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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно упражняването на правомощията за приемане на делегирани актове, 

предоставени на  Комисията съгласно  Директива 2003/71/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се 

публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат 

ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО 
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1. Въведение 

 

Приетата през ноември 2003 г. Директива за проспектите
1
 определя общи правила 

относно проспектите, които трябва да се публикуват при публично предлагане или 

допускане до търговия на прехвърляеми ценни книжа на регулиран пазар в ЕС. След 

процедура на преглед Директивата за проспектите беше изменена през ноември 2010 г. 

с Директива 2010/73/ЕС (Директива за проспектите II, която се прилага от юли 2012 г.). 

Последното ѝ изменение беше направено чрез Директива 2014/51/ЕС (Директива 

„Омнибус II“). 

 

В член 4 от Директивата за проспектите II е включена клауза за преразглеждане, с 

която се изисква до 1 януари 2016 г. Комисията да оцени прилагането на Директивата 

за проспектите, изменена с Директивата за проспектите II. Настоящият доклад следва 

да бъде представен на Европейския парламент и на Съвета, като при необходимост 

бъде придружен от предложения за изменение на Директивата за проспектите. 

 

2. Правно основание 

 

Настоящият доклад се изисква съгласно член 24а от Директивата за проспектите. 

Съгласно тази разпоредба, правомощията да приема делегираните актове, посочени в 

член 1, параграф 4, член 2, параграф 4, член 3, параграф 4, член 4, параграф 1, пета 

алинея, член 5, параграф 5, член 7, параграф 1, член 8, параграф 4, член 11, параграф 3, 

член 13, параграф 7, член 14, параграф 8, член 15, параграф 7 и член 20, параграф 3, 

първа алинея от Директивата за проспектите се предоставят на Комисията за срок от 

четири години, считано от 31 декември 2010 г. Комисията изготвя доклад относно 

делегираните правомощия най-късно шест месеца преди изтичането на 

четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява автоматично за 

срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не 

го оттеглят в съответствие с член 24б от Директивата за проспектите. 

 

3. Упражняване на делегираните правомощия 

 

Член 1, параграф 4 от Директивата за проспектите 

До момента Комисията не е предприемала корекция на праговете, посочени в член 1, 

параграф 4 от Директивата за проспектите. В срок до 1 януари 2016 г. тези прагове ще 

бъдат оценени в хода на прегледа, изискван съгласно член 4 от Директивата за 

проспектите II. 

 

Член 2, параграф 4 от Директивата за проспектите 

До момента Комисията не е предприемала корекция на определенията и праговете, 

посочени в член 2, параграф 4 от Директивата за проспектите. В срок до 1 януари 

                                                            
1 Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който 

следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до 

търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО. 
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2016 г. тези определения и прагове ще бъдат оценени в хода на прегледа, изискван 

съгласно член 4 от Директивата за проспектите II. 
 

Член 3, параграф 4 от Директивата за проспектите  

До момента Комисията не е предприемала корекция на праговете, посочени в член 3, 

параграф 4 от Директивата за проспектите. В срок до 1 януари 2016 г. тези прагове ще 

бъдат оценени в хода на прегледа, изискван съгласно член 4 от Директивата за 

проспектите II. 

 

Член 4, параграф 1, пета алинея от Директивата за проспектите  

До момента не са отправяни искания за такива оценки с цел определяне на критериите 

за еквивалентност на правните рамки на трети държави. Освен това оценката на 

еквивалентността може да се направи пряко, т.е. без да се уточняват или добавят 

допълнителни критерии, като се вземат под внимание съответните разпоредби на 

Директивата за пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО), Директивата за 

прозрачността (2004/109/ЕО) и Директивата относно пазарната злоупотреба 

(2003/6/ЕО), както и общите критерии, посочени в член 4, параграф 1, буква д) от 

Директивата за проспектите. В срок до 1 януари 2016 г. всички разпоредби за 

еквивалентност за трети държави ще бъдат оценени в хода на прегледа, изискван 

съгласно член 4 от Директивата за проспектите II. 

 

Член 5, параграф 5 и член 7, параграф 1 от Директивата за проспектите 

Посочените в тези разпоредби правомощия са упражнени за приемане на следните 

делегирани регламенти на Комисията:  

 

- Делегиран регламент (ЕС) № 486/2012 на Комисията от 30 март 2012 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието 

на проспекта, основния проспект, резюмето и окончателните условия, както и по 

отношение на изискванията за оповестяване. 

- Делегиран регламент (ЕС) № 862/2012 на Комисията от 4 юни 2012 г. за изменение 

на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за 

използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за 

доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори. 

- Делегиран регламент (ЕС) № 759/2013 на Комисията от 30 април 2013 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на изискванията за 

оповестяване за конвертируеми и заменяеми дългови ценни книжа. 

 

Член 8, параграф 4 от Директивата за проспектите 

Посоченото в тази разпоредба правомощие не е било упражнено, тъй като 

обсъжданията с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и националните 

компетентни органи не са показали необходимостта допълнително да се уточняват 

подробностите относно непосочването на информация в проспекта. 

 

Член 11, параграф 3 от Директивата за проспектите  

Директивата „Омнибус II“ изменя правомощията, съдържащи се в Директивата за 

проспектите, за да се вземе предвид създаването на ЕОЦКП в рамките на Европейската 
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система за финансов надзор. Преди приемането на Директивата „Омнибус II“, на 

Комисията бяха предоставени правомощия да приема делегирани актове. Приемането 

на Директивата „Омнибус II“ изменя делегирането, като предоставя правомощия на 

ЕОЦКП да разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на 

информацията, която следва да бъде включена чрез препратка. В срок до 1 юли 2015 г. 

ЕОЦКП трябва да представи тези проекти на Комисията, която се оправомощава да 

приеме регулаторните технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. ЕОЦКП предприе обществена консултация относно 

проектите на регулаторни технически стандарти, която приключи на 19 декември 

2014 г.  

 

Член 13, параграф 7 от Директивата за проспектите 

С Директивата „Омнибус II“ се изменят правомощията, съдържащи се в Директивата за 

проспектите. С изменението се делегират правомощия на ЕОЦКП да разработва 

проекти на регулаторни технически стандарти, определящи процедурите за одобряване 

на проспекта и условията, съобразно които могат да бъдат променени сроковете. В срок 

до 1 юли 2015 г. ЕОЦКП трябва да представи тези проекти на Комисията за одобрение. 

ЕОЦКП проведе обществена консултация относно проектите на регулаторни 

технически стандарти, която приключи на 19 декември 2014 г. 

 

Член 14, параграф 8 от Директивата за проспектите 

С Директивата „Омнибус II“ се изменят правомощията, съдържащи се в Директивата за 

проспектите. С изменението се делегират правомощия на ЕОЦКП да разработва 

проекти на регулаторни технически стандарти, определящи разпоредбите във връзка с 

публикуването на проспекта в член 14, параграфи 1—4. В срок до 1 юли 2015 г. 

ЕОЦКП трябва да представи тези проекти на Комисията за одобрение. ЕОЦКП проведе 

обществена консултация относно проектите на регулаторни технически стандарти, 

която приключи на 19 декември 2014 г. 

 

Член 15, параграф 7 от Директивата за проспектите  

С Директивата „Омнибус II“ се изменят правомощията, съдържащи се в Директивата за 

проспектите. С изменението се делегират правомощия на ЕОЦКП да разработва 

проекти на регулаторни технически стандарти, определящи разпоредбите относно 

разпространяването на реклами, с които се съобщава намерението публично да се 

предлагат ценни книжа или допускането до търгуване на регулиран пазар, по-

специално преди проспектът да е публично представен или преди откриването на 

записването, както и да определя посочените в член 15, параграф 4 разпоредби. В срок 

до 1 юли 2015 г. ЕОЦКП трябва да представи тези проекти на Комисията за одобрение. 

ЕОЦКП проведе обществена консултация относно проектите на регулаторни 

технически стандарти, която приключи на 19 декември 2014 г. 

 

Член 20, параграф 3, първа алинея от Директивата за проспектите  

До момента Комисията не е упражнявала правомощието за приемане на делегирани 

актове, с които се определят общите критерии за еквивалентност за проспекти от трети 

държави. Междувременно ЕОЦКП разработи необвързваща „рамка за проспектите на 

трети държави съгласно член 20 от Директивата за проспектите“ (вж. публично 
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изявление 2011/36 на ЕОЦКП). В срок до 1 януари 2016 г. публикуването на общи 

критерии за еквивалентността на проспекти от трети държави ще бъде оценено в хода 

на прегледа, изискван съгласно член 4 от Директивата за проспектите II. 

 

 

4. Заключение 

 

Комисията е упражнила някои от делегираните ѝ правомощия. Правомощията, 

съдържащи се в член 11, параграф 3, член 13, параграф 7, член 14, параграф 8 и член 15, 

параграф 7 от Директивата за проспектите, бяха изменени с Директивата „Омнибус II“, 

като ЕОЦКП понастоящем разработва проекти на съответните регулаторни технически 

стандарти, които ще бъдат приети от Комисията съгласно членове 10—14 от Регламент 

(ЕС) № 1095/2010. Макар Комисията да счита, че делегираните ѝ правомощия са били 

от решаващо значение за по-нататъшното разработване на единна нормативна уредба, с 

която да се установяват по-хармонизирани и по-качествени правила, тя все още не е 

упражнила някои от тези правомощия. Съответните разпоредби ще бъдат част от 

преразглеждането на Директивата за проспектите, изисквано съгласно член 4 от 

Директивата за проспектите II, до 1 януари 2016 г. Комисията смята, че Европейският 

парламент и Съветът следва да не оттеглят делегирането на тези правомощия съгласно 

член 24б от Директивата за проспектите, тъй като е възможно да ѝ се наложи да ги 

упражни за приемането на определени делегирани актове в бъдеще, в зависимост от 

развитието на събитията на финансовите пазари. Комисията приканва Европейския 

парламент и Съвета да вземат под внимание настоящия доклад. 


