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Изменение 8
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Марк Анжел

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. 
Тези изменения следва да позволят на 
емитентите и финансовите посредници 
да намалят разходите и да освободят 
ресурси за фазата на възстановяване 
непосредствено след кризата, като 
същевременно се защитят 
интересите на инвеститорите на 
дребно, пенсионерите и 
потребителите, за да се стимулира 
финансовото участие и 
вложителите да се превърнат в 
инвеститори. Достъпът до дялово 
финансиране за малките и средните 
предприятия (МСП), предприемачите 
и социалната икономика придоби още 
по-голямо значение с оглед на 
възстановяването след 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 

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

Or. en

Изменение 9
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня 
Хан

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. 
Тези изменения следва да позволят на 
емитентите и финансовите посредници 
да намалят разходите и да освободят 
ресурси за фазата на възстановяване 
непосредствено след кризата, като 
същевременно се защитят 
интересите на инвеститорите на 
дребно, пенсионерите и 
потребителите, за да се стимулира 
финансовото участие и 
вложителите да се превърнат в 
инвеститори. Достъпът до дялово 
финансиране за малките и средните 
предприятия (МСП) и 
предприемачите придоби още по-
голямо значение с оглед на 
възстановяването след COVID-19.

__________________ __________________
14 Регламент (EС) 2017/1129 на 14 Регламент (EС) 2017/1129 на 
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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).

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).

Or. en

Изменение 10
Андреас Шваб

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 които се зачитат принципите на 
европейския единен пазар и се обръща 
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.

__________________ __________________
14 Регламент (EС) 2017/1129 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

14 Регламент (EС) 2017/1129 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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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 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).

Or. en

Изменение 11
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Дита Харанзова, Марк Анжел, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Настоящото положение прави 
европейските дружества и особено 
МСП и стартиращите предприятия 
по-нестабилни и уязвими. 
Премахването на необоснованите 
бариери и бюрокрация, където е 
целесъобразно, за да се подпомогнат и 
диверсифицират източниците на 
финансиране за европейските 
дружества, със специален акцент 
върху МСП, включително 
стартиращите предприятия и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация, може да спомогне за 
насърчаване на тяхната способност 
за достъп до капиталовите пазари и 
до по-разнообразни, по-дългосрочни и 
по-конкурентни инвестиционни 
възможности за инвеститори на 
дребно и големи инвеститори.

Or. en

Изменение 12
Еуген Юржица
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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) 2017/1129 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, приключващ на 31 декември 
2022 г.

Or. en

Обосновка

Причината за това изменение е да се определи ясна дата за прекратяване на 
прилагането на проспекта на ЕС за възстановяване, която изглежда отговаря на 
идеята за 18 месеца след прилагането на настоящото преразглеждане или малко я 
надхвърля. С тази промяна следва да бъдат избегнати всякакви обърквания при 
броенето на дните според първоначалното предложение.

Изменение 13
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 3
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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) 2017/1129 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, приключващ на 31 декември 
2022 г.

Or. en

Изменение 14
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се реагира бързо на тежките 
икономически последици от пандемията 
от COVID-19, е важно да се въведат 
мерки за улесняване на инвестициите в 
реалната икономика, да се даде 
възможност за бърза рекапитализация 
на дружествата в Съюза и да се позволи 

(4) За да се реагира бързо на тежките 
икономически последици от пандемията 
от COVID-19, е важно да се въведат 
мерки за улесняване на инвестициите в 
реалната икономика, да се даде 
възможност за бърза рекапитализация 
на дружествата в Съюза и да се позволи 
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на емитентите да използват публичните 
пазари на ранен етап от процеса на 
възстановяване. За постигането на тези 
цели е целесъобразно да се създаде нов 
кратък проспект („проспект на ЕС за 
възстановяване“), който да е лесен за 
изготвяне от емитентите, лесен за 
разбиране от инвеститорите, които 
искат да ги финансират, и лесен за 
разглеждане и одобряване от 
компетентните органи.

на емитентите да използват публичните 
пазари на ранен етап от процеса на 
възстановяване. За постигането на тези 
цели е целесъобразно да се създаде нов 
кратък проспект („проспект на ЕС за 
възстановяване“), който да е лесен за 
изготвяне от емитентите, лесен за 
разбиране от инвеститорите, които 
искат да ги финансират, и лесен за 
разглеждане и одобряване от 
компетентните органи. За 
разработването на този нов кратък 
проспект трябва да се вземат предвид 
специалните нужди на МСП и 
стартиращите предприятия и да се 
избягват обременителни 
административни процедури.

Or. en

Изменение 15
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Дита Харанзова, Марк Анжел, Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Дружествата, които са имали 
акции, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или търгувани 
непрекъснато на пазар за растеж на 
МСП през последните най-малко 18 
месеца преди предлагането на акции 
или допускането до търговия, следва да 
са спазили изискванията за периодично 
и текущо оповестяване съгласно 
Регламент (ЕС) № 596/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета15, 
Директива 2004/109/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета16 или Делегиран 
регламент (ЕС) 2017/565 на 
Комисията17. Поради това голяма част 
от изискваното съдържание на 
проспекта вече ще бъде публично 
достъпно и инвеститорите ще търгуват 

(5) Дружествата, които са имали 
акции, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или търгувани 
непрекъснато на пазар за растеж на 
МСП през последните най-малко 18 
месеца преди предлагането на акции 
или допускането до търговия, следва да 
са спазили изискванията за периодично 
и текущо оповестяване съгласно 
Регламент (ЕС) № 596/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета15, 
Директива 2004/109/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета16 или Делегиран 
регламент (ЕС) 2017/565 на 
Комисията17. Поради това голяма част 
от изискваното съдържание на 
проспекта вече ще бъде публично 
достъпно и инвеститорите ще търгуват 
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въз основа на тази информация. Поради 
това проспектът на ЕС за 
възстановяване следва да се използва 
само за вторични емисии и следва да се 
съсредоточи само върху съществената 
информация, от която инвеститорите се 
нуждаят, за да вземат информирани 
инвестиционни решения.

въз основа на тази информация. Поради 
това проспектът на ЕС за 
възстановяване следва да се използва 
само за вторични емисии и следва да се 
съсредоточи само върху съществената, 
точна и актуална информация, от 
която инвеститорите се нуждаят, за да 
вземат информирани инвестиционни 
решения. Информацията следва да се 
предоставя по ясен и разбираем 
начин, така че да дава възможност на 
отделните инвеститори сами да 
оценяват и разбират рисковете. 
Компетентният орган на държавата 
членка, в която се извършва 
предлагането, и емитентът, когато е 
възможно, следва да осигурят на 
всички граждани лесен достъп до 
информацията.

__________________ __________________
15 Регламент (ЕС) № 596/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 април 2014 г. относно пазарната 
злоупотреба (Регламент относно 
пазарната злоупотреба) и за отмяна на 
Директива 2003/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и директиви 
2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО 
на Комисията (OВ L 173, 12.6.2014 г., 
стр. 1).

15 Регламент (ЕС) № 596/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 април 2014 г. относно пазарната 
злоупотреба (Регламент относно 
пазарната злоупотреба) и за отмяна на 
Директива 2003/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и директиви 
2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО 
на Комисията (OВ L 173, 12.6.2014 г., 
стр. 1).

16 Директива 2004/109/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 декември 2004 г. относно 
хармонизиране изискванията за 
прозрачност по отношение на 
информацията за издателите, чиито 
ценни книжа са допуснати за търгуване 
на регулиран пазар, и за изменение на 
Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 
31.12.2004 г., стр. 38).

16 Директива 2004/109/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 декември 2004 г. относно 
хармонизиране изискванията за 
прозрачност по отношение на 
информацията за издателите, чиито 
ценни книжа са допуснати за търгуване 
на регулиран пазар, и за изменение на 
Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 
31.12.2004 г., стр. 38).

17 Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на 
Комисията от 25 април 2016 г. за 
допълване на Директива 2014/65/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на организационните 
изисквания и условията за извършване 
на дейност от инвестиционните 

17 Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на 
Комисията от 25 април 2016 г. за 
допълване на Директива 2014/65/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на организационните 
изисквания и условията за извършване 
на дейност от инвестиционните 
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посредници и за даването на 
определения за целите на посочената 
директива (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 1).

посредници и за даването на 
определения за целите на посочената 
директива (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 16
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да бъде ефективен инструмент 
за емитентите, проспектът на ЕС за 
възстановяване следва да бъде единен 
документ с ограничен размер, да 
позволява включване чрез препратка и 
да се възползва от паспорта за 
общоевропейски публични предлагания 
на ценни книжа или допускания до 
търговия на регулиран пазар.

(6) За да бъде ефективен инструмент 
за емитентите, проспектът на ЕС за 
възстановяване следва да бъде единен 
документ с ограничен размер, да 
позволява включване чрез препратка и 
да се възползва от паспорта за 
общоевропейски публични предлагания 
на ценни книжа или допускания до 
търговия на регулиран пазар. 
Наличието на подход на единния 
пазар, при който се избягват различия 
между държавите членки при 
структурата на проспекта на ЕС за 
възстановяване, е от съществено 
значение.

Or. en

Изменение 17
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 7

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. 

(7) Проспектът на ЕС за 
възстановяване следва да включва 
кратко резюме като полезен източник на 
информация за инвеститорите, по-
специално за инвеститорите на дребно. 
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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.

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. Осигурява се подход 
на единния пазар, с достъп до 
проспекта на ЕС за възстановяване 
във всички държави членки, както и 
координация по отношение на езика, 
форма́та и средствата за достъп до 
проспекта на ЕС за възстановяване.

Or. en

Изменение 18
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Марк Анжел, Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 7

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, 
вложителите, МСП и 
стартиращите предприятия. 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 
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вземат решение.

Or. en

Изменение 19
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня 
Хан

Предложение за регламент
Съображение 7

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. 
Това резюме следва да бъде изложено в 
началото на 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 след това 
прегледат целия проспект на ЕС за 
възстановяване, за да вземат решение.

Or. en

Изменение 20
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Дита Харанзова, Марк Анжел, Катержина Конечна, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Нехармонизираните практики 
по отношение на структурата на 
информацията, представена в 
проспекта на ЕС за възстановяване, 
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могат да попречат на 
инвеститорите да получат ясна 
представа и да увеличат 
разпокъсаността на пазара. За да се 
осигури подходящо ниво на яснота в 
целия Съюз, емитентите следва да 
представят информацията от 
приложение Va в същия ред, в който 
тя е представена в това приложение.

Or. en

Изменение 21
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня 
Хан

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 
инвеститори следва да се свържат 
финансовите посредници при 
публикуването на допълнение и да се 
удължи срокът за свързване с тези 
инвеститори.

(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 за свързване 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, 
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.
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Or. en

Изменение 22
Еуген Юржица

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 
инвеститори следва да се свържат 
финансовите посредници при 
публикуването на допълнение и да се 
удължи срокът за свързване с тези 
инвеститори.

(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 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, 
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.

Or. en

Изменение 23
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Дита Харанзова, Марк Анжел, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) За да се избегне изпадането в 
несъстоятелност на много 
европейски дружества, една от 
основните цели на настоящия 
регламент за изменение следва да бъде 
да се улеснят инвеститорите при 
оценяването на дружествата, тъй 
като обикновено им е трудно да 
правят оценка на новосъздадени и 
малки дружества с кратка история 
на стопанска дейност, като по този 
начин се възпрепятства започването 
на иновативен бизнес, особено от 
млади предприемачи.

Or. en

Изменение 24
Еуген Юржица

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 до 31 
декември 2022 г. 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.

Or. en

Изменение 25
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен
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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 до 31 
декември 2022 г. С цел да се осигури 
приемственост на проспектите на ЕС за 
възстановяване, тези проспекти за 
възстановяване, които са одобрени 
преди изтичането на режима, следва да 
се възползват от клауза за заварено 
положение.

Or. en

Изменение 26
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня 
Хан

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 бъде счетен за подходящ, да 
включи в законодателното 
предложение постоянен проспект, 
който ще намали тежестта върху 
вторичните емисии, обхванати от 
проспекта на ЕС за възстановяване.

Or. en
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Изменение 27
Марцел Колая

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. 
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.

Or. en

Изменение 28
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

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

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 

к) от [датата на прилагане на 
настоящия регламент] до 31 декември 
2022 г. недялови ценни книжа, които се 
емитират с определена 
продължителност или повторяемост от 
кредитна институция, когато съвкупната 
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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:

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:

Or. en

Изменение 29
Еуген Юржица

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

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 31 декември 
2022 г. 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:

Or. en

Изменение 30
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква вa (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 6, параграф 1, първа 
алинея се добавя следната буква:
„ва) свързаните с климата и 
екологичните, социалните и 
управленските рискове, доколкото те 
са съществени.“

Or. en

Изменение 31
Марцел Колая

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) налично на официалния език 
или на поне един от официалните 
езици на приемащата държава членка 
или на друг език, приет от 
компетентния орган на приемащата 
държава членка;

Or. en

Изменение 32
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Марк Анжел

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) написано на език, който е 
приет от компетентния орган на 
държавите членки, в които се 
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извършва предлагането;

Or. en

Изменение 33
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня 
Хан

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;

Or. en

Изменение 34
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня 
Хан

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 14a – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предложители на ценни 
книжа, постоянно допускани до 
търговия на регулиран пазар или на 
пазар за растеж на МСП през най-
малко последните 18 месеца.

Or. en
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Изменение 35
Марцел Колая

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, свързаните с ценните книжа 
права, в т.ч. всички ограничения и 
процедурата 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.

Or. en

Изменение 36
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня 
Хан

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) правата, свързани с ценните 
книжа, причините за емисията и 
нейното въздействие върху общата 
капиталова структура на емитента и 
използването на постъпленията.

Or. en

Изменение 37
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
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Марк Анжел, Катержина Конечна, Андреас Шваб

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

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 писмена форма и се представя 
в сбита и лесна за анализиране и 
разбиране форма за всички 
инвеститори, по-специално МСП и 
вложителите, така че те 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 за възстановяване е 
леснодостъпен за всички 
инвеститори.

Or. en

Изменение 38
Андреас Шваб

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

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 

Информацията, съдържаща се в 
проспекта на ЕС за възстановяване, се 
изготвя в лесна за разбиране и сбита 
писмена форма и се представя в сбита и 
лесна за анализиране и разбиране форма 
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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.

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.

Or. en

Изменение 39
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня 
Хан

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 14a – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проспектът на ЕС за възстановяване 
трябва да бъде единен документ, 
съдържащ минималната информация, 
посочена в приложение Va. Той трябва 
да е с максимален размер при 
отпечатване от 30 страници във формат 
А4 и да е представен и структуриран в 
лесен за четене вид, като се използва 
удобен за четене размер на шрифта.

Проспектът на ЕС за възстановяване 
трябва да бъде единен документ, 
съдържащ минималната информация, 
посочена в приложение Va. Той трябва 
да е с максимален размер при 
отпечатване, в т.ч. резюмето, от 20 
страници във формат А4 и да е 
представен и структуриран в лесен за 
четене вид, като се използва удобен за 
четене размер на шрифта.

Or. en

Изменение 40
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Марк Анжел, Андреас Шваб

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

Or. en

Изменение 41
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 20 – параграф 6а

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Чрез дерогация от параграфи 2 
и 4 сроковете, посочени в параграф 2, 
алинея първа, и в параграф 4, се 
намаляват на пет работни дни за 
проспект на ЕС за възстановяване, 
изготвен в съответствие с член 14а. 
Емитентите информират компетентния 
орган най-малко пет работни дни преди 
датата, предвидена за представяне на 
заявлението за одобрение.

6а. Чрез дерогация от параграфи 2 
и 4 сроковете, посочени в параграф 2, 
алинея първа, и в параграф 4, се 
намаляват на седем работни дни за 
проспект на ЕС за възстановяване, 
изготвен в съответствие с член 14а. 
Емитентите информират компетентния 
орган най-малко пет работни дни преди 
датата, предвидена за представяне на 
заявлението за одобрение.

Or. en

Изменение 42
Еуген Юржица

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 23 – параграф 2 – алинея 1



PE659.048v01-00 26/42 AM\1216302BG.docx

BG

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.

Or. en

Изменение 43
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква ба (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 на 
[18 месеца от датата на прилагане на 
настоящия регламент].“

Or. en
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Изменение 44
Еуген Юржица

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

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 31 декември 2022 г.

Or. en

Изменение 45
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

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

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 31 декември 2022 г.

Or. en

Изменение 46
Еуген Юржица

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 47a – параграф 2
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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 31 декември 
2022 г., продължават да бъдат предмет 
на регулиране в съответствие с този 
член до края на тяхната валидност или 
до изтичането на дванадесет месеца 
след 31 декември 2022 г., в зависимост 
от това кое ще се случи по-рано.

Or. en

Изменение 47
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

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 31 декември 
2022 г., продължават да бъдат предмет 
на регулиране в съответствие с този 
член до края на тяхната валидност или 
до изтичането на дванадесет месеца 
след 31 декември 2022 г., в зависимост 
от това кое ще се случи по-рано.

Or. en
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Изменение 48
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Марк Анжел

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;

Or. en

Изменение 49
Еуген Юржица

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 и когато е целесъобразно, 
цените на предлагането на публично 
предлаганите ценни книжа във връзка 
с всички видове проспекти;

Or. en
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Изменение 50
Еуген Юржица

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходите за изготвяне и 
одобряване на проспект на ЕС за 
възстановяване в сравнение с текущите 
разходи за проспект, заедно с посочване 
на постигнатите общи финансови 
икономии;

г) разходите за изготвяне и 
одобряване на проспект на ЕС за 
възстановяване в сравнение с текущите 
разходи за стандартен проспект и 
проспект на ЕС за растеж, заедно с 
посочване на постигнатите общи 
финансови икономии и на общите 
разходи за спазване на настоящия 
регламент за емитентите, 
предложителите и финансовите 
посредници, заедно с информация за 
тези разходи като процент от 
оперативните разходи;

Or. en

Изменение 51
Еуген Юржица

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) отделните разходи за 
изготвяне и одобряване на 
информацията от проспекта на ЕС 
за възстановяване от всяка от 
категориите I – XI, изброени в 
приложение Va, и резюмето на 
проспект на ЕС за възстановяване;

Or. en
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Изменение 52
Еуген Юржица

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) анализ на въздействието на 
настоящия регламент върху 
подходящото функциониране на 
вътрешния пазар на Съюза за 
финансови услуги, включително 
въздействието му върху достъпа на 
МСП до финансиране и върху 
инвеститорите и други категории 
физически или юридически лица, 
обхванати от тези услуги;

Or. en

Изменение 53
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Дита Харанзова, Марк Анжел

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 това дали с проспекта 
на ЕС за възстановяване 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;

Or. en
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Изменение 54
Марцел Колая

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 
върху защитата на инвеститорите и 
достъпността на информацията;

Or. en

Изменение 55
Марцел Колая

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 въздействието на 
проспекта на ЕС за възстановяване 
върху защитата на инвеститорите и 
достъпността на информацията;

Or. en

Изменение 56
Еуген Юржица

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 48 – параграф 2 – буква да (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 57
Еуген Юржица

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) дали обхватът на услугите, 
включени в настоящия регламент, 
продължава да бъде подходящ по 
отношение на праговите стойности, 
посочени в членове 1 и 3;

Or. en

Изменение 58
Еуген Юржица

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) анализ на това дали и какво 
удължаване на срока за валидността 
на проспекта би могло да подобри 
нужното равновесие между 
защитата на инвеститорите и 
намаляването на 
административната тежест за 
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емитентите и лицата, които имат 
право да използват проспекта;

Or. en

Изменение 59
Еуген Юржица

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) дела на публично предлаганите 
ценни книжа във връзка с разрешени 
проспекти съгласно настоящия 
регламент на световния финансов 
пазар и на европейския финансов 
пазар;

Or. en

Изменение 60
Еуген Юржица

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дд) 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 
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на правото на оттегляне са 
подходящи и не накърняват 
ефективността на процеса на 
набиране на капитал или защитата 
на инвеститорите;

Or. en

Изменение 61
Еуген Юржица

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

де) броя и обема на санкциите, 
наложени съгласно или във връзка с 
настоящия регламент, 
класифицирани по държави членки и 
по видове проспекти;

Or. en

Изменение 62
Еуген Юржица

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 63
Еуген Юржица

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дз) прякото и косвеното измерване 
на подобрението в пазарните 
резултати за инвеститорите и 
емитентите;

Or. en

Изменение 64
Еуген Юржица

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ди) анализ на риска, разходите и 
ползите на това дали проспектът на 
ЕС за възстановяване може да се 
превърне в постоянен проспект.

Or. en

Изменение 65
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня 
Хан

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



AM\1216302BG.docx 37/42 PE659.048v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

-I. Резюме
Проспектът на ЕС за възстановяване 
включва резюме, изготвено в 
съответствие с член 7, параграф 12а. 
Това резюме е включено в 
изчислението за максималната 
дължина на проспекта на ЕС за 
възстановяване, предвидена в 
член 14а, параграф 2, трета алинея.

Or. en

Изменение 66
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня 
Хан

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 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.

Or. en
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Изменение 67
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, Андреас Шидер, 
Дита Харанзова, Марк Анжел, Катержина Конечна, Андреас Шваб

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 насърчи 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, 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.

Or. en

Изменение 68
Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня 
Хан

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

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 
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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. Представянето 
на рисковите фактори трябва да бъде 
подкрепено от посоченото в 
регистрационния документ.

Or. en

Изменение 69
Марцел Колая

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Целта е да се опишат най-съществените 
рискове, които са специфични за 
емитента и акциите, включително 
свързаните с климата и 
екологичните, социалните и 
управленските рискове.

Or. en

Изменение 70
Марцел Колая

Предложение за регламент
Приложение І
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Регламент (ЕС) 2017/1129
Приложение Va – раздел V – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) финансови и нефинансови цели 
и стратегия на емитента в 
контекста на кризата с COVID-19 и 
екологичния преход;

Or. en

Изменение 71
Марцел Колая

Предложение за регламент
Приложение І
Регламент (ЕС) 2017/1129
Приложение I – раздел VІІІа (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

VIIIa. Подкрепа чрез държавна помощ
Целта е да се включи информация за 
това дали емитентът се е възползвал 
от някаква форма на подкрепа чрез 
държавна помощ в контекста на 
COVID-19.

Or. en

Обосновка

Ако проспектът за възстановяване има за цел да опрости разпоредбите за публично 
оповестяване, за да бъдат улеснени емисиите, най-малкото би било полезно за 
инвеститорите да разберат дали емитентите, които се възползват от опростени 
разпоредби, са се възползвали от държавна помощ.

Изменение 72
Марцел Колая

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

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

Or. en

Изменение 73
Марцел Колая

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 
за покриване на настоящите нужди на 
емитента и ако не е, по какъв начин 
емитентът предлага да осигури 
необходимия допълнителен оборотен 
капитал.

Целта е да се предостави информация 
относно капитализацията и 
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.

Or. en

Изменение 74
Марцел Колая

Предложение за регламент
Приложение Іa (ново)
Регламент (ЕС) 2017/1129
Приложение Va – раздел IXa (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

IXa. Политика за дивидентите и 
възнаграждения
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Описание на политиката на 
емитента за разпределяне на 
дивидентите, включително всички 
ограничения във връзка с нея, и 
описание на политиката на 
емитента за възнагражденията, 
включително всички привилегии, 
предоставени на отделните 
директори, фиксираните и 
променливите компоненти на 
възнагражденията, броя на 
предоставените или предложените 
акции и опции върху акции, както и 
обяснение как възнагражденията 
допринасят за бизнес стратегията, 
дългосрочните резултати и 
устойчивостта на дружеството.

Or. en


