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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Регламент (EС) 2017/1129 на 
Европейския парламент и на Съвета14  
определя изискванията за изготвянето, 
одобряването и разпространението на 
проспекта, който трябва да бъде 
публикуван, когато се предлагат 
публично ценни книжа или когато те се 
допускат до търговия на регулиран 
пазар в Съюза. Като част от мерките за 
подпомагане на емитентите да се 
възстановят от икономическия шок, 
произтичащ от пандемията от COVID-
19, са необходими целенасочени 
изменения на режима на проспектите. 
Тези изменения следва да позволят на 
емитентите и финансовите посредници 
да намалят разходите и да освободят 
ресурси за фазата на възстановяване 
непосредствено след кризата.

(2) Регламент (EС) 2017/1129 на 
Европейския парламент и на Съвета14  
определя изискванията за изготвянето, 
одобряването и разпространението на 
проспекта, който трябва да бъде 
публикуван, когато се предлагат 
публично ценни книжа или когато те се 
допускат до търговия на регулиран 
пазар в Съюза. Като част от мерките за 
подпомагане на емитентите да се 
възстановят от икономическия шок, 
произтичащ от пандемията от COVID-
19, са необходими целенасочени 
изменения на режима на проспектите, 
при условие че те зачитат 
принципите на единния европейски 
пазар и обръщат специално внимание 
на специфичните нужди на малките 
и средните предприятия (МСП) и на 
стартиращите предприятия. Тези 
изменения следва да позволят на 
емитентите и финансовите посредници 
да намалят разходите и да освободят 
ресурси за фазата на възстановяване 
непосредствено след кризата.  
Измененията следва също така да 
защитават интересите на 
инвеститорите на дребно и 
потребителите, за да се стимулира 
финансовото участие и да се 
превърнат спестителите в 
инвеститори. Достъпът до дялово 
финансиране за МСП, 
предприемачите и социалната 
икономика придоби още по-решаващо 
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значение за възстановяването от 
кризата с COVID-19.

_________________ _________________
14 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 
(ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

14 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 
(ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Кризата във връзка с COVID-19 
прави дружествата в Съюза, и по-
специално МСП и стартиращите 
предприятия, по-нестабилни и 
уязвими. Когато е целесъобразно, за да 
се подпомогнат и диверсифицират 
източниците на финансиране за 
дружествата в Съюза, като се 
поставя специален акцент върху 
МСП, включително стартиращите 
предприятия и дружествата със 
средна пазарна капитализация, 
премахването на неоснователните 
пречки бюрократични процедури 
може да спомогне за насърчаване на 
възможността им за достъп до 
капиталовите пазари, както и 
достъпа до по-разнообразни, по-
дългосрочни и по-конкурентни 
инвестиционни възможности за 
инвеститорите на дребно и за 
големите инвеститори. В тази връзка 
настоящият регламент следва също 
така да има за цел да улеснява 
потенциалните инвеститори при 
информирането за възможностите за 
инвестиции в дружествата, тъй 
като те често срещат трудности 
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при оценяването на наскоро създадени 
и малки дружества с кратка история 
на стопанската дейност – ситуация, 
която води до по-малко възможности 
за започване на иновативна 
стопанска дейност, особено за 
младите предприемачи.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Кредитните институции 
участваха активно във 
възстановяването, за да подкрепят 
дружествата, които се нуждаеха от 
финансиране, и се очаква да бъдат 
основен стълб на възстановяването. 
Регламент (ЕС) 2017/2019 освобождава 
кредитните институции от 
задължението за публикуване на 
проспект в случай на предлагане на 
някои недялови ценни книжа, 
емитирани с определена 
продължителност или повторяемост, до 
обща сума от 75 милиона евро за период 
от 12 месеца. Този праг на 
освобождаване следва да бъде увеличен 
за ограничен период от време, за да се 
насърчи набирането на средства за 
кредитните институции и да им се 
предостави възможност да поддържат 
клиентите си в реалната икономика. Тъй 
като тази мярка е ограничена до фазата 
на възстановяване, тя следва да бъде на 
разположение за ограничен период от 
време от 18 месеца.

(3) Кредитните институции 
участваха активно във 
възстановяването, за да подкрепят 
дружествата, които се нуждаеха от 
финансиране, и се очаква да бъдат 
основен стълб на възстановяването. 
Регламент (ЕС) 2017/2019 освобождава 
кредитните институции от 
задължението за публикуване на 
проспект в случай на предлагане на 
някои недялови ценни книжа, 
емитирани с определена 
продължителност или повторяемост, до 
обща сума от 75 милиона евро за период 
от 12 месеца. Този праг на 
освобождаване следва да бъде увеличен 
за ограничен период от време, за да се 
насърчи набирането на средства за 
кредитните институции и да им се 
предостави възможност да поддържат 
клиентите си в реалната икономика. Тъй 
като тази мярка е ограничена до фазата 
на възстановяване, тя следва да бъде на 
разположение за ограничен период от 
време от 21 месеца.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Проспектът на ЕС за 
възстановяване следва да включва 
кратко резюме като полезен източник на 
информация за инвеститорите, по-
специално за инвеститорите на дребно. 
Това резюме следва да бъде 
самостоятелна част от проспекта на 
ЕС за възстановяване и следва да се 
съсредоточи върху основната 
информация, която би позволила на 
инвеститорите да решат кои 
предлагания и допускания до търговия 
на ценни книжа да проучат 
допълнително, като прегледат целия 
проспект на ЕС за възстановяване, за да 
вземат решение.

(7) Проспектът на ЕС за 
възстановяване следва да включва 
кратко резюме като полезен източник на 
информация за инвеститорите, по-
специално за инвеститорите на дребно, 
спестителите, МСП и 
стартиращите предприятия. Това 
резюме следва да бъде представено в 
началото на проспекта на ЕС за 
възстановяване и следва да се 
съсредоточи върху основната, точна и 
актуализирана информация, която би 
позволила на инвеститорите да решат 
кои предлагания и допускания до 
търговия на ценни книжа да проучат 
допълнително и след това да прегледат 
целия проспект на ЕС за 
възстановяване, за да вземат решение. 
Наличието на подход с оглед на 
единния пазар, при който се избягва 
разпокъсаност между държавите 
членки при създаването на проспекта 
на ЕС за възстановяване, е от 
съществено значение. Този подход 
следва да бъде гарантиран чрез 
предоставяне на достъп до проспекта 
на ЕС за възстановяване във всички 
държави членки, както и чрез 
осигуряване на координация по 
отношение на езика, форма́та и 
средствата за достъп до проспекта 
на ЕС за възстановяване, с цел да се 
даде възможност на инвеститорите 
да направят собствена оценка и да 
разберат сами съответните рискове.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Нехармонизираните практики 
по отношение на структурата на 
информацията, представена в 
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проспекта на ЕС за възстановяване, 
могат да затруднят потенциалните 
инвеститори ясно да разберат 
рисковете от инвестициите и могат 
да увеличат разпокъсаността на 
пазара. За да се осигури подходящо 
ниво на яснота в целия Съюз, 
информацията следва да се 
предоставя по ясен и разбираем 
начин, за да се даде възможност на 
отделните инвеститори да направят 
собствена оценка и да разберат сами 
съответните рискове. 
Компетентният орган на държавата 
членка, в която се извършва 
предлагането, и емитентът, когато е 
възможно, следва да осигурят лесен 
достъп до тази информация. 
Емитентите следва да представят 
информацията от приложение Va в 
същия ред, в който тя е представена в 
това приложение.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С Регламент (ЕС) 2017/1129 от 
финансовите посредници се изисква да 
информират инвеститорите за 
възможността за допълнение и при 
определени обстоятелства да се свържат 
с инвеститорите в същия ден, в който се 
публикува допълнението. Обхватът на 
инвеститорите, които трябва да бъдат 
информирани, както и определеният 
срок за свързване с тях, може да 
предизвикат трудности. С цел да се 
предоставят облекчения и да се 
освободят ресурси за финансовите 
посредници, като същевременно се 
запазва високо равнище на защита на 
инвеститорите, следва да се установи 
по-пропорционален режим. С този 
режим следва да се определи с кои 

(10) С Регламент (ЕС) 2017/1129 от 
финансовите посредници се изисква да 
информират инвеститорите за 
възможността за допълнение и при 
определени обстоятелства да се свържат 
с инвеститорите в същия ден, в който се 
публикува допълнението. 
Определеният срок, в който трябва 
да се осъществи контакт с 
инвеститорите, както и обхватът на 
инвеститорите, които трябва да бъдат 
информирани, може да предизвикат 
трудности за финансовите 
посредници. С цел да се предоставят 
облекчения и да се освободят ресурси за 
финансовите посредници, като 
същевременно се запазва високо 
равнище на защита на инвеститорите, 
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инвеститори следва да се свържат 
финансовите посредници при 
публикуването на допълнение и да се 
удължи срокът за свързване с тези 
инвеститори.

следва да се установи по-
пропорционален режим. С този режим 
следва да се определи с кои инвеститори 
следва да се свържат финансовите 
посредници при публикуването на 
допълнение и да се удължи срокът за 
свързване с тези инвеститори.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като проспектът на ЕС за 
възстановяване е ограничен до етапа на 
възстановяване, срокът на действие на 
този проспект следва да изтече 
18 месеца след датата на прилагане на 
настоящия регламент. С цел да се 
осигури приемственост на проспектите 
на ЕС за възстановяване, тези, одобрени 
преди изтичането на режима, следва да 
се възползват от клауза за заварено 
положение.

(11) Тъй като проспектът на ЕС за 
възстановяване е ограничен до етапа на 
възстановяване, срокът на действие на 
този проспект следва да изтече 
21 месеца след датата на прилагане на 
настоящия регламент. С цел да се 
осигури приемственост на проспектите 
на ЕС за възстановяване, тези 
проспекти на ЕС за възстановяване, 
които са одобрени преди изтичането на 
режима, следва да се възползват от 
клауза за заварено положение.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Преди 21 юли 2022 г. Комисията 
следва да представи доклад пред 
Европейския парламент и Съвета за 
прилагането на настоящия регламент, 
придружен, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение. Този 
преглед следва да включва в своята 
оценка дали режимът на оповестяване 
на проспектите на ЕС за възстановяване 
е подходящ за постигане на целите, 
преследвани с настоящия регламент.

(12) Преди 21 юли 2022 г. Комисията 
следва да представи доклад пред 
Европейския парламент и Съвета за 
прилагането на настоящия регламент, 
придружен, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение. Този 
преглед следва да включва в своята 
оценка дали режимът на оповестяване 
на проспектите на ЕС за възстановяване 
е подходящ за постигане на целите, 
преследвани с настоящия регламент, и 
ако се счете, че не е подходящ, да 
включи в законодателното 
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предложение постоянна форма на 
проспект, който ще намали 
тежестта върху вторичните емисии, 
обхванати от проспекта на ЕС за 
възстановяване. Тази оценка следва да 
обхваща въпроса дали проспектът на 
ЕС за възстановяване е постигнал 
подходящ баланс между 
намаляването на 
административната тежест за 
емитента и защитата на 
инвеститорите.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 1 – параграф 4 – буква к - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(к) от [датата на прилагане на 
настоящия регламент] до [18 месеца от 
датата на прилагане на настоящия 
регламент] недялови ценни книжа, 
които се емитират с определена 
продължителност или повторяемост от 
кредитна институция, когато съвкупната 
обобщена стойност в Съюза на 
предлаганите ценни книжа не 
надвишава 150 000 000 EUR на 
кредитна институция, изчислена за 
период от 12 месеца, при условие че 
тези ценни книжа:

(к) от [датата на прилагане на 
настоящия регламент] до [21 месеца от 
датата на прилагане на настоящия 
регламент] недялови ценни книжа, 
които се емитират с определена 
продължителност или повторяемост от 
кредитна институция, когато съвкупната 
обобщена стойност в Съюза на 
предлаганите ценни книжа не 
надвишава 150 000 000 EUR на 
кредитна институция, изчислена за 
период от 12 месеца, при условие че 
тези ценни книжа:

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 7 – параграф 12а – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изготвено в съответствие с 
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член 27 от настоящия регламент;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 7 – параграф 12a – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) въведение, съдържащо 
предупреждение, както е определено в 
параграф 5 от настоящия член;

i) въведение, съдържащо 
предупреждения и датата на 
одобряване на проспекта, както е 
определено в параграф 5 от настоящия 
член;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 14а – параграф 2 – алинея 1– буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съществената информация за 
акциите, причините за емисията и 
нейното въздействие върху общата 
капиталова структура на емитента и 
използването на постъпленията.

б) съществената информация за 
акциите, правата, свързани с ценните 
книжа, включително всички 
ограничения и процедури за 
упражняването на тези права, 
причините за емисията и нейното 
въздействие върху общата капиталова 
структура на емитента, 
оповестяването на капитализацията 
и задлъжнялостта, декларация за 
оборотния капитал и използването на 
постъпленията.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 14a – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, съдържаща се в 
проспекта на ЕС за възстановяване, се 
изготвя в писмена форма и се представя 
в сбита и лесна за анализиране и 
разбиране форма и позволява на 
инвеститорите да вземат 
информирано инвестиционно решение. 
Компетентният орган взема предвид 
също така дали емитентът е оповестил 
публично регулираната информация 
съгласно Директива 2004/109/ЕО, 
когато е приложимо, Регламент (ЕС) 
№ 596/2014 и когато е приложимо, 
информацията, посочена в Делегиран 
регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията.

Информацията, съдържаща се в 
проспекта на ЕС за възстановяване, се 
изготвя в лесно разбираема, сбита и 
ясна писмена форма и се представя в 
сбита форма, лесна за възприемане, 
анализиране и разбиране от 
инвеститорите, и по-специално МСП 
и спестителите, за да им позволи да 
вземат информирано инвестиционно 
решение. Компетентният орган взема 
предвид също така дали емитентът е 
оповестил публично регулираната 
информация съгласно 
Директива 2004/109/ЕО, когато е 
приложимо, Регламент (ЕС) № 596/2014 
и когато е приложимо, информацията, 
посочена в Делегиран регламент 
(ЕС) 2017/565 на Комисията. 
Компетентният орган гарантира, че 
проспектът на ЕС за възстановяване 
е леснодостъпен за инвеститорите.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 14a – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Емитентите могат да определят реда, 
по който информацията, посочена в 
приложение Vа, се разполага в 
проспекта на ЕС за възстановяване.

При представянето на необходимата 
информация в проспекта на ЕС за 
възстановяване емитентите следва да 
спазват реда, по който е представена 
информацията, посочена в приложение 
Vа.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 23 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. Когато проспектът се отнася за 
публично предлагане на ценни книжа, 
инвеститорите, които вече са се 
съгласили да закупят или да запишат 
ценни книжа преди публикуването на 
допълнението, разполагат с правото, 
което могат да упражнят в рамките на 
три работни дни след публикуването на 
допълнението, да оттеглят своите 
съгласия, при условие че важният нов 
фактор, съществената грешка или 
съществената неточност, посочени в 
параграф 1, са възникнали или са били 
забелязани преди изтичането на срока 
на предлагането или предаването на 
ценните книжа, в зависимост от това кое 
ще се случи по-рано. Този срок може да 
бъде удължен от емитента или 
предложителя. Крайният срок по 
отношение на правото на оттегляне се 
посочва в допълнението.“;

„2. Когато проспектът се отнася за 
публично предлагане на ценни книжа, 
инвеститорите, които вече са се 
съгласили да закупят или да запишат 
ценни книжа преди публикуването на 
допълнението, разполагат с правото, 
което могат да упражнят в рамките на 
два работни дни след публикуването на 
допълнението, да оттеглят своите 
съгласия, при условие че важният нов 
фактор, съществената грешка или 
съществената неточност, посочени в 
параграф 1, са възникнали или са били 
забелязани преди изтичането на срока 
на предлагането или предаването на 
ценните книжа, в зависимост от това кое 
ще се случи по-рано. Този срок може да 
бъде удължен от емитента или 
предложителя. Крайният срок по 
отношение на правото на оттегляне се 
посочва в допълнението.“;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 23 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф:
„7a. Сроковете, установени в член 23, 
параграфи 2 и 3, следва да изтекат 
21 месеца след датата на прилагане 
на настоящия регламент.“;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 47a – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Срокът на режима, установен в 
член 14а, изтича на [18 месеца от датата 
на прилагане на настоящия регламент].“

„Срокът на режима, установен в 
член 14а, изтича на [21 месеца от датата 
на прилагане на настоящия регламент].“

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 47a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Проспектите на ЕС за възстановяване, 
изготвени в съответствие с член 14а и 
одобрени между [датата на прилагане на 
настоящия регламент] и [18 месеца от 
датата на прилагане на настоящия 
регламент], продължават да бъдат 
предмет на регулиране в съответствие с 
този член до края на тяхната валидност 
или до изтичането на дванадесет месеца 
след [18 месеца от датата на прилагане 
на регламента], в зависимост от това кое 
ще се случи по-рано.“

„Проспектите на ЕС за възстановяване, 
изготвени в съответствие с член 14а и 
одобрени между [датата на прилагане на 
настоящия регламент] и [21 месеца от 
датата на прилагане на настоящия 
регламент], продължават да бъдат 
предмет на регулиране в съответствие с 
този член до края на тяхната валидност 
или до изтичането на дванадесет месеца 
след [21 месеца от датата на прилагане 
на регламента], в зависимост от това кое 
ще се случи по-рано.“

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 48 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) анализ на това дали с проспекта 
на ЕС растеж се създава нужното 
равновесие между защитата на 
инвеститорите и намаляването на 
административната тежест за лицата, 
които имат право да използват 
проспекта;

б) анализ на това дали с проспекта 
на ЕС растеж се създава нужното 
равновесие между защитата на 
инвеститорите, по-специално 
инвеститорите на дребно, МСП и 
стартиращите предприятия, и 
намаляването на административната 
тежест за лицата, които имат право да 
използват проспекта;
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 48 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) броя на одобрените проспекти на 
ЕС за възстановяване и анализ на 
развитието на този брой;

в) броя на одобрените стандартни 
проспекти, проспекти на ЕС за 
растеж и проспекти на ЕС за 
възстановяване и анализ на развитието 
на този брой;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 48 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) анализ на това дали с проспекта 
на ЕС за възстановяване се създава 
нужното равновесие между защитата на 
инвеститорите и намаляването на 
административната тежест за лицата, 
които имат право да използват 
проспекта;

д) анализ на въздействието на 
проспекта на ЕС за възстановяване по 
отношение на нужното равновесие 
между защитата на инвеститорите, по-
специално инвеститорите на дребно, 
МСП и стартиращите предприятия, 
достъпността на информацията и 
намаляването на административната 
тежест за лицата, които имат право да 
използват проспекта;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 48 – параграф 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) анализ на това дали са 
необходими някакви промени в 
изискванията, посочени в 
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приложенията;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 48 – параграф 2 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) обема на инвестициите, 
оттеглени от инвеститори, които са 
използвали правото си на оттегляне, 
и техния дял от общия обем на 
инвестициите, разделен на 
стандартните проспекти, 
проспектите на ЕС за растеж и 
проспектите на ЕС за 
възстановяване; въз основа на тези 
данни се извършва оценка дали 
продължителността и естеството 
на правото на оттегляне са 
подходящи и не накърняват 
ефективността на процеса на 
набиране на капитал или защитата 
на инвеститорите;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 48 – параграф 2 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) видовете и тенденциите в 
областта на неправомерните 
действия и измамите от страна на 
инвеститори, емитенти, 
предложители или финансови 
посредници и трети лица, възникващи 
във връзка с настоящия регламент;

Изменение 25
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 48 – параграф 2 – буква д г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) анализ на риска, разходите и 
ползите във връзка с евентуално 
превръщане на проспекта на ЕС за 
възстановяване в постоянна форма на 
проспект.

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение І
Регламент (ЕС) 2017/1129
Приложение Va – раздел I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се идентифицира 
дружеството, което емитира акции, 
включително неговият 
идентификационен код на правен субект 
(„ИКПС“), държавата членка на 
учредяване и уебсайта, на който 
инвеститорите могат да намерят 
информация за стопанската дейност на 
дружеството, продуктите, които 
произвежда, или услугите, които 
предоставя, основните пазари, на които 
се конкурира, неговата организационна 
структура и ако е приложимо, 
информацията, включена чрез 
препратка.

Целта е да се насърчава по-голяма 
прозрачност и да се идентифицира 
дружеството, което емитира акции, 
включително неговият 
идентификационен код на правен субект 
(„ИКПС“), държавата членка на 
учредяване и уебсайта, ако има такъв, 
на който инвеститорите могат да 
намерят информация за стопанската 
дейност на дружеството и 
ограниченията на отговорността, 
предвидени в раздел IV, четвърта 
алинея от настоящото приложение, 
продуктите, които произвежда, или 
услугите, които предоставя, основните 
пазари, на които се конкурира, неговата 
организационна структура и ако е 
приложимо, информацията, включена 
чрез препратка.

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение І
Регламент (ЕС) 2017/1129
Приложение Va – раздел III – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се опишат най-
съществените рискове, които са 
специфични за емитента и акциите.

В раздел „Рискови фактори“ се 
посочват в определен брой категории 
съществените рискове, които са 
специфични за емитента и могат да 
засегнат неговата способност да 
изпълни своите задължения по 
ценните книжа.

При оценката на емитента, 
предложителя или лицето, което 
иска допускане на ценни книжа до 
търговия на регулиран пазар, се 
посочват на първо място най-
съществените рискове във всяка 
категория, като се взема предвид 
отрицателното им въздействие върху 
емитента, както и вероятността от 
тяхното възникване. Рисковите 
фактори трябва се посочват в 
регистрационния документ.

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение І
Регламент (ЕС) 2017/1129
Приложение Va – раздел IX – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

IX. Декларация за оборотния капитал IX. Декларация за оборотния капитал 
и декларация за капитализацията и 
задлъжнялостта

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение І
Регламент (ЕС) 2017/1129
Приложение Va – раздел IX

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се предостави информация 
дали оборотният капитал е достатъчен 

Целта е да се предостави информация 
относно капитализацията и 
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за покриване на настоящите нужди на 
емитента и ако не е, по какъв начин 
емитентът предлага да осигури 
необходимия допълнителен оборотен 
капитал.

задлъжнялостта на емитента и 
информация дали оборотният капитал е 
достатъчен за покриване на настоящите 
нужди на емитента. Ако капиталът не 
е достатъчен, трябва да се даде ясно 
описание по какъв начин емитентът 
предлага да осигури необходимия 
допълнителен оборотен капитал.
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