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На 14 октомври 2009 г. Съветът реши, в съответствие с член 262 от Договора за създаване на 
Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет 
относно 
 

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се 
публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат 
ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/EО относно 
хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията 
за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран 
пазар“ 
COM(2009) 491 окончателен – 2009/0132 (COD). 

 
На 3 ноември 2009 г. Бюрото на Европейския икономически и социален комитет възложи на 
специализирана секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално 
сближаване“ да подготви работата на Комитета по този въпрос. 
 
На 460-ата си пленарна сесия, проведена на 17 и 18 февруари 2010 г. (заседание от 
18 февруари 2010 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище със 156 гласа „за“, 1 глас „против“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Предложението за директива има за цел да включи в действащата нормативна уредба 

на Общността два принципа, които по същество се споделят от Комитета: а) качеството 
на информацията е определящ фактор за действителния капацитет за подпомагане на 
инвеститорските решения на операторите и по-специално на операторите на дребно; 
б) управлението на информацията може да стане по-икономично, като се елиминират 
дублиранията на информация и следователно разходите за нейното осигуряване. 

 
1.2 Практическото прилагане на тези два принципа се сблъсква с обективни трудности, тъй 

като само по себе си качеството е трудно измеримо, а още по-трудно измеримо е 
качеството на информацията. Също така следва да се отчете фактът, че конкретните 
механизми за разпространение на информацията на финансовите пазари (за които 
бихме могли да кажем, че действат „чрез осмоза“) и хоризонталните последици от тях 
върху различните икономически агенти, заинтересовани от осъществяване на 
инвестиции (т.нар. „сигнален ефект“), водят до създаването на разлики, включително и 
на значителни, между разходите за осигуряване на информацията и ползите 
(включително в икономически план), които могат да се извлекат от нея. 
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1.3 Следователно проблемите, свързани с качеството и икономичността на информацията, 
би трябвало да се решават заедно, като се има предвид, че най-добрият стимул за 
осигуряване на качествена информация от страна на емитента на ценни книжа е да 
може да се разчита на икономически ползи, които да бъдат поне равни на разходите, 
направени за осигуряване на информацията. Икономическата оценка на информацията 
би трябвало да се извършва, като се има предвид, че ако информацията е прозрачна, 
разходите за набирането на капитал се намаляват. Ако обаче информацията не е 
прозрачна, разходите за набирането ще бъдат по-големи (т.нар. „премия за 
информационния риск“). ЕИСК би желал да се преодолее асиметрията в информацията, 
за да се намалят разходите за набирането на капитал, като по този начин се намали 
премията за информационния риск и се увеличи конкурентоспособността в набирането 
на капитал от страна на европейските предприятия. 

 
1.4 Една съществена част (около ¾) от разликата между разходи и ползи от информацията 

зависи от структурните механизми, чрез които информацията се разпространява сред 
операторите на пазара, а само една малка част (около ¼) зависи от информацията, която 
не е предоставена от емитента. В предложението за директива се представят решения, 
насочени към намаляване на първата от двете части на информационния риск, и в този 
смисъл следва предложението да се оцени положително. ЕИСК подчертава единствено 
необходимостта същественото намаление на разходите, което би трябвало да последва, 
да не е за сметка на качеството на предоставяната информация, защото в противен 
случай мярката би имала обратен ефект. 

 
1.5 В текста на предложението се засяга и един аспект на проблема, който остава нерешен. 

Необходимостта информацията да бъде предоставена на разположение на 
непрофесионалните инвеститори е в противовес с тази да им се предоставят всички 
необходими елементи за избора на инвестиция – нещо, което неизбежно води до 
използване на технически термини. Едно решение, към което ЕИСК призовава, е 
създаването на пазар на „информационните посредници“, отделен от този на по-
традиционните капиталови и рискови посредници (обикновено банки, дружества за 
инвестиционно управление, посредници, специализирани в деривативни инструменти, 
и др.). Въз основа на опита, натрупан в други страни и условия, ЕИСК препоръчва 
въвеждането (включително по време на етапите на пласиране на ценни книжа и като 
допълнение към предложенията, съдържащи се в документа, който е предмет на 
настоящото становище) на специални правни инструменти за делегиране (по подобие 
на гласуването чрез пълномощно), както и признаването на лица, занимаващи се 
професионално с финансова информация (по подобие на дружествата за управление на 
имуществото на заможни семейства - „family office“), чрез специални разпоредби. 
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2. Правно развитие и значение на темата 
 
2.1 Европейската комисия отделя голямо внимание на темата за прозрачността на 

информацията на финансовите пазари. Свидетелство за това е непрекъснатото 
изготвяне на регулаторни мерки. В действителност с Предложение № 2000/0126 
започна десетгодишен процес, насочен към осигуряване на ясни и прозрачни правила в 
рамките на ЕС за кодифициране на методите за допускане на ценни книжа до 
официална регистрация на фондовата борса, както и на информацията, която следва да 
бъде публикувана. С предложението за директива, което е предмет на настоящото 
становище, този процес понастоящем навлиза в нов етап от своето развитие, насочен 
към по-доброто прилагане на правилата за прозрачност на информацията чрез 
намаляване и опростяване на някои аспекти от публикуването на информационните 
проспекти. 

 
2.2 По време на десетгодишния период 2000-2010 г. основните теми на нормативната 

уредба на Общността постепенно се промениха. 
 
2.2.1 С Директива 2001/34/EО приоритетът беше насочен към количеството информация, 

която емитентите на ценни книжа са задължени да предоставят на инвеститорите, като 
се предполагаше, че ефективността на разпределение на финансовите пазари е пряко 
свързана с това количество. По същество тази хипотеза беше споделена от ЕИСК в 
становището, прието на 29 ноември 2000 г. (докладчик: г-н LEHNHOFF) със 112 гласа 
„за“ и без гласове „против“ или „въздържал се“, като се подчертаваше единствено 
необходимостта от простота и яснота при поднасянето на информацията на 
инвеститорите. 

 
2.2.2 През 2003 г. интересът беше насочен към използването на информацията от страна на 

операторите посредством приемането на регулаторни мерки, предназначени да 
допълнят първоначалния текст на Директива 2001/34/EО. С Директива 2003/6/ЕО беше 
регулирана т.нар. „търговия с вътрешна информация“ и по-специално операциите, 
които биха могли да предизвикат манипулация на равновесието на финансовите пазари 
и следователно да намалят доверието на потребителите. Следва да се подчертае обаче, 
че тази разпоредба се отнася за емитентите и контролните органи, като се отделя по-
малко внимание на въздействието, което информацията може да окаже върху 
поведението на инвеститорите. В съответствие с този подход в Директива 2003/71/ЕО 
също бяха определени критериите за изготвяне на проспекта, който следва да се 
публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни 
книжа до търгуване. 
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2.2.3 С Директива 2004/109/EО се изменя текстът на Директива 2001/34/ЕО, като 
вниманието се насочва към техническите изисквания за информиране на инвеститорите 
от страна на емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, с цел хармонизиране и интегриране на европейските финансови пазари и на 
финансовите услуги, които се предлагат на тях. В становището на ЕИСК, 
предшестващо тази директива и прието на 10 декември 2003 г. (докладчик: г-н SIMON) 
със 110 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“, се изразява съгласие с техническите 
предложения в текста, като се подчертава единствено възможността схеми, които са 
прекалено строги, да увеличат прекомерно разходите за осигуряване на задължителната 
информация, което би довело до съществени икономически пречки пред осигуряването 
на пълна информационна прозрачност, особено по отношение на дребните емитенти. 

 
2.2.4 През 2005 г. допълненията към законодателството бяха насочени към т.нар. 

„регулатори на информацията“ на пазарите посредством мерки, свързани с 
организацията на комитетите за финансови услуги. Намерението беше да се даде 
възможност на европейските законодателни и регулаторни органи да реагират по-
ефикасно и по-бързо на развитието на финансовите пазари (по-специално на развитието 
вследствие на технологичните промени). ЕИСК изрази своята подкрепа за тези мерки, 
предприети от Комисията, в становище, прието на 31 март 2004 г. (докладчик: 
г-жа FUSCO) с 95 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“. 

 
2.3 Основната цел на предложението за директива, което е предмет на настоящото 

становище, е да се подобри прилагането на двете Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО, 
като се въведат някои опростявания на процесите, за да се постигне по-голямо 
съответствие между финансовата информация и нуждите на т.нар. „инвеститор на 
дребно“, както и за да се увеличи ефективността и международната 
конкурентоспособност на емитентите, установени в ЕС. Следователно, за разлика от 
мерките, предприети досега, настоящото предложение за директива има за цел да 
насочи вниманието към темата за качеството на финансовата информация. 

 
2.4 ЕИСК счита, че осигуряването на „много“ информация невинаги е свързано с 

наличието на „добра“ информация. Това създава и проблеми с икономичността на 
информацията, тъй като се предполага, че разходите за осигуряване на финансовата 
информация са свързани по-скоро с количеството информационни проспекти, които 
следва да бъдат изготвени, отколкото с качеството на тяхното съдържание. Това 
предложение за директива би могло да доведе до икономия от над 300 милиона евро 
годишно чрез преразглеждането на редица механизми, които дублират различните 
етапи от процесите на разпространение на информацията. 
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2.5 Необходимостта от наличие на пазари, които да са в състояние да предават 
информация в точното количество и с точното качество на поносими за инвеститорите 
цени, е тема от особен интерес. Неотдавнашни емпирични проучвания на 
Венецианския университет „Ca’ Foscari“ показаха, че през последните 15 години 
рискът от лоша информация (т.нар. „информационен риск“) е бил причина средно за 
37% от колебанията на европейските акционерни пазари, без съществена разлика 
между различните продуктови сектори. Освен това същите проучвания показват 
изненадващо, че над ¾ от информационния риск се дължи на механизмите за 
разпространение на информацията, които са на разположение на операторите на пазара, 
като само останалата ¼ се дължи на нарушения в процесите на оповестяване от страна 
на емитентите. Тези резултати се обясняват с икономическото естество на финансовата 
информация, което се характеризира с високи производствени разходи и ниски цени 
при предоставянето на трети страни – пряко последствие от липсата на взаимно 
изключване в процеса на нейното ползване. Това е явление, което само по себе си 
насърчава намаляването на качеството на информацията и на механизмите за нейното 
разпространение, като за сметка на това се увеличава и често пъти удвоява 
количеството информация. 

 
2.6 Следователно ЕИСК счита за уместни всякакви мерки, които са насочени към 

регулиране на икономическите процеси, свързани с изготвянето и разпространението 
на информация, стига те да могат действително да допринесат за увеличаване на 
качеството на наличната на финансовите пазари информация, с което да се улеснят 
инвеститорите в процеса на избор на инвестиции и по този начин да се намалят 
разходите за набавяне на финансови ресурси от страна на емитентите на ценни книжа, 
предназначени за търгуване. 

 
3. Основни разпоредби от предложението за директива 
 
3.1 Предложението за директива се състои от пет члена, от които първите два целят 

изменението на текстовете съответно на Директива 2003/71/ЕО (член 1 от 
предложението – по-обширно изменение) и на Директива 2004/109/ЕО (член 2 от 
предложението – по-ограничено изменение). Останалите три члена имат спомагателна 
функция, тъй като се отнасят съответно до транспонирането (член 3), влизането в сила 
(член 4) и адресатите (член 5). 
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3.2 Анализ и бележки по съдържанието на член 1 от разглежданото предложение във 
връзка с Директива 2003/71/ЕО 

 
3.2.1 Предложение за изменение на член 1, параграф 2, букви з) и й) и на член 3, параграф 2, 

буква д). Добавяне на параграф 4 към член 1 
 
3.2.1.1 Преди всичко в новия текст се посочва, че праговете за приложимост на разпоредбата 

се отнасят за всички пласирания, извършени в цялата територия на Европейския съюз. 
Това уточнение е целесъобразно, най-вече за да се предотврати „заобикаляне“ на 
разпоредбата посредством разделянето на една единствена икономическа операция на 
няколко юридически независими операции, определени в зависимост от конкретните 
нормативни уредби. ЕИСК подчертава също така, че уточнението е необходимо 
включително с цел да се предотвратят евентуални разлики в разпространението на 
информацията в зависимост от различните местни условия и увеличението на 
разходите, което би могло да последва от тях, като съществена част от това увеличение 
би засегнала малките операции. 

 
3.2.1.2 Освен това са посочени нови прагове за прилагане на директивата в съответствие с 

настоящия контекст на финансовите пазари. За да се избегне моралното остаряване на 
праговете, се предлага да се предостави на Комисията възможността да определя пряко 
тези ограничения с цел да се адаптират към актуалните условия, необходими за 
разпространението на информацията на финансовите пазари. ЕИСК изразява съгласие с 
необходимостта от прагове, които могат по-лесно да се адаптират към пазарните 
условия, но предлага измененията, приемани от Комисията, да се основават на 
предложения от страна на органите за контрол и надзор на финансовите пазари и 
посредници, тъй като дейността на тези органи ги прави по-подходящи за 
осъществяването на непрекъснат мониторинг на действителните пазарни нужди. 

 
3.2.2 Предложение за изменение на член 2, параграф 1, буква д) и буква м), подточка ii) 
 
3.2.2.1 В предложението се отправя искане за привеждане на определението за „квалифициран 

инвеститор“ в съответствие с определението, съдържащо се в Директивата относно 
пазарите на финансови инструменти (ДПФИ). ЕИСК изразява съгласие с това 
предложение, тъй като то спомага за съгласуването на правната рамка на Европейския 
съюз. 
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3.2.2.2 В предложението се посочват критериите за определяне на териториалния обхват в 
случая на ценни книжа (несвързани с дялово участие), чиято деноминация е под 
1000 EUR, като ги ограничава до държавата-членка, в която се намира седалището на 
емитента, тази, в която дългът ще бъде допуснат за търгуване на регулиран пазар, или 
тази, в която дългът е публично предлаган. ЕИСК споделя намерението на Комисията 
да опрости процедурите, като предотврати увеличаването на разходите вследствие на 
едновременното изготвяне на няколко проспекта. В този смисъл Комитетът отбелязва, 
че пазарната стойност на ценните книжа е доста различна от деноминацията им, която 
често пъти изпълнява чисто правната функция да определя дяловете на участие в 
дадена инициатива. Следователно не всички ценни книжа имат деноминация, като 
някои правни системи предоставят възможността да се издават ценни книжа без т.нар. 
„номинална стойност“, особено в случая на ценни книжа, несвързани с дялово участие. 
Ето защо ЕИСК предлага предложението да се допълни, като всяко позоваване на 
„деноминация“ се замени с „пазарна стойност“ (или „стойност на пласиране“) за 
ценните книжа, свързани с дялово участие, и с „базова стойност“ за ценните книжа, 
несвързани с дялово участие. 

 
3.2.3 Предложение за изменение на член 3, параграф 2 
 
3.2.3.1 С предложението се предоставя възможността посредниците, отговорни за 

пласирането, да могат да използват първоначалния информационен проспект на 
емитента, когато той съответства на европейските разпоредби, като по този начин 
бъдат избегнати разходите за изготвяне на допълнителни документи. ЕИСК изразява 
принципно съгласие с предложението и мотивите към него, но предлага да се обясни 
по-добре прилагането на новата разпоредба включително в случаите, когато 
седалището на посредника е в трета страна и същият започне пласиране в страна, 
различна от тази на емитента. 

 
3.2.3.2 Също така ЕИСК се опасява, че при препродажбата на дребно на ценни книжа 

(т.нар. „retail cascade“) възползването от възможностите, разгледани в предходния 
параграф 3.2.3.1, би могло да е за сметка на бързото морално остаряване на 
финансовата информация. Следователно Комитетът предлага в момента на 
публикуване на проспекта органите за контрол и надзор на пазарите, на които оперира 
емитентът (или посредникът) да определят срок на валидност на проспекта, след който 
да бъде задължително неговото обновяване, в случай че конкретната операция, въз 
основа на която е бил издаден проспектът, все още не е приключила. 
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3.2.4 Предложение за изменение на член 4, параграф 1, буква д) 
 
3.2.4.1 Съгласно предложението обхватът на освобождаването, предвидено в действащия 

текст, се разширява включително до схемите за предоставяне на акции на служителите 
на дружества, чиито ценни книжа не са допуснати за търговия на регулиран пазар 
(което следователно включва дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на пазари 
извън ЕС). Това предложение е мотивирано от намерението да се премахнат разликите 
в третирането на различните видове дружества (тези, които се котират на пазари в ЕС, 
спрямо тези, които не се котират, и тези, които се котират на пазари извън ЕС), както и 
от целта да се намалят разходите за пласирания, предназначени само за лицата, които 
вече са информирани относно инвестиционния риск, тъй като са служители в 
съответното дружество. 

 
3.2.4.2 ЕИСК споделя намерението да се намалят разходите, но подчертава, че операциите по 

пласиране на ценни книжа, предназначени за служителите на дружеството, биха могли 
сами по себе си да представляват важна информация за инвеститорите, които оперират 
на т.нар. „вторичен пазар“, особено ако се имат предвид международните консорциуми. 
Следователно ЕИСК препоръчва разширяването на обхвата на освобождаването да 
бъде обвързано с преразглеждане на разпоредбите относно прозрачността на пазарите. 
Преразглеждането на директивата по отношение на прозрачността би могло да бъде 
предложено от ЕИСК като отделно становище по собствена инициатива. 

 
3.2.5 Предложение за изменение на член 5, параграф 2, на член 6, параграф 2 и на член 7 
 
3.2.5.1 В предложението за директива се препоръчва да се отдава по-голямо значение на 

обобщението предвид голямото внимание към него, особено от страна на 
т.нар. „инвеститори на дребно“. Погрешно изготвеното обобщение би могло да доведе 
до пораждането на конкретна правна отговорност по отношение на този, който го е 
изготвил. Въпреки това в предложението се уточнява, че броят на думите, съдържащи 
се в документа, не е ефективен показател за информационната стойност на документа, 
за която следва да се съди по т.нар. „ключова информация“. 
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3.2.5.2 ЕИСК споделя идеята, че броят на думите не може да бъде достатъчен показател за 
информационната стойност на обобщението, но счита, че предложението за директива 
следва да посочва по-ясно критериите за подреждане на информацията по важност. 
Предвид необходимостта инвеститорите да оценяват дадена инвестиция въз основа на 
съществуващото отношение между прогнозните равнища на риска и на 
възвръщаемостта, ключовата информация би трябвало да бъде тази, която може да 
определи в най-голяма степен рисковия профил на инвестицията – понятие, което само 
по себе си е трудно да бъде определено. Следователно Комитетът предлага ключовата 
информация да се определя въз основа на потенциалното � въздействие, което следва 
да се измерва чрез стандартни показатели, които вече са включени в други разпоредби 
на Общността, например „Value-at-risk“ (стойност под риск). Едно алтернативно, но 
по-просто техническо решение, към което ЕИСК настоятелно призовава, е посочването 
на стойността под риск да стане задължително в обобщението. 

 
3.2.6 Предложение за изменение на член 7, параграф 2 
 

Разглежданото предложение за изменение има за цел да направи разходите за изготвяне 
на информационния проспект пропорционални на емисията и, в този случай, на 
емитираните права. В действителност е известно, че разходите за изготвяне на 
проспекта не са напълно пропорционални на размера на финансовата операция и 
следователно върху по-малките операции тежи несъразмерно голям дял от разходите. 
В случая на емитирани права обаче намаляването на изискванията се оправдава с 
хипотезата, че „съществуващите акционери вече са направили своя първоначален избор 
да инвестират в дружеството и би следвало да са запознати с него“. 
 
ЕИСК споделя необходимостта да се намали делът на фиксираните разходи за 
проспекта спрямо размера на финансовата операция, тъй като това е обективно 
констатиран факт. Същевременно обаче счита, че представените мотиви за намаляване 
на изискванията относно емитираните права не са достатъчни, тъй като при тяхното 
емитиране често се позволяват преговори със субекти, които поради факта, че не са 
били акционери на дружеството в момента на емитирането на правата, биха могли да 
бъдат засегнати от асиметрия в информацията. Както вече беше констатирано, и в двата 
случая въвеждането на задължение за посочване на стойността под риск на 
инвестицията би дало възможност да бъдат намалени разходите за изготвяне на 
проспекта, без това да има значително отражение върху информационната стойност на 
обобщението на документа. 
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3.2.7 Предложение за изменение на член 8 
 

В предложеното изменение към член 8 се препоръчва да не се включва документацията 
относно гаранта на емисията, когато този гарант е държавата, като по този начин се 
цели намаляване на общите разходи за операцията. ЕИСК изразява принципно съгласие 
с това предложение, но препоръчва проспектът да посочва поне последния „рейтинг“ 
на гарантиращия орган, тъй като при една и съща валута на деноминацията на ценните 
книжа рейтингът е различен за отделните държави и тъй като гаранцията би могла да се 
дава от държавни органи, които разполагат със собствен финансов рейтинг, и 
евентуално от дружества със специална инвестиционна цел, които са собственост на 
държавата. 

 
3.2.8 Предложение за изменение на член 9 и на член 14, параграф 4 
 

Предложението се състои в удължаване на срока на валидност на проспекта от 
12 месеца (съгласно действащите разпоредби) на 24 месеца. ЕИСК припомня това, 
което вече беше посочено, а именно, че същността на финансовата информация не 
позволява да се кодифицира по строго определен начин срокът на валидност на дадена 
информация. Ето защо Комитетът препоръчва да се запази настоящият срок на 
валидност от 12 месеца, като на органите за надзор на финансовите пазари се 
предостави възможността да удължат този срок с още 12 месеца, когато емитентът 
направи мотивирано искане за това. 

 
3.2.9 Предложение за изменение на член 10, на член 11, параграф 1, на член 12, параграф 2 и 

на член 14, параграф 4 
 
3.2.9.1 ЕИСК одобрява предложението за отмяна на член 10 от директивата, тъй като 

действащото задължение за публикуване на документ, съдържащ цялата информация, 
която вече е била публикувана през последните 12 месеца, утежнява излишно 
разходите за емитента, без това да води до каквато и да било полза за инвеститора – 
чрез съвременните информационни инструменти той може лесно да намери 
предишните проспекти, при условие че се приеме предвиденото изменение на член 14, 
съгласно което се предлага да се разшири задължението за публикуване на проспектите 
в интернет в рамките на обичайния период на валидност. 

 
3.2.9.2 Предложенията за изменение на членове 11 и 12 се правят вследствие на 

предложението за отмяна на член 10, поради което Комитетът няма възражения към 
тях, с изключение на посоченото в предходния параграф. 
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3.2.10 Предложение за изменение на член 16 
 
3.2.10.1 Предложението има за цел преди всичко да се уточни моментът, в който се прекратява 

изискването за оповестяване, по-специално по отношение на евентуалните разлики 
между момента на закриване на офертата и този, в който започва търговията. 
В предложението се препоръчва измежду двете събития да се избере това, което 
настъпи по-рано. ЕИСК счита, че е целесъобразно предложението да бъде допълнено от 
изискването за посредниците, които осъществяват пласирането, да публикуват 
стойността на пласираните ценни книжа, които са били търгувани в периода между 
закриването на офертата и започването на търговията. Данните относно стойността на 
търговията в този период (практика, която в миналото беше определяна като 
„сив пазар“) трябва да бъдат удостоверени от орган за надзор и контрол и трябва да 
посочват общата стойност на транзакциите, осъществени между посредниците, които 
участват в пласирането. 

 
3.2.10.2 В предложението се посочва и единен период, в който инвеститорите могат да 

упражнят правото си на оттегляне на съгласието, равен на два дни след публикуването 
на информационната притурка. ЕИСК одобрява предложението за хармонизиране на 
сроковете за упражняване на правото на оттегляне на съгласието, но препоръчва да се 
въведе изискването инвеститорите, които вече са дали съгласието си, да бъдат 
уведомявани относно притурката към проспекта по електронен адрес, предоставен 
специално за тази цел. 

 
3.2.11 Предложение за изменение на член 18 
 

Съдържанието на предложеното изменение към член 18 от действащия текст на 
директивата е от изключително технически характер, като позволява по-бързо 
нотифициране на удостоверенията за одобрение на изготвените проспекти. По този 
начин могат да бъдат намалени разходите и рисковете, свързани с технически грешки 
при публикуването на проспектите, особено в държавите, в които т.нар. „паспорт“ не е 
напълно действащ. ЕИСК одобрява предложението за изменение. 
 

3.3 Анализ и бележки по съдържанието на член 2 от разглежданото предложение във 
връзка с Директива 2004/109/ЕО 

 
Измененията, предложени в член 2, имат за цел да бъде съгласувано съдържанието на 
предходните параграфи с текста на разглежданата директива. ЕИСК одобрява 
измененията, като остават валидни забележките, отправени в предходните параграфи. 

 
Брюксел, 18 февруари 2010 г. 

 
_____________ 
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