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КРАТКА ОБОСНОВКА

Обща информация

Оповестяването на информация в случаи на публично предлагане на ценни книжа или 
допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар е от съществено значение за 
защитата на инвеститорите, тъй като с това се премахва асиметрията на информацията 
между инвеститорите и емитентите. С Регламент (ЕС) 2017/1129 се организира 
публикуването на проспект за оповестяване на тази информация. Задължението за 
публикуване на проспект обхваща както дяловите ценни книжа, така и недяловите 
ценни книжа, които се предлагат публично или са допуснати за търговия на регулирани 
пазари на стойност над 1 милиона евро, за да се гарантира защитата на инвеститорите. 
Настоящият регламент се прилага по-специално за ценни книжа, варанти, акции и 
конвертируеми облигации.

Държавите – членки на ЕС, бяха засегнати сериозно от икономическата криза, 
произтичаща от пандемията от COVID-19. За да подкрепи дружествата и участниците 
на капиталовите пазари по време на настоящата здравна и икономическа криза, 
Комисията предложи целенасочени изменения на Регламента относно проспекта. 

Целта на тези промени е да се даде възможност на дружествата, които вече са 
установени на капиталовите пазари, да получат по-бърз достъп до ново финансиране 
чрез опростяване на изискваната информация, за да се допринесе за икономическото 
възстановяване след пандемията от COVID-19. Тези изменения се отнасят до 
създаването на нов вид опростен проспект („временен проспект на ЕС за 
възстановяване“), за да се намали натискът върху финансовите посредници и 
емитентите.

Комисията IMCO отговаря за законодателния контрол в областта на интересите на 
потребителите в голям брой сектори, сред които са и финансовите услуги, както и за 
засилването на конкурентоспособността в рамките на единния пазар. 

Позиция на докладчика по становище на комисията IMCO

Докладчикът предлага да се подкрепят мерките, насочени към опростяване на достъпа 
до финансиране и ликвидност за европейските дружества, като същевременно се 
гарантира адекватно и необходимо равнище на информация и защита на потребителите.

Както е предвидено в Регламента относно проспекта, установените изисквания за 
оповестяване не възпрепятстват дадена държава членка или даден компетентен орган 
или борса чрез своите правила да наложат други специални изисквания по отношение 
на допускането до търговия на ценни книжа на регулиран пазар, по-специално във 
връзка с корпоративното управление. Подобни изисквания не следва пряко или косвено 
да ограничават изготвянето, съдържанието и разпространението на проспекти, 
одобрени от компетентен орган1.

Поради това докладчикът по становище препоръчва да се подкрепи предложението на 

1 цитат от съображение 8 от Регламента относно проспекта
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Комисията и да се предложат ограничен брой изменения. Тя предлага резюмето на 
временния проспект на ЕС за възстановяване с максимална дължина до две страници да 
може да се увеличава до максимум четири страници, ако е необходимо; да се увеличи 
от 3 на минимум 5 работни дни периодът, през който инвеститорът има право да 
оттегли съгласието си, когато публикуването на допълнение дава информация за 
значителна промяна. Освен това, за да се направи ясно разграничение между 
„опростения проспект“, предвиден в член 14, и „проспекта на ЕС за растеж“, определен 
в член 15 от Регламента относно проспекта, от една страна, и новия проспект, от друга 
страна, и да се подчертае временният характер на предложението в настоящия 
регламент, докладчикът предлага наименованието му да се промени, както следва: 
„временен проспект на ЕС за възстановяване“.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

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 
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.

(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 
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, който да е лесен за 
изготвяне от дружествата, които 
искат да набират собствен капитал 
на капиталовите пазари, лесен за 
разбиране от инвеститорите, които 
искат да ги финансират, и лесен за 
разглеждане и одобряване от 
компетентните национални органи.

Or. fr
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 а) Тъй като Регламент (ЕС) 
2017/1129 вече предвижда опростен 
проспект съгласно опростения режим 
на оповестяване за вторични емисии, 
следва, с цел да се осигури известна 
яснота и да се подчертае временният 
характер на въвеждането на този нов 
опростен проспект в настоящия 
регламент за изменение, той да бъде 
наименуван по следния начин: 
„временен проспект на ЕС за 
възстановяване“.

Or. fr

Обосновка

Членове 14 и 15 в текста на регламента в сила предвиждат съответно „опростен“ 
проспект и „проспект на ЕС за растеж“. Следва да се поясни, че новият проспект е 
различен от горепосочените два проспекта. Според службите на Комисията новият 
проспект ще бъде по-опростен от „опростения“. Въвеждането на думата 
„временен“ дава възможност за ясно разграничаване, като същевременно се запазва 
терминология, близка до предложението на Европейската комисия.

Изменение 3

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 

(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 
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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 
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.

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 
въз основа на тази информация. Поради 
това временният проспект 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 в условия на 
сигурност.

__________________ __________________
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 (ОВ 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 (ОВ 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 
посредници и за даването на 
определения за целите на посочената 

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

Or. fr

Изменение 4

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, временният проспект 
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.

(Това изменение се прилага за целия 
разглеждан законодателен текст; 
приемането му налага технически 
промени в целия текст. )

Or. fr

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7 а) Временният проспект на ЕС за 
възстановяване не следва да подкопава 
доверието на пазарите и защитата 
на инвеститорите. Като се има 
предвид ограниченото количество 
информация, предоставена в 
приложение Va, временният 
проспект на ЕС за възстановяване не 
би бил подходящ за сделки, които 
водят до силно разводняване на 
капитала. Следва да се определи 
подходяща горна граница на 
разводняване на капитала.

Or. fr
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Обосновка

Съображение 18 от Регламент (ЕС) 2017/1129: Емисиите на акции или на ценни 
книжа, даващи достъп до акции, които водят до разводняване на капитала, често 
означават сделки със значително въздействие върху капиталовата структура, 
перспективите и финансовото състояние на емитента, за което е необходима 
съдържащата се в проспекта информация (...).

Изменение 6

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

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 най-
малко на пет 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, 
което се изпраща на съответния 
инвеститор.“;

Or. fr

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б
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Регламент (ЕС) 2017/1129
Член 23 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато инвеститорите, посочени в първа 
алинея от настоящия параграф, имат 
правото на оттегляне, посочено в 
параграф 2, финансовият посредник се 
свързва с тях в рамките на един работен 
ден след публикуването на 
допълнението.“;

Когато инвеститорите, посочени в първа 
алинея от настоящия параграф, имат 
правото на оттегляне, посочено в 
параграф 2, финансовият посредник се 
свързва с тях в рамките на един работен 
ден след публикуването на 
допълнението. Срокът, посочен в 
параграф 2, влиза в сила от момента 
на осъществяване на контакт между 
финансовия посредник и съответния 
инвеститор.“;

Or. fr


