията, 
определено от емитента] [международен 
идентификационен номер на ценните 
книжа ISIN]

Or. en

Изменение 189

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Екологична стратегия и 
обосновка

2. Стратегия за устойчивост и 
обосновка
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Or. en

Изменение 190

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [В съответните случаи — 
разяснение на всички промени в по-
общата екологична стратегия на 
емитента след публикуването на 
информационния документ]

–  [В съответните случаи — 
разяснение на всички промени в по-
общата стратегия за устойчивост на 
емитента след публикуването на 
информационния документ]

Or. en

Изменение 191

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2 – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [Общата стратегия за 
устойчивост на емитента, 
включително усилията му за 
насърчаване на целите за социална 
устойчивост и принципите на добро 
управление, както е посочено в член 2, 
параграф 17 от Регламент (ЕС) 
2019/2088, и усилията му да 
гарантира спазването на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди, 
посочен в член 2а от Регламент (ЕС) 
2019/2088]

Or. en

Изменение 192

Предложение за регламент
Приложение III – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разпределение на постъпленията 
от облигациите

3. Разпределение на постъпленията 
от облигации (за използване на 
облигации с постъпления)
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Or. en

Изменение 193

Предложение за регламент
Приложение III – точка 3 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Екологичните цели по член 9 от 
Регламент 2020/852

– екологичните цели по член 9 от 
Регламент (ЕС) 2020/852 или всяка 
друга цел за устойчивост, посочена в 
член 2, параграф 17 от Регламент 
(ЕС) 2019/2088

Or. en

Изменение 194

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Дали проектът е свързан с 
преходна дейност по смисъла на член 
10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2020/852

Or. en

Изменение 195

Предложение за регламент
Приложение III – точка 3 – параграф 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– В съответните случаи — 
сведение за активите, които са били 
засегнати от план за съобразяване с 
таксономията, продължителността на 
всеки план и датата на изпълнение за 
всеки актив

– В съответните случаи — 
сведение за активите, които са били 
засегнати от план за съобразяване с 
таксономията, продължителността на 
всеки план, датата на изпълнение за 
всеки актив и хипервръзка към 
съответния план за съобразяване с 
таксономията

Or. en
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Изменение 196

Предложение за регламент
Приложение III – точка 3 – параграф 1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– сведение кои делегирани актове, 
приети в съответствие с член 10, 
параграф 3, член 11, параграф 3, 
член 12, параграф 2, член 13, 
параграф 2, член 14, параграф 2 или 
член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2020/852, са били използвани за 
определяне на техническите критерии за 
проверка по таксономията, поне на 
равнището на сектора и държавата, а в 
съответните случаи и на равнището на 
отделните активи;

– Когато проектът е част от 
посочения дял от дейностите, 
съобразени с таксономията – 
сведение кои делегирани актове, приети 
в съответствие с член 10, параграф 3, 
член 11, параграф 3, член 12, 
параграф 2, член 13, параграф 2, 
член 14, параграф 2 или член 15, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852, 
са били използвани за определяне на 
техническите критерии за проверка по 
таксономията, поне на равнището на 
сектора и държавата, а в съответните 
случаи и на равнището на отделните 
активи;

Or. en

Изменение 197

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въздействие на постъпленията от 
облигациите върху околната среда

4. Въздействие на постъпленията от 
облигациите върху устойчивостта 

Or. en

Изменение 198

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [Обобщена оценка на 
положителните и неблагоприятните 
въздействия върху околната среда]

–  [Обобщена оценка на 
положителните и неблагоприятните 
социални и върху околната среда 
въздействия]
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Or. en

Изменение 199

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  [Информация относно 
методологията и допусканията, 
използвани за оценяване на 
въздействието на проектите, когато 
информационният документ относно 
конкретната европейска екосъобразна 
облигация не е включвал тази 
информация]

–  [Информация относно 
методологията и допусканията, 
използвани за оценяване на 
въздействието на проектите, когато 
информационният документ относно 
конкретната европейска устойчива 
облигация не е включвал тази 
информация]

Or. en

Изменение 200

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [информация за 
положителните и отрицателните 
социални въздействия на проектите и 
когато са налични, свързаните с тях 
показатели. Когато тази информация 
не е налична на ниво проект, това 
трябва да бъде обосновано]

Or. en

Изменение 201

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – тире 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [когато не отчитат 
неблагоприятните въздействия на 
инвестиционните решения върху 
факторите на устойчивост – ясни 
причини защо не го правят, 
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включително, когато е приложимо, 
информация дали и кога възнамеряват 
да започнат да отчитат тези 
неблагоприятни въздействия]

Or. en

Изменение 202

Предложение за регламент
Приложение III - точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. План за преход (за емитенти 
на европейски екосъобразни облигации 
и устойчиви облигации)
–  [декларация, в която се 
посочва, че емитентът се съобразява 
със сценария за глобално нетно 
затопляне от 1,5 °C и намаляването 
на емисиите, което емитентът 
трябва да постигне до 2030 г. и 2050 г., 
за да се приведе в съответствие с 
този сценарий; 
– преглед на процесите на 
управление във връзка с плана, 
включително ролята на 
управителния орган и висшето 
ръководство на емитента, 
разпределението на отговорностите 
и съществуващите структури за 
стимулиране с цел възнаграждаване 
на постигането на целите;
– стратегия за постигане на 
нетни нулеви емисии, включително 
описание на годишните количествено 
измерими междинни цели, 
осъществими инициативи за 
постигане на тези стъпки и бъдещи 
нужди от инвестиции за постигане 
на целите;
– анализ на рисковите фактори и 
несигурността, които биха могли да 
попречат на емитента да постигне 
нетните нулеви емисии и 
междинните цели;
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– Хипервръзка към пълния план 
за преход на емитента]

Or. en

Изменение 203

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [Наименование на облигацията, 
определено от емитента] [когато има 
— международен идентификационен 
номер на ценните книжа ISIN]

–  [Наименование на облигацията, 
определено от емитента] [международен 
идентификационен номер на ценните 
книжа ISIN]

Or. en

Изменение 204

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Декларация, че външен 
проверител е оценил попълнения 
информационен документ относно 
европейските екосъобразни облигации, 
съдържащ се в приложение I, в 
съответствие с настоящия регламент;

– Декларация, че външен 
проверител е оценил попълнения 
информационен документ относно 
европейските устойчиви облигации, 
съдържащ се в приложение I, в 
съответствие с настоящия регламент;

Or. en

Изменение 205

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[за проверките на отчетите за 
въздействието:
– декларация, че външен 
проверител е оценил попълнения 
отчет за въздействието, съдържащ 
се в приложение III;
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– декларация, че този отчет на 
доклада за въздействието 
представлява независимо становище 
на външния проверител;
– декларация, че на независимото 
становище на външния проверител 
трябва да се разчита само до 
определена степен.]

Or. en

Изменение 206

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

[декларация относно съответствието на 
европейската екосъобразна облигация 
с настоящия регламент, и по-специално:

[декларация относно съответствието на 
устойчивата облигация с настоящия 
регламент, и по-специално:

Or. en

Изменение 207

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато становището на 
независимия проверител е 
положително — декларация, че 
облигацията отговаря на изискванията 
на настоящия регламент и че 
обозначението „европейска 
екосъобразна облигация“ може да се 
прилага по отношения на тази 
облигация;

a) когато становището на 
независимия проверител е, че 
облигацията отговаря на всички 
изисквания за ползване на 
обозначението „европейска 
екосъобразна облигация“ — 
декларация, че облигацията отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
че обозначението „европейска 
екосъобразна облигация“ може да се 
прилага по отношение на тази 
облигация;

Or. en
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Изменение 208

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато становището на 
независимия проверител е 
отрицателно — декларация, че 
облигацията не отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
че обозначението „европейска 
екосъобразна облигация“ не може да се 
прилага по отношение на тази 
облигация; 

б) когато становището на 
независимия проверител е, че 
облигацията не отговаря на всички 
изисквания за използването на 
обозначението „европейска 
екосъобразна облигация“, декларация, 
че облигацията не отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
че обозначението „европейска 
екосъобразна облигация“ не може да се 
прилага по отношение на тази 
облигация, като се посочва кои 
изисквания не са изпълнени и дали 
информацията, предоставена от 
емитента, е точна;

Or. en

Изменение 209

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 5 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подробна оценка на това дали 
попълненият информационен документ 
относно екосъобразните облигации е в 
съответствие с членове 4—7 от 
настоящия регламент

– За европейските екосъобразни 
облигации: Подробна оценка на това 
дали попълненият информационен 
документ относно устойчивите 
облигации е в съответствие с 
членове 4—7б от настоящия регламент

Or. en

Изменение 210

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 5 – параграф 1 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– За други устойчиви облигации: 
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Подробна оценка на това дали 
попълненият информационен 
документ за устойчиви облигации 
съответства на стратегията за 
устойчивост, определена от 
емитента.

Or. en

Изменение 211

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 5 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подробна оценка — въз основа 
на информацията, представена на 
външния проверител — дали емитентът 
е разпределил постъпленията от 
облигацията в съответствие с 
членове 4—7 от настоящия регламент 

– Подробна оценка — въз основа 
на информацията, представена на 
външния проверител — дали, или за 
неевропейските екосъобразни 
облигации, до каква степен, емитентът 
е разпределил постъпленията от 
облигацията в съответствие с 
членове 4—7б от настоящия регламент

Or. en

Изменение 212

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 5 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оценка дали емитентът се е 
съобразил с предвиденото използване на 
постъпленията, посочено в 
информационния документ относно 
екосъобразните облигации, въз основа 
на информацията, представена на 
външния проверител;

– Оценка дали емитентът се е 
съобразил с предвиденото използване на 
постъпленията, посочено в 
информационния документ относно 
устойчивите облигации, въз основа на 
информацията, представена на външния 
проверител; 

Or. en

Изменение 213

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 5 – параграф 2 а (нов)



PE700.638v01-00 112/115 PR\1244367BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

[за проверките на отчетите за 
въздействието:
– оценка на това дали 
емитирането на облигациите е 
съобразено с по-общата стратегия за 
устойчивост на емитента;
– за използване на облигации с 
постъпления – проверка на 
проектите, финансирани от 
постъпленията от облигациите, и 
когато е приложимо, дали планът за 
съобразяване с таксономията е бил 
спазен;
– оценка на обявеното 
въздействие върху устойчивостта на 
постъпленията от облигации;
– оценка на плана за преход на 
емитента;
– Становището на външния 
проверител относно посочените 
непосредствено по-горе две оценки]

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението за регламент относно стандарт за европейските екосъобразни 
облигации е част от програмата на ЕС за устойчиви финанси. Съгласно стратегията на 
Комисията за финансиране на прехода към устойчива икономика Европа ще се нуждае 
от допълнителни инвестиции в размер на 350 милиарда евро годишно през това 
десетилетие, за да постигне само целта си за намаляване на емисиите в енергийните 
системи до 2030 г., заедно със 130-те милиарда евро, от които ще се нуждае за други 
цели в областта на околната среда. Чрез стимулиране на емитирането на облигации, 
които финансират устойчиви инвестиции, доброволният европейски стандарт за 
екосъобразни облигации помага на дружествата и на държавите да финансират прехода 
към устойчиво бъдеще. Освен това, като предвижда съпоставими изисквания за 
оповестяване и надеждна външна проверка на тези оповестявания, регламентът помага 
на пазара на екосъобразни облигации да спечели доверието на инвеститорите и 
намалява риска от неблагоприятни финансови последици за инвеститорите поради 
заблуждаващи твърдения за екосъобразност.

За тази цел предложеният регламент се състои от три части. Първо, той изисква от 
емитентите на европейски екосъобразни облигации да използват постъпленията от 
облигациите в съответствие с таксономията на ЕС за устойчиви инвестиции. Второ, от 
тези емитенти се изисква да оповестяват подробности за проектите, които финансират, 
тяхното съответствие с целите на таксономията и цялостната им стратегия за 
устойчивост. Трето, с него се създава надзорна уредба, за да се гарантира надеждността 
на оповестяванията чрез задължителна проверка от външна страна. Тези външни 
проверители подлежат на надзор от ЕОЦКП. Националните компетентни органи следва 
да имат правомощието да гарантират, че емитентите спазват изискванията на 
настоящия регламент.

Докладчикът приветства предложението и се стреми да гарантира, че европейските 
екосъобразни облигации достигат своя потенциал за финансиране на прехода към 
устойчива икономика. За да се постигне това, следва да се спазват четири основни 
принципа. Първо, средствата, набрани чрез европейските екосъобразни облигации, 
следва да бъдат насочвани към дейности и дружества, които се вписват в устойчивата 
икономика, към която Европа осъществява преход. Второ, ползите от използването или 
инвестирането в европейски екосъобразни облигации следва да бъдат ясни за пазара, 
така че всички, които биха могли да използват стандарта, действително да го използват. 
Трето, стандартът следва да бъде надежден чрез прозрачен и надежден процес на 
проверка. Четвърто, стандартът следва да доведе до задълбочен и ликвиден пазар за 
европейски екосъобразни облигации. 

За да се избегне по-нататъшно фрагментиране на пазара на екосъобразни облигации, 
европейският стандарт следва да се придържа изцяло към амбицията на Европа за 
преход към устойчива икономика. Въпреки това, за да се гарантира, че всички 
постъпления от европейските екосъобразни облигации се насочват към проекти и 
емитенти, които се вписват в устойчивата икономика, е необходимо, но недостатъчно, 
да се въведе 100-процентово съобразяване с таксономията на приходите от облигации. 
Само емитенти, които разполагат с цялостна стратегия за адаптиране и запазване на 
жизнеспособността си в устойчива икономика, ще могат да използват европейския 



PE700.638v01-00 114/115 PR\1244367BG.docx

BG

стандарт за екосъобразни облигации за предвидената му употреба като преходен 
инструмент. Поради това докладчикът задължава емитентите на европейски 
екосъобразни облигации да приемат планове за преход, за да достигнат нетни нулеви 
емисии до 2050 г. По същата логика и предвид дългия си жизнен цикъл 
електроцентралите, захранвани с газ от изкопаеми горива, не отговарят на амбицията 
на Европа да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. и не следва да 
бъдат финансирани чрез европейски екосъобразни облигации. Това е в съответствие с 
настоящите пазарни практики по отношение на екосъобразните облигации. Освен това 
докладчикът счита, че създаването на истинска устойчива икономика изисква Съюзът 
да съчетава екологични и социални амбиции. Само социално приобщаващ преход ще 
бъде приемлив за гражданите. В това си качество, емитентите на европейски 
екосъобразни облигации не могат да се стремят към избягване на данъци чрез 
държавите, изброени в списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за 
данъчни цели, и трябва да отчитат по принцип неблагоприятните въздействия на своите 
инвестиции върху факторите за устойчивост, включително социални фактори като 
неравенството, социалното сближаване, социалната интеграция и трудовите 
отношения.

За да се гарантира, че ползите от използването на европейски екосъобразни облигации 
са ясни за пазара, тези облигации следва да бъдат съпоставими с други устойчиви 
емисии облигации. Необходими са сравними данни, за да могат инвеститорите да 
вземат информирано решение между различните видове устойчиви облигации. Поради 
това докладчикът се стреми да въведе стандартизиран формат на оповестяванията за 
всяка емисия на устойчиви облигации, независимо дали става въпрос за европейски 
екосъобразни облигации или други видове устойчиви облигации. За да се гарантира 
надеждността на тези оповестявания, те следва да бъдат проверени чрез същия процес 
на външни проверители като европейските екосъобразни облигации. Въвеждането на 
изисквания за оповестяване за целия пазар на устойчиви облигации има допълнителна 
полза, за да се намали обхватът на заблуждаващите твърдения за екосъобразност чрез 
такива алтернативни устойчиви облигации, включително чрез облигации, свързани с 
устойчивостта. Това ще ограничи потенциалните вреди за инвеститорите в такива 
облигации и ще повиши надеждността на целия пазар на устойчиви облигации.

За да се гарантира надежден процес на проверка, независимостта на външните 
проверители следва да бъде гарантирана във възможно най-висока степен. За да се 
постигне това, докладчикът предлага допълнителни изисквания, свързани с възможни 
конфликти на интереси, включително чрез акционери, намалява възможностите на 
външните проверители да възлагат на външни изпълнители жизненоважни аспекти на 
процеса на проверка и дава мандат на ЕОЦКП за допълнително засилване на мерките за 
конфликт на интереси въз основа на опита, който те ще придобият от надзора на пазара. 
Докладчикът също така въвежда прозрачност относно платените такси и задължението 
за договаряне на таксите преди извършването на проверката.

Наличието на дълбок и ликвиден пазар за европейски екосъобразни облигации е от 
съществено значение за стимулиране на инвестициите и по-нататъшното емитиране на 
европейски екосъобразни облигации. Дълбокият пазар може да бъде стимулиран на 
първо място чрез задължаване на органите и институциите на ЕС да използват 
европейския знак за екосъобразни облигации за всички свои екологично устойчиви 
облигации. Второ, облигацията следва да отговаря на желанията на потенциалните 



PR\1244367BG.docx 115/115 PE700.638v01-00

BG

инвеститори. Поради това е от съществено значение, в съответствие с настоящата 
пазарна практика относно емитирането на екосъобразни облигации, производството на 
ядрена енергия да не се финансира от европейски екосъобразни облигации. Трето, 
стандартът следва да бъде въведен постепенно и инвеститорите следва да знаят, че той 
ще се превърне в задължителен стандарт за екологично устойчиви емисии на облигации 
в близко бъдеще. И накрая, стандартът за облигациите следва да бъде лесен за 
използване и достъпен за емитентите. За тази цел докладчикът се стреми да гарантира, 
че в случай на промени в делегираните актове съгласно Регламента за таксономията, 
емитентите няма да трябва да преразпределят постъпленията от облигациите си. 
Докладчикът също така се стреми да даде възможност за известен толеранс при 
финансирането на проекти с постъпления от европейски екосъобразни облигации, за 
които все още не са събрани данни, за да се докаже, че не е причинена значителна вреда 
на някоя от екологичните цели съгласно Регламента за таксономията. Освен това 
докладчикът въвежда механизъм за проверка, при който Комисията да може да оцени 
потенциалните затруднения при емитирането на европейски екосъобразни облигации. 

Докладчикът очаква да се ангажира с потенциални емитенти на европейски 
екосъобразни облигации с цел допълнително прецизиране на предложението и 
стимулиране на емитирането на европейски екосъобразни облигации, за да се 
гарантира успешен инструмент за прехода към устойчива икономика. 


