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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

L 390/38

ДИРЕКТИВА 2004/109/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 15 декември 2004 година
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
членки по договора, на Устава на Европейската система от
централни банки и на Европейската централна банка; особено внимание в това отношение трябва да се обърне на
централните банки на държавите-членки, чиито акции в
момента са допуснати за търгуване на регулиран пазар, за да
се гарантира изпълнението на основните цели на правото на
Общността.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност, и по-специално членове 44 и 95 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),
като взеха предвид становището на Европейската централна
банка (2),

(5)

По-добрата хармонизация на разпоредбите от националното законодателство относно периодичните и текущи
информационни изисквания спрямо издателите на ценни
книжа следва да създадат по-високо ниво на защита на
потребителите в Общността. Въпреки това настоящата
директива няма отношение към другите дялове, издавани от
предприятията за колективно инвестиране, освен тези от
типа със затворен край, както и към дяловете, придобити
или предоставени от такива предприятия.

(6)

За целите на настоящата директива надзорът върху издатели
на акции и на обезпечения за дългове, чиято
деноминационна стойност за дял е по-малка от 1000 еуро,
ще се извършва най-добре от държавата-членка, в която се
намира седалището по устройствения акт на издателя. В
това отношение от съществено значение е да се осигури
съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, публично се предлагат
ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до
търгуване (4). В този смисъл е необходимо да се осигури
известна гъвкавост, която да позволи на издатели от трети
страни и на дружества от Общността, издаващи само ценни
книжа, различни от посочените по-горе, да избират
държава-членка по произход.

(7)

Високото ниво на защита на инвеститорите в рамките на
Общността ще даде възможност да се премахнат пречките
по отношение допускането на ценни книжа на регламентирани пазари, намиращи се или действащи в държавитечленки. На държавите-членки, с изключение на държаватачленка по произход, вече няма да се разрешава да
ограничават достъпа на ценни книжа до своите регламентирани пазари чрез налагане на по-строги ограничения
върху периодичната и текуща информация за издателите,
чиито ценни книжа са разрешени за търгуване на даден
регулиран пазар.

(8)

Премахването на пречките на базата на принципа за
държава-членка по произход съгласно настоящата директива не следва да оказва влияние върху областите, които не
са обхванати от настоящата директива, като например правото на акционерите да се намесват в управлението на
издателя. То не следва да оказва влияние и върху правото
на държавата-членка по произход да изисква от издателя да
публикува във вестниците части от или цялата регламентирана информация.

в съответствие с процедурата, определена в член 251 от
Договора (3),
като имат предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ефикасните, прозрачни и интегрални пазари на ценни
книжа съдействат за установяването на истински общ пазар
в Общността и подпомагат развитието и откриването на
нови работни места чрез по-добро разпределение на
капиталите и намаляване на разходите. Предоставянето на
точна, изчерпателна и навременна информация за
издателите на ценни книжа изгражда стабилно доверие у
инвеститорите и дава възможност да се направи оценка на
икономическите резултати и активите на тези издатели.
Това подобрява защитата на инвеститорите и ефикасността
на пазара.
За целта издателите на ценни книжа следва да осигурят
необходимата прозрачност за инвеститорите чрез редовен
информационен поток. За същата цел акционерите, физическите и юридическите лица, притежаващи право на глас
или финансови инструменти, които им дават възможност да
придобиват налични акции чрез право на глас, също следва
да информират издателите за придобиването или за други
промени в основните притежания на дружества, за да могат
последните да информират обществото.
Съобщението на Комисията от 11 май 1999 г., озаглавено
„Въвеждане на рамка за финансовите пазари: план за действие“, предвижда серия от мерки, необходими за създаване
на завършен единен пазар за финансови услуги. Европейският съвет от Лисабон от март 2000 г. призова към реализация на този план за действие до 2005 г. Планът за действие подчертава необходимостта от изготвяне на директива
за усъвършенстване на изискванията по отношение на прозрачността. Тази необходимост беше потвърдена от Европейският съвет от Барселона от март 2002 г.
Настоящата директива следва да бъде съвместима със задачите и задълженията на Европейската система от централни
банки (ЕСЦЪ), на централните банки на държавите —

(1) ОВ С 80, 30.3.2004 г., стр. 128.
(2) ОВ С 242, 9.10.2003 г., стр. 6.
(3) Становище на Европейския парламент от 30 март 2004 г. (все още
непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 2 декември 2004 г.

(4) ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.
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Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и
на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1) вече проправи пътя за
преобразуване на финансовите счетоводни стандарти в
Общността по отношение на издатели, чиито ценни книжа
са допуснати за търгуване на регулиран пазар и от които се
изисква да подготвят консолидирани отчети. По този начин
вече е въведен конкретен режим за издателите на ценни
книжа, освен общата система за всички дружества,
предписана от Директивите за законите за дружествата.
Настоящата директива се базира на този подход по отношение на годишните и междинните финансови отчети,
включително на принципа за осигуряване на вярна и точна
представа за активите, пасивите, финансовото състояние,
приходите и разходите на издателя. Една редуцирана съвкупност от финансови извлечения, като част от финансовия
отчет за полугодието, също представлява добра база за осигуряване на вярна и точна представа за първите шест месеца
от финансовата година на издателя.

Годишният финансов отчет следва да дава информация за
годините, след като ценните книги на издателя са допуснати на регулиран пазар. Улесняването на сравнението на
годишните финансови отчети е от полза за инвеститорите
на пазарите на ценни книжа, само ако те могат да се
сигурни, че тази информация ще се публикува в определен
срок след края на финансовата година. Що се отнася до
обезпеченията за дългове, разрешени за търгуване на регулиран пазар преди 1 януари 2005 г. и издадени от издатели,
регистрирани в трета страна, държавата-членка на местопребиваване може при определени условия да разреши на
издателите да не подготвят годишни финансови отчети в
съответствие със стандартите по настоящата директива.

които могат да бъдат закупувани само от професионални инвеститори. Ако това освобождаване се
извърши от държавата-членка по произход, то не може
да обхване обезпеченията за дълг, допуснати за търгуване на регулиран пазар след тази дата.

(13)

Европейският парламент и Съветът приветстват готовността
на Комисията бързо да разгледа въпроса за повишаване на
прозрачността на политиката на възнаграждение, общото
получено
възнаграждение,
включително
всички
непредвидени и отсрочени възнаграждения, и
придобивките в натура, получавани от всеки член на административните, управленските и контролни органи съгласно плана за действие за „Модернизиране на закона за дружествата и насърчаване на корпоративното управление в
Европейския съюз“ от 21 май 2003 г. и намерението на
Комисията да направи препоръка по този въпрос в близкото
бъдеще.

(14)

Държавата-членка по произход следва да насърчава
издателите, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар и чиито основни дейности са в областта на
добивната индустрия, да обявяват плащанията на правителствата в годишния си счетоводен отчет. Държаватачленка по произход следва освен това да насърчава
повишаването на прозрачността на тези плащания в рамките, установени на различни международни финансови
форуми.

(15)

Настоящата директива също така въвежда задължително
полугодишно отчитане само за издателите на обезпечения
за заем на регулирани пазари. Изключения следва да се правят само за пазари на едро, при деноминационна база за дял
над 50 000 EUR, съгласно предвиденото в Директива
2003/71/ЕО. Когато обезпеченията за дълг се издават в
друга валута, изключения следва да се правят само в случаите, когато деноминационната база за дял в съответната
валута на датата на издаване е равна поне на 50 000 EUR.

(16)

Осигуряването на по-навременна и по-надеждна информация за дейността на издателя на акциите през финансовата
година изисква и по-голяма честота на междинна информация. Следователно трябва да се въведе изискване за публикуване на междинен отчет за управлението през първите
шест месеца и втори междинен отчет за управлението през
вторите шест месеца на финансовата година. Издателите на
акции, които вече публикуват тримесечни финансови
отчети, не следва да бъдат длъжни да публикуват междинни
отчети за управление.

(17)

Издателят, неговите административни, управленски и контролни органи и лицата, носещи отговорност в неговите
рамки, следва да се подчиняват на съответни правила за
отговорност, предвидени от всяка държава-членка съгласно
нейните национални закони и правилници. На държавитечленки следва да се остави свободата да определят размера
на тази отговорност.

Настоящата директива въвежда по-изчерпателни финансови
отчети за полугодието за издателите на акции, допуснати да
търгуват на регулиран пазар. Това следва да даде възможност на инвеститорите да правят по-информирана преценка
на състоянието на издателите.

Държавата-членка по произход може да освободи от отчитане за полугодието издателите на обезпечения за дълг в
следните случаи:
— кредитни институции, действащи като дребни издатели
на обезпечения за дълг, или
— вече съществуващи издатели на датата на влизане в сила
на настоящата директива, които издават изключително
обезпечения за дълг, безусловно и неотменимо гарантирани от държавата-членка на местопребиваване, или от
някой от нейните регионални или местни органи, или
— по време на преходния десетгодишен период само по
отношение на обезпеченията за дълг, допуснати за търгуване на регулиран пазар преди 1 януари 2005 г.,

(1) ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.
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(18)

Обществеността следва да бъде информирана за промените
в основните притежания на издателите, чиито акции се
търгуват на регулиран пазар, намиращ се или действащ в
рамките на Общността. Тази информация следва да даде
възможност на инвеститорите да придобиват или да се
освобождават от акции при пълна осведоменост за промените в структурата на гласуване; освен това тя следва да
подобри ефикасността на контрола на издателите на акции
и пълната пазарна прозрачност на важните капиталови движения. При някои обстоятелства следва да се предостави
предвидената в член 13 информация за акциите и финансовите инструменти, депозирани като гаранция.

(19)

Членове 9 и 10, буква в) не следва да се прилагат спрямо
акции, предлагани на или от членове на ECSB при изпълнение на функциите им на монетарни органи на властта,
при условие че правото на глас, дадено от тези акции, не се
упражнява; „краткият период“, споменат в член 11, следва
да се счита като отнасящ се за кредитните операции, извършени в съответствие с юридическите актове на Договора и
Европейската централна банка (ЕЦЪ), и по-специално указанията на ЕЦЪ за инструментите и процедурите на
паричната политика и TARGET, и за кредитните операции
с цел изпълнение на еквивалентни функции в съответствие
с националните разпоредби.

(20)

За да се избегне излишното натоварване на определени
участници в пазара и за да се изясни кой всъщност упражнява влияние върху издателя, не е необходимо да се изисква уведомление за основните притежания на акции и другите финансови инструменти, посочени в член 13, даващи
право на придобиване на акции по отношение на
създателите и уредниците на пазара, или на притежаване на
акции или на такива финансови инструменти, които са придобити единствено за целите на клиринга и уреждането на
плащания, в границите и при гаранциите, прилагани в рамките на Общността. Държавата-членка на местопребиваване
следва да има право да разрешава ограничени изключения
по отношение притежаването на акции в търговски книги
на кредитни институции и инвестиционни фирми.

(21)

За да се изясни кой всъщност е главният собственик на
акции или други финансови инструменти от същия издател
в рамките но Общността, не се изисква предприятията
майки да обединяват своите притежания с тези, управлявани от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и инвестиционни
фирми, при условие че тези предприятия или фирми упражняват правото си на глас независимо от предприятията
майки и отговарят на определени допълнителни условия.

(22)

Текущата информация за притежателите на ценни книжа,
допуснати за търгуване на регулиран пазар, следва да продължи да се основава на принципа на еднаквото третиране.
Това еднакво третиране се отнася само за акционери в едно
и също положение и следователно не може да бъде в ущърб
на правата на глас, полагащи се на дадена акция. По същата
причина притежателите на обезпечения за дълг с приоритет pari passu би следвало да продължат да бъдат обект на
еднакво третиране, дори в случая на суверенен дълг. Необходимо е да се улесни информацията за притежатели на
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акции и/или обезпечения за дълг на общите събрания.
По-специално притежателите на акции и/или обезпечения
за дълг, които се намират в чужбина, следва да участват
по-активно, в смисъл че следва да могат да назначават
пълномощници, които да действат от тяхно име. По същата
причина на общо събрание на притежателите на акции
и/или обезпечения за дълг следва да се вземе решение дали
използването на съвременни информационни и комуникационни технологии ще се превърне в реалност. В този случай издателите следва да предвидят мерки за ефикасно
информиране на притежателите за техните акции и/или
обезпечения за дълг, доколкото им е възможно да идентифицират тези притежатели.

(23)

Премахването на пречките и ефикасното прилагане на
новите информационни изисквания на Общността изискват
и адекватен контрол от страна на компетентния орган на
държавата-членка на местопребиваване. Настоящата директива следва да осигури поне минимална гаранция за
навременната наличност на тази информация. По тази причина във всяка държава-членка следва да има поне една
система за архивиране и съхранение.

(24)

Задълженията на издателя да преведе цялата текуща и
периодична информация на съответните езици на всички
държави-членки, в които са допуснати за търгуване неговите ценни книжа, не подпомагат интеграцията на пазарите
на ценни книжа, а имат възпиращ ефект върху
трансграничното пропускане на ценни книжа за търгуване
на регламентираните пазари. Затова в определени случаи
издателят следва да има право да предоставя информация
на обичайния език в областта на международните финанси.
Тъй като са необходими специални усилия за привличане
на инвеститори от други държави-членки и трети страни,
държавите-членки не трябва повече да пречат на акционерите, на лицата, упражняващи право на глас, и на притежателите на финансови инструменти да извършват необходимото уведомление на издателя на език, който е обичаен в
областта на международните финанси.

(25)

Достъпът на инвеститорите до информация за издателите на
общностно равнище следва да бъде по-организиран, за да се
стимулира активно интеграцията на европейските капиталови пазари. При търсене на достъп до такава информация
инвеститорите, които не се намират в държавата-членка по
произход на издателя, следва да бъдат поставени в еднакво
положение с инвеститорите, които се намират в държаватачленка по произход на издателя. Това може да се постигне,
ако държавата-членка по произход осигури спазването на
минимални стандарти за качество на разпространение на
информацията в Общността по-бърз, недискриминационен
начин, в зависимост от типа на въпросната регламентирана
информация. Освен това разпространяваната информация
следва да се предлага в държавата-членка по произход по
централизиран начин, който да дава възможност за изграждане на европейска мрежа, достъпна на достъпни цени за
дребните инвеститори, без да води до ненужно дублиране
на изискванията за внасянето ѝ от страна на издателите.
При избора на среда и на оператори за разпространяване на
информацията по настоящата директива издателите следва
да се възползват от свободната конкуренция.

06/т. 7
(26)

(27)

(28)
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За по-нататъшно опростяване на достъпа на инвеститорите
до корпоративната информация в държавите-членки,
националните контролни органи следва да имат правото да
дават указания за изграждането на информационни мрежи
в тесни консултации с останалите заинтересовани страни, и
по-специално издателите на ценни книжа, инвеститорите,
участниците на пазара, операторите на регламентирани
пазари и доставчиците на финансова информация.

За да се гарантира ефикасната защита на инвеститорите и
правилното функциониране на регламентираните пазари,
правилата за информацията, която трябва да се публикува
от инвеститорите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, трябва да се отнасят и за
издателите, чийто адрес на управление не се намира в
държава-членка и които не попадат в обхвата на член 48 от
Договора. Освен това трябва да се гарантира, че всяка
допълнителна релевантна информация за издателите от
Общността и издателите от трети страни, чието разкриване
се изисква в трета страна, която не е държава-членка, ще
бъде достъпна за обществеността в Общността.

Във всяка държава-членка следва да се определи един компетентен орган на властта, който да поеме крайната отговорност за контрол върху спазването на разпоредбите,
приети съгласно настоящата директива, както и за международното сътрудничество. Това следва да бъде административен орган на властта, на когото следва да се гарантира
независимост от икономическите играчи, за да се избегнат
конфликти на интересите. Държавите-членки могат въпреки това да определят друг компетентен орган, който да
проверява дали информацията, предвидена в настоящата
директива, е изготвена в съгласие със съответната рамка за
съобщаване и да взема съответни мерки при откриване на
нарушения; този орган не е необходимо да бъде административен.

(29)

Активизирането на трансграничните дейности изисква
по-добро сътрудничество между националните компетентни органи, в това число изчерпателна съвкупност от разпоредби за обмена на информация и за предпазните мерки.
Организацията на регулаторните и контролните задачи във
всяка държава-членка не следва да пречи на ефикасното
сътрудничество между компетентните национални органи.

(30)

На срещата си на 17 юли 2000 г. Съветът основа Комитет
на мъдреците по регулиране на европейските пазари на
ценни книжа. В окончателния си доклад този комитет
предложи да се въведат нови законодателни методи,
основаващи се на подход на четири нива, а именно: основни
принципи, мерки за техническа реализация, сътрудничество между регулаторите на национални ценни книжа
и прилагане на закона на Общността. Настоящата директива следва да бъде посветена на широките „рамкови“ принципи, докато мерките за прилагане, които трябва да приеме
Комисията с помощта на Европейския комитет за ценни
книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комисията (1),
следва да определят техническите подробности.

(1) ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45. Решение, изменено с Решение
2004/8/ЕО (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 33).
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(31)

Решението, прието от Европейския съвет от Стокхолм от
март 2001 г., одобри окончателния доклад на Комитета на
мъдреците и предложения метод от четири нива за подобряване на ефикасността и прозрачността на регулаторния
процес на законодателството за ценните книги в Общността.

(32)

Съгласно това решение мерките за реализация следва да се
използват по-често, за да могат техническите разпоредби да
се актуализират съгласно напредъка и контрола в областта
на пазара, и следва да се определят крайни срокове за
всички етапи на прилагане на правилата.

(33)

Решението на Европейския парламент от 5 февруари
2002 г. относно създаване на законодателство за финансовите услуги също одобри доклада на Комитета на мъдреците
въз основа на официалната декларация, направена пред
Европейския парламент на същия ден от председателя на
Комисията и писмото от 2 октомври 2001 г., адресирано от
комисаря по вътрешния пазар до председателя на
Парламентарния комитет по икономическите и паричните
въпроси относно гаранциите за ролята на Европейския парламент в този процес.

(34)

На Европейския парламент следва да се даде срок от три
месеца от първото съобщение за предварителните мерки за
реализация, за да може да ги разгледа и да даде своето становище. Въпреки това при спешни случаи, когато обстоятелствата го налагат, този период може да бъде съкратен.
Ако в рамките на този период Европейският парламент
приеме решение, Комисията следва да преразгледа предварителните мерки.

(35)

За отчитане на новите развития на пазарите на ценни книжа
може да се наложат технически мерки за реализация на
правилата, предвидени в настоящата директива. Комисията
следва съответно да бъде оправомощена да приеме такива
мерки, при условие че те не изменят основните елементи на
настоящата директива и при условие че Комисията действа
в съответствие с изложените в нея принципи след консултация с Европейския комитет по ценни книжа.

(36)

При упражняването на правомощията си за реализация
съгласно настоящата директива Комисията следва да
съблюдава следните принципи:
— необходимостта да се гарантира доверие във финансовите пазари сред инвеститорите, съдействайки за въвеждането на високи стандарти на прозрачност на финансовите пазари;
— необходимостта да се предостави на инвеститорите
широк диапазон от конкурентни инвестиции и степен
на обявяване и защита, съответстващи на техните особености;
— необходимостта да се осигури последователно прилагане на правилата от страна на независимите регулаторни органи, особено по отношение на борбата с икономическата престъпност;
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информацията, която подлежи на публикуване (1). С цел да
се обединят изискванията за прозрачност в един закон, е
необходимо тя да бъде съответно изменена. Това изменение
обаче не следва да окаже влияние върху възможността на
държавите-членки да налагат допълнителни изисквания
съгласно членове 42—63 от Директива 2001/34/ЕО, които
остават в сила.

— необходимостта от високо ниво на прозрачност и консултации с всички участници на пазара и с Европейския
парламент и Съвета;
— необходимостта да се насърчава иновацията на финансовите пазари, за да бъдат те динамични и ефикасни;
— необходимостта да се осигури почтеност на пазара чрез
близък и реактивен мониторинг на финансовата
иновация;

(39)

Настоящата директива е в съответствие с Директива
95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
24 октомври 1995 г. относно защита на физическите
лицата при обработването на лични данни и за свободното
движение на тези данни (2).

(40)

Настоящата директива зачита основните права и спазва
принципите, признати по-специално от Хартата за основните права на Европейския съюз.

(41)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно да се
гарантира доверието на инвеститора чрез еднаква прозрачност в цялата Общност и по този начин да се запълни вътрешният пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна
степен от държавите-членки на базата на съществуващото
законодателство на Общността и следователно могат да се
постигнат по-добре на общностно равнище, Общността
може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в
същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(42)

Мерките, необходими за прилагане на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване
на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (3),

— значението на намаляването на разходите за и увеличаване на достъпа до капитала;
— балансът на разходите и приходите за участниците на
пазара в дългосрочен план, включително малкия и
средния бизнес и малките инвеститори, във всички
мерки за реализация;
— необходимостта да се стимулира международната
конкурентноспособност на финансовите пазари на
Общността, без да се накърнява така необходимото разширяване на международното сътрудничество;
— необходимостта от постигане на еднакво ниво на изява
за всички участници на пазара чрез въвеждане на разпоредби навсякъде в Общността, където е необходимо;
— необходимостта да се зачитат разликите в националните
пазари там, където те не накърняват прекомерно
синхрона на общия пазар;
— необходимостта да се осигури съответствие с останалото
законодателство на Общността в тази област,
неравенството по отношение на информацията и липсата на прозрачност могат да застрашат функционирането на пазарите и преди всичко да ощетят потребителите и дребните инвеститори.

(37)

(38)

За да се гарантира изпълнението на изискванията, предвидени в настоящата директива, както и на мерките за нейното прилагане, нарушенията на тази директива и тези
мерки следва да се отриват бързо и при необходимост да се
наказват. За целта мерките и наказанията следва да бъдат
достатъчно разубеждаващи, пропорционални и да се прилагат последователно. Държавите-членки следва да се
погрижат решенията, взети от компетентните национални
органи, да подлежат на обжалване в съда.

Настоящата директива има за цел да актуализира настоящите изисквания за прозрачност за издателите на ценни
книжа и за инвеститорите, които придобиват или се освобождават от големи притежания в издатели, чиито акции са
допуснати за търгуване на регулиран пазар. Настоящата
директива замества някои от изискванията, предвидени в
Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 28 май 2001 г. относно допускане на ценни
книжа до официална регистрация на фондова борса и
относно

06/т. 7

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1
Предмет и обхват
1. Настоящата директива въвежда изисквания по отношение на
опвестяването на периодична и текуща информация за издателите,
чиито ценни книжа са вече допуснати за търгуване на регулиран
пазар, намиращ се или функциониращ в държава-членка.
2. Настоящата директива не се отнася за дялови единици, издадени от предприятия за колективно инвестиране, освен тези от
типа със затворен край, както и за дялови единици, придобити или
предоставени в такива предприятия за колективно инвестиране.
(1) ОВ L 184, 6.7.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2003/71/ЕО.
(2) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент
(ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).
(3) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

06/т. 7

Официален вестник на Европейския съюз

BG

177

3. Държавите-членки могат да решат да не прилагат разпоредбите,
посочени в член 16, параграф 3, и в член 18, параграфи 2, 3 и 4
от по отношение на ценни книжа, издадени от тях или от техни
регионални или местни органи, които не са допуснати за търгуване на регулиран пазар.

ii) в което физическо или юридическо лице има право да
назначава и да уволнява мнозинството от административните, управленските и контролните органи, като в същото
време е акционер или член на въпросното предприятие,
или

4. Държавите-членки могат да решат да не прилагат член 17 по
отношение на централните си банки в качеството им на издатели
на акции, допуснати за търгуване на регулиран пазар, ако това
допускане е станало преди 20 януари 2005 г.

iii) в което физическо лице или правно образувание е
акционер или член и контролира само мнозинството от
правата на глас съответно на акционерите или членовете по
силата на сключено споразумение с останалите акционери
или членове на въпросното предприятие; или

Член 2

iv) върху което физическо лице или правно образувание има
правото да упражнява или реално упражнява доминиращо
влияние или контрол;

Определения
1. За целите на настоящата директива се използват следните определения:
а) „ценни книжа“ означава прехвърлими ценни книжа съгласно
определението от член 4, параграф 1, точка 18 от Директива
2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
21 април 2004 г. за пазарите на финансови инструменти (1),
с изключение на инструментите на паричните пазари съгласно
определението от член 4, параграф 1, точка 19 от същата
Директива, със срок на падеж по-малко от 12 месеца, за които
е приложимо националното законодателство;
б) „обезпечения за дълг“ означава облигации или друг вид прехвърлими гарантирани дългове, с изключение на ценни книжа,
които са еквивалентни на акции в дружества, или които, ако
бъдат преобразувани, или ако се упражнят дадените от тях
права, пораждат право на придобиване на акции или на ценни
книжа, еквивалентни на акции;

ж) „предприятия за колективно инвестиране, освен тези от типа
със затворен край“ означава дялови тръстове и инвестиционни
дружества:
i) предметът на които е колективно инвестиране на капитал,
предоставен от обществото и които действат на принципа
на разпределяне на риска, и
ii) дяловите единици на които, по искане на техния притежател, се изкупуват или откупуват обратно, пряко или
непряко, за сметка на активите на тези предприятия;
з) „дялови единици на предприятие за колективно инвестиране“
означава ценни книжа, издадени от предприятие за колективно инвестиране и представляващи правата на участниците
в това предприятие върху неговите активи;
и) „държава-членка по произход“ означава:

в) „регулиран пазар“ означава пазар съгласно определението от
член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО;
г) „издател“ означава юридическо образувание, управлявано от
частно или публично право, включително държава, чиито
ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар,
като в случая на депозитарни разписки, представляващи ценни
книжа, издателят е издател на представените ценни книжа;
д) „акционер“ означава физическо или юридическо лице, управлявано от частно или публично право, което притежава, пряко
или непряко:
i) акции на издателя на свое име и по своя сметка;
ii) акции на издателя на свое име, но от името на друго физическо или юридическо лице;
iii) депозитарни разписки, в който случай притежателят на
депозитарната разписка се смята за акционер на акциите,
представлявани от депозитарните разписки;
е) „контролирано предприятие“ означава всяко предприятие:
i) в което физическо или юридическо лице притежава мнозинството от правата на глас, или

(1) ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

i) в случая на издател на обезпечения за дълг, чиято
деноминация за дял е по-малка от 1000 EUR, или на
издател на акции:
— когато издателят е регистриран в Общността —
държавата-членка, в която се намира неговото седалище;
— когато издателят е регистриран в трета страна —
държавата-членка, в която той трябва да подаде годишната информация на компетентната власт съгласно
член 10 от Директива 2003/71/ЕО.
Определението за държава-членка „по произход“ се прилага по отношение на обезпечения за дълг във валута, различна от еврото, при условие че стойността на тази
деноминация за дял на датата на издаването е по-малка
от 1000 EUR, освен ако не е почти равна на 1000 EUR;
ii) за всеки издател, който не е обхванат от i) — държаватачленка, избрана между държавата-членка, в която се
намира седалището според устройствения акт на издателя,
и държавите-членки, допуснали ценните му книжа за търговия на регулиран пазар на своята територия. Издателят
може да избере само една държава-членка за своя държавачленка по произход. Неговият избор остава в сила поне три
години, освен ако ценните му книжа престанат да се допускат за търгуване на някой регулиран пазар в Общността.
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й) „приемаща държава — членка“ означава държава-членка, в
която ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран
пазар, ако е различна от държавата-членка по произход;
к) „регулирана информация“ означава цялата информация, която
издателят или друго лице, което е кандидатствало за допускане
на ценни книжа за търгуване на регулиран пазар без съгласието
на издателя, трябва да обяви съгласно настоящата директива,
съгласно член 6 от Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно третирането
на вътрешните лица и манипулирането на пазара (злоупотреба
с положение на пазара) (1), или съгласно законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държава-членка,
приети съгласно член 3, параграф 1 от настоящата директива;
л) „електронни средства“ са средствата от електронното оборудване, предназначени за обработка (включително дигитална
компресия), съхранение и предаване на данни, използващи
кабели, радиотехнологии, оптични технологии или други електромагнитни средства;
м) „управляващо дружество“ означава дружество съгласно определението от член 1а, точка 2 от Директива 85/611/ЕИО на
Съвета от 20 декември 1985 г. за съгласуване на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби относно
предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими
ценни книжа (ПКИПЦК) (2);
н) „маркетмейкър“ означава лице, което постоянно присъства на
финансовия пазар с намерението да търгува за своя сметка,
купувайки и продавайки финансови инструменти срещу собствения си капитал на цени, определени от него;
о) „кредитна институция“ означава предприятие съгласно определението от член 1, параграф 1, буква a) от Директива
2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март
2000 г. относно предприемането и осъществяването на
дейност от кредитни институции (3);
п) „ценни книжа, издавани непрекъснато или циклично“ означава обезпечения за дълг на същия издател, които са постоянно
на разположение или поне две отделни издания на ценни
книжа от един и същ тип и/или клас.
2. За целите на определението на „контролирани предприятия“ в
параграф 1, буква e), ii), правата на притежателя по отношение на
гласуването, назначаването и уволняването включват правата на
всяко друго предприятие, контролирано от акционера, както и
тези на всяко физическо лице илиправно образувание, кото действа независимо от собственото си име, от името на акционера или
на друго предприятие, контролирано от акционера.
3. За да вземе под внимание техническото развитие на финансовите пазари и за да гарантира справедливото прилагане на параграф 1, Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в
член 27, параграф 2, приема мерки за реализация относно определенията, дадени в параграф 1.

(1) ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.
(2) ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3. Директива, последно изменена с
Директива 2004/39/ЕО.
(3) ОВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2004/69/ЕО на Комисията (ОВ L 125, 28.4.2004 г.,
стр. 44).
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По-специално Комисията:
а) въвежда за целите на параграф 1, буква и), ii), процедурни
мерки, съгласно които издателят може да избира държавачленка по произход;
б) предвижда, където е необходимо за целите на избора на приемащата държава-членка по параграф 1, буква и), ii), тригодишен период по отношение на проследявания архив на издателя,
с оглед на всички нови изисквания по законите на Общността
относно допускането за търгуване на регулиран пазар;
в) въвежда, за целите на параграф 1, буква л), указателен списък
на средствата, които не трябва да се смятат за електронни средства, отчитайки по този начин приложение V към Директива
98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни
1998 г., относно определяне на процедура за предоставяне
на информация в областта на техническите стандарти и
правила (4).

Член 3
Интеграция на пазарите на ценни книжа
1. Държавата-членка по произход може да постави на издателя
по-строги изисквания от предвидените в настоящата директива.
Държавата-членка по произход може да постави и на притежателя
на акции или физическото лице или от членове 10—13 по-строги
изисквания от предвидените в настоящата директива.
2. Приемащата държава-членка не може:
а) по отношение на допускането на ценни книжа на регулиран
пазар на нейна територия — да налага по-строги изисквания за
обявяване от предвидените в настоящата директива или в
член 6 от Директива 2003/6/ЕО.
б) по отношение на съобщаването на информация — да налага на
притежателя на акции или физическото или юридическото
лице от членове 10—13 по-строги изисквания от предвидените в настоящата директива.

ГЛАВА II

ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 4
Годишни финансови отчети
1. Издателят обявява публично годишния си финансов отчет до
четири месеца след края на всяка финансова година и се погрижва
същият да остане на разположение на обществеността в продължение поне на пет години.

(4) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта
за присъединяване от 2003 г.
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2. Годишният финансов отчет включва:
а) ревизираните финансови документи;
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по-специално да определи техническите условия, при които
публикуваният годишен финансов отчет, включително отчетът от
одита, трябва да се представи на обществеността. Където е необходимо, Комисията може и да адаптира петгодишния период от
параграф 1.

б) доклада за управлението; и
в) декларации, изготвени от отговорните лица на издателя, чиито
имена и функции са ясно указани, удостоверяващи, че доколкото им е известно, финансовите документи, подготвени съгласно валидните счетоводни стандарти, дават вярна и точна
представа за активите, пасивите, финансовото състояние, приходите и разходите на издателя и гаранциите, включени в
консолидацията като цяло, и че докладът за управлението дава
точна представя за развитието и хода на дейността и за състоянието на издателя и гаранциите, включени в консолидацията
като цяло, заедно с описание на основните задачи и на
неяснотите по отношение на същите.
3. Когато издателят трябва да подготви консолидирани отчети
съгласно Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни
1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети (1),
ревизираните финансови документи трябва да включват такива
консолидирани отчети, подготвени съгласно Регламент (ЕО)
№ 1606/2002, а годишните отчети на предприятието майка
трябва да бъдат подготвени съгласно националното законодателство на държавата-членка, в която е регистрирано предприятието
майка.
Когато издателят не е длъжен да подготвя консолидирани отчети,
ревизираните финансови документи трябва да включват отчетите,
подготвени съгласно националното законодателство на държаватачленка, в която е регистрирано предприятието майка.
4. Финансовите документи се ревизират съгласно членове 51
и 51а от Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли
1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове
дружества (2), а ако издателят е длъжен да подготви консолидирани отчети — съгласно член 37 от Директива 83/349/ЕИО.
Одиторският отчет, подписан от лицето или лицата, отговорни за
одита на финансовите документи, се обявява изцяло на обществеността, заедно с годишния финансов отчет.
5. Отчетът за управлението се изготвя съгласно член 46 от Директива 78/660/ЕИО, а ако издателят е длъжен да подготви консолидирани отчети — съгласно член 36 от Директива 83/349/ЕИО.
6. Комисията е длъжна, съгласно процедурата, посочена в
член 27, параграф 2, да приеме мерки за прилагане, за да отчете
техническото развитие на финансовите пазари и да гарантира справедливо прилагане на параграф 1. Комисията е длъжна

(1) ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).
(2) ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11. Директива, последно изменена с
Директива 2003/51/ЕО.

Член 5
Шестмесечни финансови отчети
1. Издателят на акции или обезпечения за дълг обявява публично
шестмесечния си финансов отчет, обхващащ първите шест месеца
от финансовата година, във възможно най-кратък срок след края
на съответния период, но не по-късно от два месеца след това.
Издателят гарантира, че същият ще остане на разположение на
обществеността в продължение поне на пет години.
2. Шестмесечният финансов отчет включва:
а) съкратен набор от финансови документи;
б) междинен доклад за управлението; и
в) декларации, изготвени от отговорните лица на издателя, чиито
имена и функции трябва са ясно указани, удостоверяващи, че
доколкото им е известно, съкратеният набор от финансови
документи, подготвени съгласно валидните счетоводни стандарти, дава вярна и точна представа за активите, пасивите,
финансовото състояние, приходите и разходите на издателя и
гаранциите, включени в консолидацията като цяло, и че докладът за управлението дава точна представя за развитието и
хода на дейността и за състоянието на издателя и гаранциите,
включени в консолидацията като цяло, съгласно изискванията
на параграф 3, и че междинният доклад за управлението отразява точно информацията, изисквана по параграф 4.
3. Когато издателят подготвя консолидирани отчети, съкратеният
набор от финансови документи трябва да се подготви съгласно
международния счетоводен стандарт, приложим по отношение на
междинното финансово отчитане, прието съгласно процедурата,
предвидена в член 6 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.
Когато издателят не е длъжен да подготви консолидирани отчети,
съкратеният набор от финансови документи включва поне
съкратен балансов отчет, съкратен отчет за приходите и разходите
и обяснителни бележки във връзка с тези отчети. При подготовката на съкратения балансов отчет и съкратения отчет за приходите и разходите издателят спазва същите принципи на удостоверяване и измерване, както при подготовката на годишните
финансови отчети.
4. Междинният отчет за управлението включва поне споменаване
на важните събития, които са се случили по време на първите шест
месеца от финансовата година, и тяхното влияние върху
съкратения набор от финансови документи, заедно с описание на
основните рискове и несигурности през останалите шест месеца на
финансовата година. За издателите на акции междинният отчет
включва и основните операции на свързаните страни.
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5. Ако шестмесечният финансов отчет е одитиран, отчетът за
одита се представя в пълния си обем. Същото се отнася за случая
на одиторска ревизия. Ако шестмесечният финансов отчет не е
одитиран или ревизиран от одитори, издателят трябва да направи
декларация в този смисъл в отчета си.
6. Комисията е длъжна, съгласно процедурата, предвидена в
член 27, параграф 2, да приеме мерки за реализация, за да отчете
техническото развитие на финансовите пазари и да гарантира
справедливото прилагане на параграфи 1 и 5 от настоящия член.

06/т. 7

3. До 20 януари 2010 г. Комисията представя на Европейския
парламент и на Съвета доклад за прозрачността на тримесечното
финансово отчитане и декларации от ръководството на издателите,
за да се провери дали представената информация отговаря на целта
да се даде възможност на инвеститорите да направят информирана
оценка на финансовото състояние на издателя. Този доклад
включва оценка на влиянието върху области, в които Комисията
обмисля да предложи изменения в настоящия член.

Член 7
Комисията е длъжна по-специално:
а) да определи техническите условия, при които публикуваният
шестмесечен финансов отчет, включително одиторската ревизия, трябва да се предостави на обществеността;
б) да изясни естеството на одиторската ревизия; и
в) да определи минималното съдържание на съкратения балансов
отчет, на отчетите за приходите и разходите и на обяснителните
бележки по тези отчети, когато те не са подготвени в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети съгласно процедурата, предвидена по член 6 от Регламент (ЕО)
№ 1606/2002.
Където е необходимо, Комисията може да приеме и петгодишния
период от параграф 1.

Задължения и отговорност

Държавите-членки гарантират, че отговорността за информацията,
която трябва да се подготви и представи на обществеността
съгласно членове 4, 5, 6 и 16, да се поеме поне от издателя или от
неговите административни, управленски или контролни органи, и
трябва да се погрижи техните законови, подзаконови и
административни разпоредби за отговорността да се отнасят за
издателите, за органите, посочени в настоящия член, или за
отговорните лица на издателите.

Член 8
Изключения

1. Членове 4, 5 и 6 не се отнасят за следните издатели:
Член 6
Междинни декларации за управление
1. Без да се засяга член 6 от Директива 2003/6/ЕО, издател, чиито
акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар, трябва да
представи публично декларация от своето управление по време на
първия шестмесечен период от финансовата година и друга декларация — през второто шестмесечие на финансовата година. Тази
декларация трябва да бъде направена в срок от десет седмици след
началото и шест седмици преди края на съответния шестмесечен
период. Тя съдържа информация за периода от началото на съответния шестмесечен период до датата на публикуване на декларацията. Декларацията съдържа:
— обяснение на реалните събития и операции, извършени през
съответния период и тяхното влияние върху финансовото
положение на издателя и неговите контролирани гаранции, и
— общо описание на финансовото положение и дейността на
издателя и неговите контролирани гаранции през съответния
период.
2. Издатели, които по силата на национално законодателство,
правилата на регулиран пазар или по своя инициатива публикуват
тримесечни финансови отчети съгласно това законодателство или
тези правила, не са длъжни да представят публичните декларации
от своето управление, предвидени в параграф 1.

а) държавите, регионалните и местните държавни органи на
властта, обществените международни органи, в които членува
поне една държава-членка, ЕЦБ и националните централни
банки на държавите-членки, независимо дали издават акции
или други ценни книжа, и
б) издателите, единствено на обезпечения за дълг, допуснати за
търгуване на регулиран пазар, деноминацията за дял на който
е поне 50 000 EUR, или за случая на обезпечения за дълг,
деноминирани в друга валута, освен еурото, чиято
деноминационна стойност за дял на датата на издаването е
еквивалентна поне на 50 000 ЕUR.

2. Държавата-членка по произход може да реши да не прилага
член 5 по отношение на кредитни институции, чиито дялове не са
допуснати за търгуване на регулиран пазар и които постоянно или
периодично са издавали само обезпечения за дълг, при условие
че общият номинал на всички такива обезпечения за дълг
е под 100 000 000 EUR и че те не са публикували проспект съгласно Директива 2003/71/ЕO.

3. Държавата-членка по произход може да реши да не прилага
член 5 по отношение на издатели, които са съществували на датата
на влизане в сила на Директива 2003/71/ЕО и които издават
единствено обезпечения за дълг, безусловно и неотменимо гарантирани от държавата-членка по произход или от някой от нейните
регионални или местни органи на властта, на регулиран пазар.
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ЛЛАВА III

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ I

Информация за основните притежания

Член 9
Нотификация за придобиване или освобождаване от
големи притежания
1. Държавата-членка по произход гарантира, че, когато притежател на акции придобие или се освободи от акции на издател, чиито
акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар и които дават
право на глас, този акционер да нотифицира издателя за дела на
правата на глас на издателя, притежавани от акционера в резултат
от придобиването или освобождаването, когато този дял достигне,
превиши или падне под праговите стойности от 5 %, 10 %, 15 %,
20 %, 25 %, 30 %, 50 % и 75 %.
Правата на глас се изчисляват въз основа на всички акции, имащи
право на глас, дори ако упражняването на същите е прекратено.
Освен това тази информация се дава и по отношение на всички
акции, които са от същия клас и които имат право на глас.
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б) то не се намесва в управлението на съответния издател и не
оказва влияние върху издателя да изкупи тези акции или да
гарантира цената на акциите.
6. Съгласно член 2, параграф 1, i) държавите-членки по произход
могат да постановят правата на глас, съдържащи се в търговските
книги, съгласно определението по член 2, параграф 6 от Директива 93/6/ЕИО на Съвета от 15 март 1993 г. за капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните
институции (1), на кредитна институция или инвестиционнен
посредник, да не се броят за целите на настоящия член, при условие че:
а) правата на глас, съдържащи се в търговските книги, не превишават 5 %; и
б) кредитната институция или инвестиционната фирма гарантира,
че правата на глас, съдържащи се в търговските книги, няма да
се упражняват или да се използват по друг начин за намеса в
управлението на издателя.
7. В съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 2,
Комисията приема мерки за реализация, за да вземе под внимание
техническото развитие на финансовите пазари и да гарантира
справедливото прилагане на параграфи 2, 4 и 5 от настоящия член.
Комисията определя по-специално максималната продължителност на „краткия цикъл на уреждане на плащанията“ от параграф 4, както и съответните механизми за контрол от страна на
държавата-членка на местопребиваване. Освен това Комисията
може да състави списък на събитията от параграф 2.

Член 10
2. Държавата-членка по произход гарантира, че акционерите
нотифицират издателя за дела на правата на глас, когато този дял
достигне, превиши или падне под праговите стойности от параграф 1 в резултат от събития, променящи разбивката на правата на
глас и въз основа на информацията, обявена в член 15. Когато
издателят е регистриран в трета страна, се прави нотификация за
еквивалентни събития.
3. Държавата-членка не прилага:
а) границата от 30 %, когато прилага граница, равна на една трета;
б) границата от 75 %, когато прилага граница, равна на две трети.
4. Настоящият член не се отнася за акции, придобити с единствената цел клиринг и уреждане на плащания в рамките на обичайния
кратък цикъл на уреждане на плащанията, както и за попечители,
притежаващи акции в това си качество, при условие че тези
попечители, могат да упражняват правата на глас, дадени на тези
акции, само по указания, дадени в писмен вид или по електронната поща.
5. Настоящият член не се отнася за придобиването на или освобождаването от притежание в голям размер, достигащо или
прехвърлящо 5 %-ния праг от маркетмейкър, действащ в качеството си на такъв, при положение че:
а) то е разрешено от държавата-членка на местопребиваване
съгласно Директива 2004/39/ЕO и

Придобиване и освобождаване от големи части от права
на глас
Изискванията за нотифициране, определени в член 9, параграфи 1
и 2, се отнасят и за физически и юридически лица в степента, в
която те имат право да придобиват, да се освобождават от или да
упражняват права на глас в някой от следните случаи или комбинация от тях:
а) правата на глас, притежавани от трета страна, с която това
лице е сключило споразумение, което го задължава да
възприеме, чрез съгласувано упражняване на притежаваните
права на глас, постоянна обща политика по отношение на
управлението на въпросния издател;
б) правата на глас, притежавани от трета страна по силата на споразумение, сключено с това лице, предвиждащо временно прехвърляне срещу възнаграждение на въпросните права на глас;
в) правата на глас, дадени от акции, депозирани като гаранция у
това лице или образувание, при условие че лицето или
образуванието контролира правата на глас и декларира намерението си да ги упражнява;

(1) ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2004/39/ЕО.
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г) правата на глас, дадени от акции, в които това лице има
пожизнен интерес;
д) правата на глас, притежавани или които могат да бъдат
упражнени по смисъла на букви а) до г), от образувание, контролирано от това лице;
е) правата на глас, дадени от акции, депозирани от това лице,
които лицето може да упражни по свое усмотрение при липса
на конкретни указания от страна на акционерите;
ж) правата на глас, притежавани от трета страна на нейно име, от
името на това лице;
з) правата на глас, които това лице или образувание може да
упражни като пълномощник, когато лицето може да упражни
правата на глас по своя преценка при липса на конкретни
указания от страна на акционерите.
Член 11
1. Членове 9 и 10, буква в) не се отнасят за акции, предоставени
на или от членовете на ЕСЦЪ в изпълнение на техните функции на
парични органи, включително акциите, предоставени на или от
членовете на ЕСЦЪ по силата на залог, обратно изкупуване или
друго подобно споразумение за ликвидност, дадени за целите на
монетарната политика или в рамките на система за плащане.
2. Освобождаването се отнася за горепосочените операции, които
продължават за кратък период от време, при условие че правата на
глас, дадени от тези акции, не са упражнени.
Член 12
Процедури за нотифициране и обявяване на големи
притежания
1. Нотификацията, изисквана съгласно членове 9 и 10, не
включва следната информация:
а) крайното положение, в смисъл на правата на глас;
б) веригата от контролирани предприятия, чрез които се извършва ефективното притежание на правата на глас, ако има
такава;
в) датата, на която е достигната или премината праговата стойност, и
г) личността на акционера, дори ако този акционер няма право
да упражнява правата на глас съгласно условията, предвидени
в член 10, и на физическото лице или правното образувание,
което има право да упражнява права на глас от името на този
акционер.
2. Нотификацията на издателя се извършва колкото се може
по-скоро, но не по-късно от четири търговски дни, първият от
които е денят след датата, на която акционерът, или физическото
или юридическото лице от член 10:
а) научи за придобиването на или освобождаването от или за възможността за упражняване на права на глас, или на който, с
оглед на обстоятелствата, следва да е научило за това,
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независимо от датата, на която е влязло в сила придобиването,
освобождаването или възможността за упражняване на права
на глас, или
б) е информирано за събитието от член 9, параграф 2.
3. Предприятието се освобождава от извършване на необходимата
нотификация съгласно параграф 1, ако нотификацията е извършена от предприятието майка или ако самото предприятие майка
е контролирано предприятие, от неговото собствено майчино
предприятие майка.
4. Предприятието майка на управляващо дружество не е длъжно
да сумира притежанията си по членове 9 и 10 с притежанията,
управлявани от управляващото дружество при условията, предвидени в Директива 85/611/ЕИО, при условие че управляващото
дружество упражнява правата си на глас, независимо от майчиното
предприятие.
Въпреки това, членове 9 и 10 не се прилагат, когато предприятието майка или друго контролирано предприятие на предприятието майка е инвестирало в притежания, управлявани от това
управляващо дружество, и управляващото дружество няма свободата на действие да упражнява правата на глас, дадени от тези
притежания, а може да упражнява правата на глас само по пряко
или непряко указание от предприятието майка или от друго контролирано предприятие от предприятието майка.
5. Предприятието майка на инвестиционен посредник,
оправомощено съгласно Директива 2004/39/ЕО, не е длъжно да
сумира притежанията си по членове 9 и 10 с притежанията,
управлявани от тази управляващо предприятие на база клиент по
клиент по смисъла на член 4, параграф 1, точка 9 от Директива
2004/39/ЕО, при условие че:
— инвестиционен посредник е оправомощен да предлага такъв
портфейл на управление съгласно точка 4 от раздел А на приложение 1 към Директива 2004/39/ЕО,
— тя може да упражни правата на глас, дадени от тези акции,
само по указания, дадени в писмен вид или по електронната
поща, или гарантира, че отделните услуги от портфейла на
управление се извършват независимо от всички други услуги
при условия, еквивалентни на условията, предвидени
в Директива 85/611/ЕИО, чрез въвеждане на подходящи механизми, и
— инвестиционният посредник упражнява правата си на глас
независимо от майчиното предприятие.
Но членове 9 и 10 се прилагат, когато предприятието майка или
друго контролирано предприятие от предприятието майка е
инвестирало притежанията си, управлявани от тази инвестиционна фирма, а инвестиционният посредник няма свободата на
действие да упражнява правата на глас, дадени от тези притежания,
а може да упражнява тези права на глас само по пряко или непряко
указание на майчиното или на друго контролирано предприятие
на предприятието майка.
6. След получаване на нотификацията по параграф 1, но не
по-късно от три търговски дни след него, издателят обявява публично цялата информация, съдържаща се в нотификацията.
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7. Държавата-членка по произход може да освободи издателите
от изискването по параграф 6, ако информацията, съдържаща се в
нотификацията, се обяви публично от компетентния ѝ орган при
условията, предвидени в член 21, след получаване на
нотификацията, но не по-късно от три търговски дни след това.
8. За да се вземе под внимание техническото развитие на финансовите пазари и за да се гарантира справедливото прилагане на
параграфи 1, 2, 4, 5 и 6 от настоящия член, Комисията приема
мерки за реализация съгласно процедурата, предвидена в член 27,
параграф 2:
а) за въвеждане на стандартна форма, която ще се използва в
Общността при съобщаване на издателя на информацията,
изисквана по параграф 1, или при представяне на информацията по член 19, параграф 3, и
б) да определи календар на търговските дни за всички държавичленки;
в) да определи в кои случаи акционерът или физическото лице
или правното образувание от член 10, или и двете, трябва да
извършат необходимата нотификация до издателя;
г) да изясни обстоятелствата, при които акционерът или физическото лице или правното образувание от член 10, трябва да са
узнали за придобиването или освобождаването;
д) да изясни условията за независимост, които трябва да бъдат
изпълнени от управляващите дружества и техните предприятия майки или от инвестиционните посредници и техните
предприятия майки, за да се възползват от изключенията по
параграфи 4 и 5.
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г) периодът на нотификация;
д) на кого трябва да се изпрати нотификация.

Член 14
1. Когато издател на акции, допуснати за търгуване на регулиран
пазар, придобие или се освободи от собствените си акции лично
или чрез лице, което го представлява, но действа от свое име,
държавата-членка по произход има грижата издателят да обяви
публично дела на собствените си акции възможно най-бързо, но
не по-късно от четири търговски дни след придобиването или
освобождаването от същите, когато този дял достигне, превиши
или падне под праговите стойности от 5 % или 10 % от правата на
глас. Делът се пресмята на базата на общия брой на акциите,
даващи право на глас.
2. В съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2, Комисията приема мерки за прилагане, за да отчете техническото развитие на финансовите пазари и да гарантира
справедливото прилагане на параграф 1.

Член 15
За да могат да се изчислят праговите стойности, предвидени в
член 9, държавите-членки на местоназначение изискват от
обявяващия да съобщи публично поне общия брой на правата на
глас и капитала в края на всеки календарен месец, по време на
който е настъпило увеличение или намаление на този общ брой.

Член 16
Член 13
Допълнителна информация
1. Изискванията за нотификация, определени в член 9, се отнасят
и за физическо лици или правно образувание, което притежава,
пряко или непряко, финансови инструменти, даващи право на
придобиване, само по инициатива на този притежател, по силата
на формален договор, на вече издадени акции, даващи право на
глас, от издател, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар.
2. Съгласно процедурата, предвидена в член 27, параграф 2,
Комисията приема мерки за прилагане, за да отчете техническото
развитие на финансовите пазари и да гарантира справедливото
прилагане на параграф 1. Тя определя по-специално:
а) видовете финансови инструменти, предвидени в параграф 1, и
тяхното обединяване;
б) естеството на финансовите договори, предвидени в параграф 1;
в) съдържанието на нотификацията, които трябва да се направи с
въвеждането на стандартен формуляр, предназначен за ползване за тази цел в цялата Общност;

1. Издателят на акции, допуснати за търгуване на регулиран пазар,
обявява публично без закъснение всички промени в правата на
глас, дадени от различните класове акции, включително промените в правата на глас, дадени от производните ценни книжа,
издадени от самия издател и даващи достъп до акциите на този
издател.
2. Издателят на ценни книжа, различни от акциите, допуснати за
търгуване на регулиран пазар, обявява публично без закъснение
всички промени в правата на притежателите на ценни книжа, различни от акции, включително промените в условията на тези
ценни книжа, които могат да повлияят косвено на тези права, произтичащи по-специално от промяна в условията на заема или лихвените проценти.
3. Издателят на ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, обявява без закъснение новите емисии на заеми, и
по-специално всички гаранции и ценни книжа във връзка с тях.
Без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/6/ЕО, този
параграф не се прилага по отношение на публични международни
органи, в които участва поне една държава-членка.
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РАЗДЕЛ II

Информация за притежателите на ценни книжа,
допуснати за търгуване на регулиран пазар

Член 17
Изисквания по отношение на информацията за
издателите, чиито акции са допуснати за търгуване на
регулиран пазар
1. Издателят на акции, допуснати за търгуване на регулиран пазар,
осигурява еднакво третиране на всички издатели на акции, които
са в еднаква позиция.
2. Издателят гарантира, че в държавата-членка по прозиход са
налице всички средства и цялата информация, необходими на притежателите на акции за упражняване на техните права, и че
целостта на данните е съхранена. Акционерите не могат да бъдат
препятствани при упражняване на правата си на глас чрез пълномощник по силата на законите на страната, в която е регистриран
издателят. Издателят по-специално:
а) осигурява информация за мястото, часа и дневния ред на
събранията, общия брой на акциите и правата на глас и правата на акционерите да участват в събранието;
б) осигурява формуляр за пълномощно, на хартия или където е
възможно — в електронен вид, на всяко лице, имащо право да
гласува на събрание на акционерите, заедно с нотификацията
за събранието или, при поискване — след обявяване на
събранието;
в) определя за свой представител финансова институция, чрез
която акционерите могат да упражняват своите финансови
права, и
г) публикува известия или изпраща циркулярни писма относно
разпределението и плащането на дивиденти и издаването на
нови акции, включително информация за всички мерки за възлагане, записване, анулиране и преобразуване.
3. С цел съобщаване на информацията на акционерите,
държавата-членка по произход разрешава на издателите да използват електронни средства, при условие че решението за това е взето
на общо събрание и отговаря поне на следните условия:
а) използването на електронни средства не зависи по никакъв
начин от местоположението на седалището или мястото на
пребиваване на акционера, а за случаите, посочени в член 10,
букви a) до з) — на физическите лица или правните образувания;
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съгласие за използването на електронни средства за предаване
на информация, като ако тези лица не възразят в разумен
период от време, те се смятат за дали съгласието си. Тези лица
или образувания могат да поискат във всеки бъдещ момент
информацията да им бъде предадена в писмен вид, и

г) разпределението на разходите за предаването на тази информация по електронен път се определя от издателя в съответствие
с принципа на справедливото третиране, определен в параграф 1.

4. В съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2, Комисията приема мерки за прилагане, за да отчете техническото развитие на финансовите пазари, да отчете развитието в
информационната и комуникационната технология и да гарантира
справедливото прилагане на параграфи 1, 2 и 3. По-специално тя
определя видовете финансови институции, чрез които акционерът
може да упражни финансовите права, предвидени в параграф 2,
буква в).

Член 18
Изисквания по отношение на информацията за
издателите, чиито обезпечения за дълг са допуснати за
търгуване на регулиран пазар

1. Издателят на обезпечения за дълг, допуснати за търгуване на
регулиран пазар, осигурява еднакво третиране на всички притежатели на обезпечения за дълг с приоритет pari passu по отношение
на правата, дадени им от тези обезпечения.

2. Издателят гарантира, че всички кредити и цялата информация,
необходими на притежателите на обезпечения за дълг за упражняване на техните права, са налични в държавата-членка по произход и че достоверността на данните е запазена. Притежателите
на обезпечения за дълг не могат да бъдат препятствани при упражняване на правата си на глас чрез пълномощник по силата на законите на страната, в която е регистриран издателят. Издателят,
по-специално:

а) публикува известия или изпраща циркулярни писма за
мястото, часа и дневния ред на събранията на притежателите
на обезпечения за дълг, плащането на лихва, упражняването на
права на преобразуване, обмен, абонамент и анулиране, и
изплащане, както и правото на тези притежатели да участват в
тях;

б) въвежда мерки за идентификация, така че акционерите или
физическите или юридическите лица, имащи право да упражняват или да наредят да бъдат упражнени права на глас, да
бъдат информирани ефикасно;

б) осигурява формуляр за пълномощно, на хартия или където е
възможно, в електронен вид, на всяко лице, имащо право да
гласува на събрание на притежатели на обезпечения за дълг,
заедно с уведомлението за събранието или, при поискване, след
обявяване на събранието, и

в) акционерите, а за случаите, посочени в член 10, букви a) до д)
— физическите лица или правните образувания, имащи право
да придобиват, да се освобождават от или да упражняват права
на глас, получават писмено съобщение, с което се иска тяхното

в) определя за свой представител финансова институция, чрез
която притежателите на обезпечения за дълг могат да упражняват своите финансови права.
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3. Ако на събранието трябва да бъдат поканени само притежатели
на обезпечения за дълг, чиято деноминация за дял е равна поне
на 50 000 EUR, или за случая на обезпечения за дълг, деноминирани във валута, различна от еурото, чиято деноминация за дял на
датата на издаването е равна поне на 50 000 EUR, издателят може
да избере за място на срещата всяка държава-членка, при условие
че в тази държава-членка са налице всички средства и цялата
информация, необходими за да могат тези притежатели да
упражнят своите права.
4. С цел предаване на информацията на притежателите на обезпечения за дълг, държавата-членка на местопребиваване или
държавата-членка, избрана от издателя съгласно параграф 3, дава
възможност на издателите да използват електронните средства,
при условие че решението за това е взето на общо събрание и отговаря поне на следните условия:
а) използването на електронни средства не зависи по никакъв
начин от местоположението на седалището или мястото на
пребиваване на притежателя на обезпечения за дълг, или на
пълномощника, представляващ този притежател;
б) въвежда мерки за идентификация, така че притежателите на
обезпечения за дълг да бъдат информирани ефикасно;
в) притежателите на обезпечения за дълг получават писмено
съобщение, с което се иска тяхното съгласие за използването на
електронни средства за предаване на информация, като ако
тези лица не възразят в разумен период от време, те се смятат
за дали съгласието си. Тези лица могат да поискат във всеки
бъдещ момент информацията да им бъде предадена в писмен
вид, и
г) разпределението на разходите за предаването на тази информация по електронен път се определя от издателя в съответствие
с принципа на справедливото третиране, определен в параграф 1.
5. В съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2, Комисията приема мерки по прилагане, за да отчете техническото развитие на финансовите пазари, да отчете развитието в
информационната и комуникационната технология и да гарантира
справедливото прилагане на параграфи 1 до 4. По-специално тя
определя видовете финансови институции, чрез които притежателят на обезпечения за дълг може да упражни финансовите права,
предвидени в параграф 2, буква в).

185

информация на компетентната власт на държавата-членка по произход. Компетентната власт може да реши да публикува тази представена информация в своята електронна страница.
Когато издателят предложи да промени документа за регистрация
или устава си, той представя проектоизменението на компетентния
орган на държавата-членка по произход и на регулирания пазар,
на който са допуснати за търгуване неговите ценни книжа. Тази
връзка се осъществява без закъснение, но най-късно на датата на
свикване на общото събрание, което трябва да гласува или да бъде
информирано за измененията.
2. Държавата-членка по произход може да освободи издателя от
изискването по параграф 1 по отношение на информацията, обявена в съответствие с член 6 от Директива 2003/6/ЕО или член 12,
параграф 6 от настоящата директива.
3. Информацията, която трябва да бъде нотифицирана на издателя
в съответствие с членове 9, 10, 12 и 13 се представя същевременно
на компетентната власт на държавата-членка по произход.
4. С цел да гарантира справедливо прилагане на параграфи 1, 2
и 3, Комисията приема мерки за прилагане в съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2.

По-специално, Комисията определя процедурата, в съответствие с
която издателят, притежателят на акции или други финансови
инструменти, или физическото лице или образуванието, предвидено в член 10, трябва да представи информация на компетентния
орган на държавата-членка по произход съответно по параграф 1
или 3, за да:
а) даде възможност за представяне на информацията по електронен път на държавата-членка по произход;
б) координира представянето на годишния финансов отчет от
член 4 от настоящата директива с представянето на годишната
информация от член 10 от Директива 2003/71/ЕО.

Член 20
Езици

ГЛАВА IV

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 19
Контрол на държавата-членка по произход
1. Когато издател или лице, поискало допускане на ценните си
книги за търгуване на регулиран пазар без съгласието на издателя,
обяви регулирана информация, то представя същевременно тази

1. Когато ценните книжа са допуснати за търгуване на регулиран
пазар само в държавата-членка по произход, регулираната информация се оповестява на езика, приет от компетентната власт в
държавата-членка по произход.
2. Когато ценните книжа са допуснати за търгуване на регулиран
пазар както в държавата-членка по произход, така и в една или
повече държави — членки домакини, регулираната информация се
обявява:
а) на език, приет от компетентната власт в държавата — членка
по произход, и
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б) в зависимост от избора на издателя, на език, приет от компетентните власти на тези държави — членки домакини, или на
език, обичаен в областта на международните финанси.

3. Когато ценните книжа са допуснати за търгуване на регулиран
пазар в една или повече държави — членки домакини, но не в
държавата-членка по произход, регулираната информация, в зависимост от избора на издателя, се разкрива на език, приет от компетентните власти на тези държави — членки по произход, или на
език, обичаен в областта на международните финанси.

Освен това държавата — членка домакин може да постанови в
своите законови, подзаконови и административни разпоредби
регулираната информация, в зависимост от избора на издателя, да
се разкрива на език, приет от неговата компетентна власт, или на
език, обичаен в областта на международните финанси.

4. Когато ценните книжа са допуснати за търгуване на регулиран
пазар без съгласието на издателя, задълженията по параграфи 1, 2
и 3 не се отнасят за издателя, а за лицето, което е поискало това
допускане без съгласието на издателя.

5. Държавите-членки разрешават на акционерите и на физическите или юридическите лица от членове 9, 10 и 13 да
нотифицират на издателя информация по настоящата директива
само на език, обичаен в областта на международните финанси.
Ако издателят получи такава нотификация, държавите-членки не
могат да изискват от издателя да представи превод на език, приет
от компетентните власти.

6. Чрез дерогация от параграфи 1 до 4, когато ценни книжа, чиято
деноминация за дял е равна поне на 50 000 EUR или, за случая
на обезпечения на дълг, деноминирани във валута, различна от
еврото — е еквивалентна поне на 50 000 EUR на датата на издаването, бъдат допуснати за търгуване на регулиран пазар на една
или повече държави-членки, регламентираната информация се
оповестява публично на език, приет от компетентните органи на
държавите-членки по произход и държавите — членки домакини,
или на език, обичаен в областта на международните финанси, в
зависимост от избора на издателя или на лицето, поискало това
допускане без съгласието на издателя.

7. При завеждане на дело относно съдържанието на регулираната
информация пред съд или арбитражен съд в държава-членка, отговорността за плащането на разходите за превод на тази информация за целите на съдебното производство се определя в съответствие със закона на тази държава-членка.
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пазар без съгласието на издателя, да обяви регулираната информация по начин, осигуряващ бърз достъп до тази информация, без
дискриминация, и да я предостави на официално определения
механизъм, предвиден в параграф 2. Издателят или лицето,
кандидатствало за допускане за търгуване на регулиран пазар без
съгласието на издателя, не може да задължава инвеститорите с
никакви конкретни разходи за предоставяне на информацията.
Държавата-членка по произход изисква от издателя да използва
медии, за които основателно може да се разчита, че ще
разпространят ефикасно информацията сред обществеността в
Общността. Държавата-членка по произход не може да налага
задължението да се използва само медия, чиито оператори са
базирани на нейна територия.

2. Държавата-членка по произход гарантира, че наличието на
поне един официално определен механизъм за централно съхранение на регулираната информация. Тези механизми следва да
отговарят на минималните стандарти за качество на защитата,
сигурност на източника на информация, записване на времето и
лесен достъп за крайните потребители, както и да бъдат съгласувани с процедурата за представяне по член 19, параграф 1.

3. Когато ценните книги са допуснати за търгуване на регулиран
пазар само в една приемаща държава — членка, и не са допуснати
в държавата-членка на по произход, приемащата държава —
членка гарантира разкриването на регулираната информация в
съответствие с изискванията от параграф 1.

4. С цел да отчете техническото развитие на финансовите пазари,
за да отчете развитието в информационната и комуникационната
технология, и за да гарантира справедливото прилагане на параграфи 1, 2 и 3, Комисията приема мерки за реализация в съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2.

По-специално Комисията определя:
а) минимални
стандарти
за
разпространяване
регламентираната информация от параграф 1, и

на

б) минимални стандарти за механизма за централно съхранение
от параграф 2.

Освен това Комисията може да определи и да актуализира списък
на медиите за разпространение на информацията сред обществото.

Член 22
Член 21
Указания
Достъп до регламентирана информация

1. Държавата-членка по произход има грижата издателят или
лицето, кандидатствало за допускане за търгуване на регулиран

1. Компетентните власти на държавите-членки изготвят подходящи указания за по-нататъшно улесняване на обществения
достъп до информацията, която трябва да се обяви съгласно Директива 2003/6/ЕО, Директива 2003/71/ЕО и настоящата директива.
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Целта на тези указания е създаването на:
а) електронна мрежа на национално ниво между регулаторите на
национални ценни книжа, операторите на регулирани пазари
и регистрите на националните дружества, обхванати от Първа
директива 68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 г. относно
координирането на гаранциите, които държавите-членки
изискват от дружествата по смисъла на втори параграф от
член 48 от Договора (1), с цел въвеждане на еквивалентни
мерки в рамките на Общността (2); и
б) обща електронна мрежа или платформа от електронни мрежи
в държавите-членки.
2. Комисията преразглежда отново резултатите, постигнати съгласно параграф 1 до 31 декември 2006 г. и може, в съответствие с
процедурата, посочена в член 27, параграф 2, да приеме мерки за
прилагане за улесняване постигането на съответствие с членове 19
и 21.
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4. С цел да гарантира справедливо прилагане на параграф 1, Комисията приема мерки за реализация в съответствие с процедурата,
предвидена в член 27, параграф 2, които:

i) въвеждат механизъм за гарантиране на еквивалентност на
информацията, изисквана по настоящата директива,
включително финансови декларации и информация,
включваща финансовите декларации, изисквани съгласно законовите, подзаконовите и административните разпоредби на
трета страна;

ii) указват, че по силата на вътрешните законови, подзаконови и
административни разпоредби или на практиките или процедурите, основаващи се на международните стандарти, въведени
от международните организации, третата страна, в която е
регистриран издателят, осигурява еквивалентността на изискванията по отношение на информацията, предвидени в настоящата директива.

Член 23
Трети страни
1. Когато главното управление на издателя се намира в трета
страна, компетентнтата орган на държавата-членка по произход
може да освободи издателя от изискванията съгласно членове от 4
до 7 и членове 12, параграф 6, и членове 14, 15 и 16, 18, при
условие че законодателството на въпросната трета страна предвижда еквивалентни изисквания или този издател отговаря на
изисквания на законодателството на третата страна, които компетентната власт на държавата-членка по произход смята за еквивалентни.
Въпреки това информацията, обхваната от изискванията, предвидени в третата страна, се представя в съответствие с член 19 и се
обявява в съответствие с членове 20 и 21.
2. Чрез дерогация от параграф 1, издател, чийто главно управление се намира в трета страна, се освобождава от подготвянето на
финансова декларация в съответствие с член 4 или член 5 преди
финансовата година, започваща на или след 1 януари 2007 г., при
условие че този издател подготви финансовата си декларация в
съответствие с международно приетите стандарти, предвидени в
член 9 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.
3. Компетентната власт на държавата-членка по произход гарантира, че информацията, обявена в трета страна, която може да бъде
от значение за обществото в Общността, ще се разкрива в съответствие с членове 20 и 21, дори когато тази информация не е
регулираната информация по смисъла на член 2, параграф 1,
буква к).

(1) Бел. ред.: Заглавието е редактирано, така че да отрази новата
номерация на членовете от Договора за създаване на Европейската
общност в съответствие с член 12 от Договора от Амстердам; първоначалното позоваване е на член 58 от Договора.
(2) ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Директива 2003/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 221,
4.9.2003 г., стр. 13).

В съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2,
Комисията взема необходимите решения за еквивалентността на
счетоводните стандарти, използвани от издатели от трета страна
съгласно условията, предвидени в член 30, параграф 3 най-късно
пет години след датата, предвидена в член 31. Ако Комисията
реши, че счетоводните стандарти на третата страна не са еквивалентни, тя може да разреши на въпросните издатели да продължат да използват тези счетоводни стандарти в рамките на подходящ преходен период.

5. С цел да се гарантира справедливо прилагане на параграф 2,
Комисията може в съответствие с процедурата, предвидена в
член 27, параграф 2, да приеме мерки за прилагане, определящи
вида на информацията, обявена на трета страна, която е от значение за обществото в Общността.

6. Предприятия, чийто седалище според устройствения акт се
намира в трета страна и които би следвало да изискват разрешение в съответствие с член 5, параграф 1 от Директива 85/611/ЕИО,
или относно управление на портфейла, съгласно раздел А, точка 4
от приложение I към Директива 2004/39/ЕО ако тяхното седалище според устройствения акт или, само в случай на инвестиционни посредници, чийто главно управление се намира в Общността, също се освобождават от обединяване на притежанията им
с притежанията на предприятие майка съгласно изискванията,
предвидени в член 12, параграфи 4 и 5, при условие че отговарят
на еквивалентните условия за независимост, като управляващи
дружества или инвестиционни посредници.

7. С цел да се отчете техническото развитие на финансовите
пазари и за да гарантира справедливото прилагане на параграф 6,
Комисията приема мерки за реализация в съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 2, посочвайки че по силата
на вътрешните законови, подзаконови и административни разпоредби, трета страна гарантира еквивалентността на изискванията за
независимост, предвидени в настоящата директива и нейните
мерки за изпълнение.
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06/т. 7

които го контролират или са контролирани от него, не направят това, и след като е изслушал издателя;

КОМПЕТЕНТНИ ВЛАСТИ

Член 24
Компетентни власти и техните правомощия
1. Всяка държава-членка определя централния орган на властта,
предвиден в член 21, параграф 1 от Директива 2003/71/ЕО
относно централен компетентен административен орган, отговорен за изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата
директива и за прилагане на разпоредбите, приети съгласно
същата. Държавите-членки информират съответно Комисията.
Въпреки това, за целите на параграф 4, буква з), държавите-членки
могат да определят компетентна власт, различна от централния
компетентен орган на властта, предвиден по първия параграф.
2. Държавите-членки могат да разрешат на своя централен компетентен орган на власт да възлага задачи. С изключение на задачите, предвидени в параграф 4, буква з), всяко делегиране на
задачи, свързано със задълженията, предвидени в настоящата
директива, и мерките за нейната реализация се преразглеждат пет
години след влизане в сила на настоящата директива и приключват
осем години след влизане в сила на настоящата директива. Възлагането на задачи се извършва по специален начин, посочващ задачите, които трябва да се изпълнят и условията, при които трябва
да стане това.
Тези условия включват клауза, изискваща въпросното правно
образувание да бъде организирано по начин, избягващ конфликт
на интересите, при който информацията, получена при изпълнение на възложените задачи, не се използва непочтено или в ущърб
на конкуренцията. Във всеки случай окончателната отговорност за
контрола на съответствието с разпоредбите на настоящата директива и мерките за изпълнение, приети във връзка с нея, е на компетентната власт орган, определен в съответствие с параграф 1.
3. Държавите-членки информират Комисията и компетентните
власти на останалите държави-членки за всички сключени споразумения по отношение възлагането на задачи, включително точните условия за регулиране на възлагането.
4. Всяка компетентна власт притежава всички необходими правомощия за изпълнение на своите функции. Той има най-малко следните правомощия:
а) да изисква от одиторите, притежателите на акции и други
финансови инструменти или от физическите или
юридическите лица по членове 10 или 13, и от лицата, които
ги контролират или са контролирани от тях, да представят
информация и документи;
б) да изисква от издателя да оповести публично информацията,
изисквана по буква а), със средствата и в срока, които органът
смята за необходими. Той може да публикува тази информация по своя инициатива, в случай че издателят или лицата,

в) да изисква от мениджърите на издателите и от притежателите
на акции или други финансови документи, или от физическите
лице или правните образувания по членове 10 или 13, да
нотифицират информацията, изисквана от настоящата директива или от националното законодателство, прието съгласно
настоящата директива, и ако е необходимо, да представят
допълнителна информация и документи;
г) да преустановява или да изисква от съответния регулиран
пазар да прекрати търговията с ценни книжа за максимум десет
дни в момент, в който има разумни основания да предполага,
че издателят е нарушил разпоредбите на настоящата директива
или на националното законодателство, прието съгласно
настоящата директива;
д) да забрани търговията на регулиран пазар, ако установи нарушение на разпоредбите на настоящата директива или на националното законодателство, прието съгласно настоящата директива, или ако има разумни основания да предполага, че са
нарушени разпоредбите на настоящата директива;
е) да следи издателят да обяви своевременно информацията с цел
да се осигури ефикасен и справедлив достъп на обществото във
всички държави-членки, където се търгуват ценните книги, и
да взема съответни мерки, където това не е спазено;
ж) да обяви публично факта, че издателят, притежателят на акции
или други финансови инструменти или физическото или
юридическото лице по членове 10 или 13, не изпълнява задълженията си;
з) да проверява дали информацията, предвидена в настоящата
директива, е изготвена в съответствие със съответната рамка за
съобщаване и да взема съответни мерки при установяване на
нарушения; и
и) да извършва проверки на място на своя територия в съответствие с националното законодателство, за да провери изпълнението на разпоредбите на настоящата директива и мерките за
реализация. Където националното законодателство предвижда
това, компетентният орган или органи могат да използват това
правомощие, като се обърнат към съответен съдебен орган
и/или в сътрудничество с други органи.
5. Параграфи от 1 до 4 не засягат възможността държавата-членка
да въведе отделни правни и административни мерки за
задграничните европейски територии, за които тази държавачленка е отговорна.
6. Разкриването пред компетентните власти от страна на одиторите на факт или решение, свързани с исканията по параграф 4,
буква a) не представлява нарушение на ограниченията за разкриване на информация, наложени по договор или по които да е законови, подзаконови и административни разпоредби и не предполага въпросните одитори да носят отговорност от какъвто и да е
вид.

06/т. 7
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Член 25

Професионална тайна и сътрудничество между
държавите-членки

1. Задължението за професионална тайна се отнася за всички
лица, които работят или са работили за компетентна власт и за
всички правни образувания, на които компетентните власти може
да са възложили определени задачи. Информацията,
представляваща обект на служебна тайна, не може да се разкрива
на друго лице или орган, освен по силата на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държава-членка.
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— членка, след като информира компетентния орган на
държавата-членка по произход, взема в съответствие с член 3,
параграф 2, всички необходими мерки, за да защити инвеститорите, като при първа възможност информира Комисията за тези
мерки.

ГЛАВА VI

МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 27
2. Компетентните власти на държавите-членки си сътрудничат,
където е необходимо, при изпълнение на задълженията си и
упражняване на правомощията си, определени от настоящата
директива или от националното право, прието съгласно настоящата директива. Компетентните власти оказват помощ на компетентните власти на други държави-членки.

3. Параграф 1 не забранява на компетентните власти да разменят
поверителна информация. Разменената информация е предмет на
задължението за служебна тайна на служителите, които работят
или са работили за компетентните власти, получаващи информацията.

4. Държавите-членки могат да сключват споразумения за сътрудничество, предвиждащи обмен на информация с компетентните
власти или органи на трети страни, натоварени от съответното си
законодателство да извършват задачите, възложени от настоящата
директива на компетентните органи съгласно член 24. Този обмен
на информация е предмет на гаранции за служебна тайна, еквивалентни най-малко на предвидените по настоящия член. Този
обмен на информация се извършва с цел изпълнение на контролните функции на посочените власти или органи. Когато информацията произхожда от друга държава-членка, тя не може да се разкрива без изричното съгласие на компетентните органи, които са
я разкрили, а където е необходимо – само за целите, за които тези
органи са дали разрешение.

Процедура на комитета
1. Комисията получава помощ от Европейския комитет по ценни
книжа, създаден по член 1 от Решение 2001/528/ЕО.
2. Навсякъде, където се посочва настоящият параграф, ще се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, съгласно разпоредбите на член 8 от посоченото решение, при условие че мерките за
изпълнение, приети в съответствие с тази процедура, не променят
съществено разпоредбите на настоящата директива.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО,
е три месеца.
3. Комитетът приема свой процедурен правилник.
4. Без да се засягат разпоредбите на вече приетите мерки за прилагане до 20 януари 2009 г., прилагането на разпоредбите на
настоящата директива относно приемането на технически правила
и решения в съответствие с процедурата от параграф 2, се прекратява. По предложение на Комисията Европейският парламент и
Съветът могат да подновят съответните клаузи в съответствие с
процедурата, предвидена в член 251 от Договора, като за целта ги
преразгледат преди изтичането на четиригодишния период.

Член 28
Член 26
Наказания
Предпазни мерки

1. Когато компетентният орган на приемащата държава-членка –
домакин установи, че издателят или притежателят на акции или
други финансови инструменти или физическото лице или правно
образуваие от член 10 е постъпило неправилно или е нарушило
задълженията си, той представя своите заключения на компетентния орган на държавата — членка домакин.

1. Без да се засяга правото на държавите-членки да налагат
криминални наказания, държавите-членки гарантират в съответствие с националното си законодателство, че при неспазване на
разпоредбите, приети в съответствие с настоящата директива, ще се
вземат поне съответните административни мерки или на отговорните лица ще се налагат съответните граждански и/или административни наказания. Държавите-членки гарантират, че тези мерки
ще бъдат ефикасни, адекватни и разубеждаващи.

2. Ако независимо от мерките, взети от компетентния орган на
приемащата държава — членка, или поради това, че тези мерки са
се оказали неподходящи, издателят или притежателят на ценни
книжа продължава да нарушава съответните правни или нормативни разпоредби, компетентният орган на приемащата държава

2. Държавите-членки гарантират, че компетентната власт ще
обяви публично всички взети мерки и наложени наказания за
нарушение на разпоредбите, приети в съответствие с настоящата
директива, с изключение на случаите, когато това разкриване би
застрашило сериозно финансовите пазари или би нанесло
непропорционална щета на засегнатите страни.
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Член 29
Право на обжалване

Държавите-членки гарантират, че решенията, взети съгласно
законовите, подзаконовите и административните разпоредби,
приети съгласно настоящата директива, подлежат на обжалване в
съдилищата.

ГЛАВА VII

06/т. 7

— счетоводните стандарти, предвидени в законовите, подзаконовите и административните разпоредби на третата
страна, в която е регистриран издателят, или
— счетоводните стандарти на третата страна, с която
издателят е избрал да се съобразява.
4. Държавата-членка по произход може да освободи издателите
само по отношение на обезпеченията за дълг, които са приети за
търгуване на регулиран пазар в Общността преди 1 януари 2005 г.,
от обявяване на шестмесечните финансови отчети по член 5 за
срок от 10 години след 1 януари 2005 г., при условие че
държавата-членка по произход е решила да разреши на тези
издатели да се възползват от разпоредбите на член 27 от Директива 2001/34/ЕО в момента на допускане на тези ценни книжа.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 31
Член 30

Транспониране

Преходни разпоредби

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се
съобразят с настоящата директива най-късно до 20 януари 2007 г.
Те незабавно информират Комисията за това.

1. Чрез дерогация от член 5, параграф 3 от настоящата директива
държавата-членка по произход може да освободи от задължението
за разкриване на финансовите отчети съгласно Регламент (EО)
№ 1606/2002 издателите, посочени в член 9 от този регламент за
финансовата година, започваща на или след 1 януари 2006 г.
2. Независимо от член 12, параграф 2, най-късно 2 месеца след
датата от член 31, параграф 1 акционерът нотифицира издателя за
частта на притежаваните на тази дата от него права на глас и капитал от издатели съгласно членове 9, 10 и 13, освен ако вече не е
изпратил нотификация със съответната информация преди тази
дата.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа
позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се
определят от държавите-членки.
2. Когато държавите-членки приемат мерки съгласно член 3,
параграф 1, член 8 параграф 2, член 8, параграф 3, член 9 параграф 6 или член 30, те незабавно информират Комисията и другите
държави-членки за тези мерки.

Член 32

Независимо от член 12, параграф 6, издателят на свой ред обявява
информацията, получена в тези нотификации, не по-късно от три
месеца след датата от член 31, параграф 1.
3. Когато издателят е регистриран в трета страна, държаватачленка по произход може да го освободи от изготвяне на финансови отчети съгласно член 4, параграф 3 и от отчет за управление
съгласно член 4, параграф 5 само по отношение на обезпеченията
за дълг, които вече са приети за търгуване на регулиран пазар в
Общността преди 1 януари 2005 г., при условие че:
а) компетентният орган на държавата-членка по произход
потвърди, че годишните финансови отчети, подготвени от
издателите от тази трета страна дават вярна и точна представа
за активите и пасивите, финансовото състояние и резултатите
на издателя;
б) третата страна, в която издателят е регистриран, не е въвела
като задължително прилагането на международните счетоводни стандарти, предвидени в член 2 от Регламент (EО)
№ 1606/2002, и
в) Комисията не е взела никакво решение съгласно член 23,
параграф 4, ii) относно наличието на еквивалентност между
посочените по-горе счетоводни стандарти и:

Изменения

Считано от датата, посочена в член 31, параграф 1, Директива
2001/34/ЕО се изменя, както следва:
1. в член 1 точки ж) и з) се заличават;
2. член 4 се заличава;
3. в член 6 параграф 2 се заличава;
4. в член 8, параграф 2 се заменя със следното:
„2. Държавите-членки могат да включат издателите на ценни
книжа в официалния списък при спазване на допълнителни
задължения, при условие че тези допълнителни задължения се
отнасят общо за всички издатели или за отделни класи
издатели“;
5. членове от 65 до 97 се заличават;

06/т. 7

Официален вестник на Европейския съюз

BG

191
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6. членове 102 и 103 се заличават;
7. в член 107, параграф 3, втората алинея се заличава;

Влизане в сила

8. в член 108 параграф 2 се изменя, както следва:
а) в буква а) думите „периодична информация, публикувана
от дружества, чиито акции са допуснати“ се заличава;

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от датата на
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

б) буква б) се заличава;
Член 35

в) буква в), iii) се заличава;
г) буква г) се заличава.

Адресати

Позоваванията на отменените разпоредби се тълкуват като позовавания на разпоредбите на настоящата директива.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Член 33
Преразглеждане
Не по-късно от 30 юни 2009 г. Комисията докладва на
Европейския парламент и Съвета за функционирането на
настоящата директива, включително за уместността от
прекратяване на освобождаването на наличните обезпечения за
дълг след 10-годишния срок, предвиден от член 30, параграф 4, и
за евентуалното му влияние върху европейските финансови пазари.

Съставено в Страсбург на 15 декември 2004 година.
За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAÏ

