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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Kontekst 

Obowiązująca dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego 2003/71/WE harmonizuje reguły 

publikacji prospektów emisyjnych w przypadku spółek, które zamierzają zdobywać kapitał 

przez emisję akcji lub oferowanie możliwości inwestycyjnych w ofercie publicznej. Prospekt 

musi zawierać informacje potrzebne inwestorom do podjęcia świadomej decyzji 

inwestycyjnej.  

 

Komisja zaproponowała – jako element unii rynków kapitałowych – przegląd dyrektywy w 

sprawie prospektu emisyjnego, aby ułatwić przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, 

zdobywanie kapitału i obniżyć koszty tego procesu, a także zapewnić potencjalnym 

inwestorom, w tym inwestorom detalicznym, jasne informacje. 

 

Komisja IMCO jest odpowiedzialna za nadzór przepisów dotyczących interesów 

konsumentów w wielu sektorach, w tym w sektorze usług finansowych, jak również za 

wspieranie konkurencyjności na jednolitym rynku. Ważne jest, aby inwestorzy detaliczni 

mieli dostęp do właściwych informacji, które umożliwią im podjęcie świadomej decyzji. 

 

Podsumowanie 

Sprawozdawczyni zaleca zmianę nazwy „podsumowanie” na „podsumowanie 

wprowadzające”, co dokładniej opisuje jego rolę. Zaleca ona wprowadzić obowiązek 

załączenia podsumowania jedynie w przypadku oferowania papierów wartościowych 

inwestorom detalicznym. Podsumowanie powinno mieć formę krótkiego dokumentu 

przedstawiającego informacje w sposób zwięzły i łatwo porównywalny. 

 

Sprawozdawczyni uważa jednak, że wymogi dotyczące podsumowania zaproponowane przez 

Komisję są zbyt nakazowe w niektórych przypadkach, jak np. określenie maksymalnej 

długości dokumentu na 6 stron oraz ograniczenie do pięciu liczby czynników ryzyka. 

Sprawozdawczyni prosiłaby o komentarz w tej sprawie. 

 

Język 

Sprawozdawczyni popiera pomysł, aby inwestor mógł przeczytać podsumowanie prospektu w 

jednym z urzędowych języków swojego macierzystego państwa członkowskiego, i sugeruje, 

aby podsumowania prospektów były tłumaczone, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wg takiego 

samego systemu językowego jak w przypadku rozporządzenia PRIIP. 

 

Nieudziałowe papiery wartościowe 

Sprawozdawczyni popiera otwarcie rynku nieudziałowych papierów wartościowych na 

inwestorów detalicznych i zniesienie wyłączenia dotyczącego obligacji o nominale 

100 000 EUR, jednak widzi potrzebę zróżnicowania pomiędzy inwestorami kwalifikowanymi 

i niekwalifikowanymi, jeżeli chodzi o ujawnianie informacji. 

 

Progi 

Sprawozdawca z komisji ECON zaproponował podniesienie i obniżenie niektórych progów, 

tak aby ułatwić MŚP dostęp do rynków kapitałowych. Sprawozdawczyni z komisji IMCO 

uważa, że zwiększenie dostępu MŚP do finansowania jest korzystne oraz że z szerszej oferty 

inwestycyjnej skorzystają również konsumenci. Z uwagi na typ konsumentów, którzy mogą 
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być zainteresowani inwestowaniem w te oferty, sprawozdawczyni z komisji IMCO jest 

zdania, że zmiany progów raczej nie wpłyną znacząco na ochronę konsumenta. Niemniej 

sugeruje ona, aby komisja IMCO dokonała ich przeglądu, w związku z czym poprawki te 

zostaną ponownie poddane pod głosowanie w komisji IMCO. 

 

Oferty wtórne 

Wniosek Komisji przedstawia propozycję minimalnego systemu obowiązków informacyjnych 

w odniesieniu do ofert wtórnych. Nowy system znacząco ograniczy koszty administracyjne w 

przypadku ok. 70% ofert. Sprawozdawczyni z komisji IMCO popiera tę propozycję pod 

warunkiem, że nie zostaną zaproponowane zmiany merytoryczne, złożyła więc poprawkę na 

ten temat. 

 

Finansowanie społecznościowe 

Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że Komisja zajmuje się tematem finansowania 

społecznościowego, i uważa, że inwestorzy detaliczni chętnie korzystają z możliwości 

oferowanych przez tego rodzaju finansowanie. Uważa ona, że platformy finansowania 

społecznościowego winny zapewniać odpowiedni poziom ochrony konsumenta i w związku z 

tym złożyła odnośną poprawkę. 

POPRAWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 

Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 

następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Niniejsze rozporządzenie stanowi 

zasadniczy krok w kierunku utworzenia 

unii rynków kapitałowych, określonej w 

komunikacie Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów zatytułowanym „Plan 

działania na rzecz tworzenia unii rynków 

kapitałowych” z 30 września 2015 r. 

Celem unii rynków kapitałowych jest 

zapewnienie przedsiębiorstwom pomocy w 

pozyskiwaniu bardziej zróżnicowanych 

źródeł kapitału z dowolnych źródeł w Unii 

Europejskiej (zwanej dalej „Unią”) oraz 

sprawienie, aby rynki skuteczniej 

funkcjonowały i oferowały inwestorom i 

oszczędzającym dodatkowe możliwości 

(1) Niniejsze rozporządzenie stanowi 

zasadniczy krok w kierunku utworzenia 

unii rynków kapitałowych, określonej w 

komunikacie Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów zatytułowanym „Plan 

działania na rzecz tworzenia unii rynków 

kapitałowych” z 30 września 2015 r. 

Celem unii rynków kapitałowych jest 

zapewnienie przedsiębiorstwom pomocy w 

pozyskiwaniu bardziej zróżnicowanych 

źródeł kapitału z dowolnych źródeł w Unii 

Europejskiej (zwanej dalej „Unią”) oraz 

sprawienie, aby rynki skuteczniej 

funkcjonowały i oferowały inwestorom i 

oszczędzającym dodatkowe możliwości 
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zainwestowania swoich pieniędzy, w celu 

pobudzenia wzrostu i tworzenia miejsc 

pracy. 

zainwestowania swoich pieniędzy, w celu 

pobudzenia wzrostu i tworzenia miejsc 

pracy, w szczególności dla MŚP. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Ujawnianie informacji w przypadku 

ofert publicznych papierów wartościowych 

lub dopuszczania papierów wartościowych 

do obrotu na rynku regulowanym odgrywa 

kluczową rolę w ochronie inwestorów, 

ponieważ eliminuje asymetrię informacji 

pomiędzy nimi a emitentami. 

Ujednolicenie tego obowiązku 

informacyjnego umożliwia ustanowienie 

transgranicznego mechanizmu paszportów, 

który ułatwia skuteczne funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego w zakresie szerokiej 

gamy papierów wartościowych. 

(3) Ujawnianie informacji w przypadku 

ofert publicznych papierów wartościowych 

lub dopuszczania papierów wartościowych 

do obrotu na rynku regulowanym odgrywa 

kluczową rolę w ochronie inwestorów, 

ponieważ zmniejsza asymetrię informacji 

pomiędzy nimi a emitentami. 

Ujednolicenie tego obowiązku 

informacyjnego umożliwia ustanowienie 

transgranicznego mechanizmu paszportów, 

który ułatwia skuteczne funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego w zakresie szerokiej 

gamy papierów wartościowych. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Celem niniejszego rozporządzenia 

jest zapewnienie ochrony inwestorów i 

sprawności rynku, a tym samym 

wzmocnienie jednolitego rynku 

kapitałowego. Dostarczanie informacji, 

które, biorąc pod uwagę charakter emitenta 

i papierów wartościowych, jest niezbędne, 

aby umożliwić inwestorom podejmowanie 

świadomych decyzji inwestycyjnych, 

pozwala zapewnić, wraz z zasadami 

prowadzenia działalności, ochronę 

inwestorów. Ponadto informacje takie 

stanowią skuteczny środek zwiększenia 

zaufania do papierów wartościowych i w 

ten sposób przyczyniają się do 

(7) Celem niniejszego rozporządzenia 

jest zapewnienie ochrony inwestorów i 

sprawności rynku, a tym samym 

wzmocnienie jednolitego rynku 

kapitałowego oraz ułatwienie dostępu 

MŚP do tego rynku. Dostarczanie 

informacji, które, biorąc pod uwagę 

charakter emitenta i papierów 

wartościowych, jest niezbędne, aby 

umożliwić inwestorom podejmowanie 

świadomych decyzji inwestycyjnych, 

pozwala zapewnić, wraz z zasadami 

prowadzenia działalności, ochronę 

inwestorów. Ponadto informacje takie 

stanowią skuteczny środek zwiększenia 
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prawidłowego funkcjonowania i rozwoju 

rynków papierów wartościowych. 

Właściwym sposobem udostępnienia 

takich informacji jest publikacja prospektu 

emisyjnego. 

zaufania do papierów wartościowych i w 

ten sposób przyczyniają się do 

prawidłowego funkcjonowania i rozwoju 

rynków papierów wartościowych. 

Właściwym sposobem udostępnienia 

takich informacji jest publikacja prospektu 

emisyjnego. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W przypadku ofert publicznych 

papierów wartościowych o wartości 

poniżej 500 000 EUR koszt sporządzenia 

prospektu zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem prawdopodobnie jest 

nieproporcjonalny w stosunku do 

przewidywanych wpływów z tej oferty. 

Wymóg dotyczący sporządzenia prospektu 

emisyjnego zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem nie powinien zatem mieć 

zastosowania do ofert o tak małej wartości. 

Państwa członkowskie powinny 

powstrzymać się od nakładania 

obowiązków informacyjnych na poziomie 

krajowym, które stanowiłyby 

nieproporcjonalne lub niepotrzebne 

obciążenie w odniesieniu do takich ofert, a 

tym samym pogłębiałyby fragmentację 

rynku wewnętrznego. 

(12) W przypadku ofert publicznych 

papierów wartościowych o łącznej 

wartości w Unii poniżej 1 000 000 EUR 

koszt sporządzenia prospektu zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem 

prawdopodobnie jest nieproporcjonalny w 

stosunku do przewidywanych wpływów z 

tej oferty. Wymóg dotyczący sporządzenia 

prospektu emisyjnego zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem nie powinien 

zatem mieć zastosowania do ofert o tak 

małej wartości. Państwa członkowskie 

powinny ponadto powstrzymać się od 

nakładania obowiązków informacyjnych na 

poziomie krajowym, które stanowiłyby 

nieproporcjonalne lub niepotrzebne 

obciążenie w odniesieniu do takich ofert, a 

tym samym pogłębiałyby fragmentację 

rynku wewnętrznego. 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Choć proporcjonalne wydaje się 

wyłączenie z zakresu tego rozporządzenia 

ofert publicznych papierów wartościowych 
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o całkowitej wartości w Unii niższej niż 1 

000 000 EUR, w stosunku do tych ofert 

nadal należy zapewnić minimalny poziom 

ochrony konsumentów, na przykład w 

obszarach takich jak finansowanie 

społecznościowe. Taka ochrona mogłaby 

polegać między innymi na jasno 

wyeksponowanych ostrzeżeniach o ryzyku, 

podstawowych wymogach ujawniania 

informacji i wymogach organizacyjnych, 

prawie do anulowania oraz 

ograniczeniach co do kwoty inwestycji. 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) W przypadku gdy oferty publiczne 

papierów wartościowych są skierowane 

wyłącznie do inwestorów krajowych w 

jednym państwie członkowskim i w 

związku z tym nie wywołują żadnych 

efektów transgranicznych oraz gdy 

całkowita wartość tych ofert nie przekracza 

10 000 000 EUR, mechanizm paszportów 

określony w niniejszym rozporządzeniu nie 

jest konieczny, a sporządzenie prospektu 

emisyjnego może się wiązać z 

poniesieniem nieproporcjonalnych 

kosztów. Należy zatem zezwolić państwom 

członkowskim na podejmowanie decyzji o 

wyłączeniu takich rodzajów ofert z 

obowiązku sporządzenia prospektu 

emisyjnego, o którym mowa w niniejszym 

rozporządzeniu, biorąc pod uwagę poziom 

ochrony inwestorów krajowych, który 

państwa członkowskie uznają za stosowny. 

Państwa członkowskie powinny w 

szczególności dysponować swobodą 

uznania w zakresie ustanawiania w 

swoich przepisach krajowych progu w 

przedziale od 500 000 EUR do 10 000 000 

(13)  W przypadku gdy oferty publiczne 

papierów wartościowych są skierowane 

wyłącznie do inwestorów krajowych w 

jednym państwie członkowskim i w 

związku z tym nie wywołują żadnych 

efektów transgranicznych oraz gdy 

całkowita wartość tych ofert, wyrażona 

jako całkowita wartość oferty w okresie 12 

miesięcy, nie przekracza 10 000 000 EUR, 

mechanizm paszportów określony w 

niniejszym rozporządzeniu nie jest 

konieczny, a sporządzenie prospektu 

emisyjnego może się wiązać z 

poniesieniem nieproporcjonalnych 

kosztów. Państwa członkowskie powinny 

zatem wyłączyć takiego rodzaju oferty z 

obowiązku ujawniania, o którym mowa w 

niniejszym rozporządzeniu. 
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EUR wyrażonego jako całkowita wartość 

oferty w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Podsumowanie prospektu 

emisyjnego powinno stanowić użyteczne 

źródło informacji dla inwestorów, w 

szczególności dla inwestorów 

detalicznych. Powinno ono stanowić 

samoistną część prospektu emisyjnego oraz 

skupiać się na informacjach kluczowych 

dla inwestorów celem umożliwienia im 

podejmowania decyzji, które oferty i 

dopuszczenia papierów wartościowych 

należy dalej rozważyć. Tego rodzaju 

kluczowe informacje powinny obejmować 

podstawową charakterystykę emitenta, 

ewentualnego gwaranta i papierów 

wartościowych oferowanych lub 

dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym, a także związane z nimi 

ryzyko. Informacje te powinny także 

obejmować ogólne warunki oferty. W 

szczególności zawarty w podsumowaniu 

opis czynników ryzyka powinien 

ograniczać się do szczegółowych rodzajów 

ryzyka, które emitent uznaje za najbardziej 

istotne. 

(22) Podsumowanie prospektu 

emisyjnego powinno stanowić użyteczne 

źródło informacji dla inwestorów, w 

szczególności dla inwestorów detalicznych 

i MŚP. Powinno ono stanowić samoistną 

część prospektu emisyjnego oraz skupiać 

się na informacjach kluczowych dla 

inwestorów celem umożliwienia im 

podejmowania decyzji, które oferty i 

dopuszczenia papierów wartościowych 

należy dalej rozważyć. Tego rodzaju 

kluczowe informacje powinny obejmować 

podstawową charakterystykę emitenta, 

ewentualnego gwaranta i papierów 

wartościowych oferowanych lub 

dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym, a także związane z nimi 

ryzyko. Informacje te powinny także 

obejmować ogólne warunki oferty. W 

szczególności zawarty w podsumowaniu 

opis czynników ryzyka powinien 

ograniczać się do szczegółowych rodzajów 

ryzyka, które emitent uznaje za najbardziej 

istotne. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 43 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) Jednym z kluczowych celów unii 

rynków kapitałowych jest ułatwienie 

dostępu do finansowania na rynkach 

(43) Jednym z kluczowych celów unii 

rynków kapitałowych jest ułatwienie 

dostępu do finansowania na rynkach 



 

AD\1099351PL.doc 9/23 PE578.848v04-00 

 PL 

kapitałowych dla MŚP w Unii. Ponieważ 

takie przedsiębiorstwa zazwyczaj 

potrzebują pozyskiwać stosunkowo niższe 

kwoty kapitału niż inni emitenci, koszty 

sporządzenia prospektu emisyjnego mogą 

być niewspółmiernie wysokie i mogą 

zniechęcić je do publicznego oferowania 

swoich papierów wartościowych. 

Jednocześnie, ze względu na ich wielkość i 

mniejsze udokumentowane doświadczenie, 

MŚP mogą być obarczone wyższym 

ryzykiem inwestycyjnym niż więksi 

emitenci i powinny ujawniać informacje 

wystarczające dla inwestorów do podjęcia 

decyzji inwestycyjnej. Należy więc 

zachować odpowiednią równowagę między 

opłacalnym dostępem do rynków 

finansowych a ochroną inwestorów przy 

wyważaniu treści prospektu emisyjnego 

mającego zastosowanie w odniesieniu do 

MŚP oraz należy w związku z tym 

opracować szczególny system obowiązków 

informacyjnych dla MŚP, aby zrealizować 

ten cel. 

kapitałowych dla MŚP, które są głównym 

motorem gospodarki w Unii. Ponieważ 

takie przedsiębiorstwa zazwyczaj 

potrzebują pozyskiwać stosunkowo niższe 

kwoty kapitału niż inni emitenci, koszty 

sporządzenia prospektu emisyjnego mogą 

być niewspółmiernie wysokie, a 

skomplikowane procedury 

administracyjne mogą zniechęcić je do 

publicznego oferowania swoich papierów 

wartościowych. Jednocześnie, ze względu 

na ich wielkość i mniejsze 

udokumentowane doświadczenie, MŚP 

mogą być obarczone wyższym ryzykiem 

inwestycyjnym niż więksi emitenci i 

powinny ujawniać informacje 

wystarczające dla inwestorów do podjęcia 

decyzji inwestycyjnej. Należy więc 

zachować odpowiednią równowagę między 

opłacalnym dostępem do rynków 

finansowych a ochroną inwestorów przy 

wyważaniu treści prospektu emisyjnego 

mającego zastosowanie w odniesieniu do 

MŚP oraz należy w związku z tym 

opracować szczególny system obowiązków 

informacyjnych dla MŚP, aby zrealizować 

ten cel. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 44 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) Informacje minimalne, jakie MŚP 

mają obowiązek ujawniać w ramach 

szczególnego systemu obowiązków 

informacyjnych, powinny być wyważone w 

sposób skoncentrowany na informacjach 

mających istotne znaczenie dla 

przedsiębiorstw tej wielkości i ich 

inwestorów, a ich celem powinno być 

zapewnienie proporcjonalności między 

wielkością przedsiębiorstwa i jego 

potrzebami w zakresie pozyskiwania 

środków finansowych z jednej strony a 

kosztami sporządzenia prospektu 

(44) Ograniczone informacje, jakie 

MŚP mają obowiązek ujawniać w ramach 

szczególnego systemu obowiązków 

informacyjnych, powinny koncentrować 

się na informacjach mających istotne 

znaczenie dla przedsiębiorstw tej wielkości 

i ich inwestorów. Powinny starać się 

zapewniać proporcjonalność między 

wielkością przedsiębiorstwa i jego 

potrzebami w zakresie pozyskiwania 

środków finansowych z jednej strony a 

kosztami sporządzenia prospektu 

emisyjnego z drugiej. W celu zapewnienia, 
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emisyjnego z drugiej. W celu zapewnienia, 

aby MŚP miały możliwość sporządzania 

prospektów emisyjnych bez ponoszenia 

kosztów, które są niewspółmierne do ich 

wielkości, a zatem wielkości 

pozyskiwanych przez nich środków 

finansowych, szczególny system 

obowiązków informacyjnych przeznaczony 

dla MŚP powinien być bardziej elastyczny 

niż system mający zastosowanie do 

przedsiębiorstw na rynkach regulowanych 

w zakresie umożliwiającym 

zagwarantowanie, że ujawniane są 

kluczowe informacje potrzebne 

inwestorom. 

aby MŚP miały możliwość sporządzania 

prospektów emisyjnych bez ponoszenia 

kosztów, które są niewspółmierne do ich 

wielkości, a zatem wielkości 

pozyskiwanych przez nich środków 

finansowych, szczególny system 

obowiązków informacyjnych przeznaczony 

dla MŚP powinien być bardziej elastyczny 

niż system mający zastosowanie do 

przedsiębiorstw na rynkach regulowanych 

w zakresie umożliwiającym 

zagwarantowanie, że ujawniane są 

kluczowe informacje potrzebne 

inwestorom. 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 47 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(47) Uprzywilejowany sposób 

traktowania emisji nieudziałowych 

papierów wartościowych o nominale 

jednostkowym powyżej 100 000 EUR może 

zakłócać strukturę rynków długu, 

utrudniać prawidłową dywersyfikację 

portfeli i rozwój elektronicznych platform 

obrotu, zmniejszając w ten sposób 

płynność na rynku wtórnym, oraz może 

ograniczyć inwestorom detalicznym wybór 

inwestycji poprzez pozbawienie ich 

możliwości pozyskiwania obligacji 

korporacyjnych posiadających rating 

inwestycyjny. Należy zatem znieść 

wyłączenie dotyczące prospektu 

emisyjnego w odniesieniu do ofert 

obejmujących nieudziałowe papiery 

wartościowe o nominale jednostkowym co 

najmniej 100 000 EUR oraz niższy 

standard informacyjny stosowany wobec 

prospektów emisyjnych dotyczących 

takich nieudziałowych papierów 

wartościowych, pierwotnie uwzględniony 

skreśla się 
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w dyrektywie 2003/71/WE. W 

szczególności należy ujednolicić 

minimalne wymogi informacyjne w 

odniesieniu do prospektów emisyjnych 

dotyczących nieudziałowych papierów 

wartościowych, zastępując w ten sposób 

dwutorowy standard informacyjny między 

emisjami ukierunkowanymi wyłącznie na 

inwestorów kwalifikowanych a emisjami 

ukierunkowanymi na inwestorów 

niekwalifikowanych. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 49 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(49) Pominięcie informacji szczególnie 

chronionych w prospekcie emisyjnym 

powinno być dozwolone w określonych 

okolicznościach w drodze odstępstwa 

udzielonego przez właściwy organ w celu 

uniknięcia naruszenia interesów emitenta. 

(49) Pominięcie informacji szczególnie 

chronionych w prospekcie emisyjnym 

powinno być dozwolone w określonych 

okolicznościach w drodze odstępstwa 

udzielonego przez właściwy organ w celu 

uniknięcia naruszenia interesów emitenta, 

pod warunkiem, że takie pominięcie nie 

wprowadzi opinii publicznej w błąd w 

odniesieniu do faktów i okoliczności 

niezbędnych do przeprowadzenia 

przemyślanej oceny emitenta, oferującego 

lub gwaranta. 

Uzasadnienie 

Motyw powinien być spójny z odnośnym art. wniosku (art. 17 ust. 2 lit. b). 

 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do mniej niż 150 osób 

b) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do mniej niż 500 osób 
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fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani; 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani. przy obliczaniu liczby 

osób, do których oferta jest kierowana, nie 

uwzględnia się dotychczasowych 

udziałowców i pracowników; 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) oferty papierów wartościowych, 

których nominał jednostkowy jest równy 

co najmniej 100 000 EUR; 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) oferty papierów wartościowych o 

całkowitej wartości w Unii mniejszej niż 

500 000 EUR, przy czym ograniczenie to 

oblicza się za okres 12 miesięcy; 

d) oferty papierów wartościowych o 

całkowitej wartości w Unii mniejszej niż 1 

000 000 EUR, przy czym ograniczenie to 

oblicza się za okres 12 miesięcy; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera v a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 va) „inwestor detaliczny” oznacza 

inwestora detalicznego zdefiniowanego w 

art. 4 ust. 6 rozporządzenia (UE) 

1286/2014. 
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Uzasadnienie 

Poprawka wprowadza definicję „inwestora detalicznego” zawartą w rozporządzeniu PRIIP. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwo członkowskie może 

wyłączyć oferty publiczne papierów 

wartościowych z określonego w ust. 

1wymogu sporządzenia prospektu 

emisyjnego, pod warunkiem że: 

2. Oferty publiczne papierów 

wartościowych są wyłączone z 

określonego w ust. 1wymogu sporządzenia 

prospektu emisyjnego, pod warunkiem że: 

a)  oferta składana jest wyłącznie w 

tym państwie członkowskim, oraz 

a)  oferta nie podlega obowiązkowi 

powiadomienia, o którym mowa w art. 24, 

oraz 

b)  całkowita wartość oferty nie 

przekracza kwoty pieniężnej obliczonej w 

okresie 12 miesięcy, która nie przekracza 

10 000 000 EUR. 

b)  całkowita wartość oferty nie 

przekracza kwoty pieniężnej obliczonej w 

okresie 12 miesięcy, która nie przekracza 

10 000 000 EUR. 

Państwa członkowskie powiadamiają 

Komisję i ESMA o skorzystaniu z 

możliwości określonej w niniejszym 

ustępie, w tym o wybranej wartości oferty, 

poniżej której ma zastosowanie wyłączenie 

dla ofert krajowych. 

Państwa członkowskie nie nakładają ani 

nie utrzymują wymogów ujawniania w 

odniesieniu do ofert objętych wyłączeniem 

określonym w niniejszym ustępie. 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Na zasadzie odstępstwa od akapitu 

pierwszego, jeżeli prospekt dotyczy 

dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym nieudziałowych papierów 

wartościowych oferowanych wyłącznie 

inwestorom kwalifikowanym lub o 
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nominale co najmniej 100 000 EUR, nie 

wymaga się zawarcia w nim 

podsumowania. 

 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Treść podsumowania musi być 

dokładna, rzetelna, jasna i nie może 

wprowadzać w błąd. Podsumowanie musi 

być spójne z pozostałymi częściami 

prospektu emisyjnego. 

2. Treść podsumowania musi być 

dokładna, rzetelna, jasna i nie może 

wprowadzać w błąd oraz musi zawierać 

wszelkie istotne informacje. 

Podsumowanie musi być spójne z 

pozostałymi częściami prospektu 

emisyjnego. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Podsumowanie sporządza się w formie 

krótkiego i zwięzłego dokumentu 

pisemnego, obejmującego nie więcej niż 

sześć stron papieru A4 po wydrukowaniu. 

Podsumowanie musi: 

Podsumowanie sporządza się w formie 

krótkiego i zwięzłego dokumentu 

pisemnego, obejmującego nie więcej niż 

sześć stron formatu A4 po wydrukowaniu; 

objętość dokumentu można w razie 

potrzeby zwiększyć do 10 stron. 

Podsumowanie musi: 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) być napisane językiem i stylem 

ułatwiającym zrozumienie informacji, w 

b) być napisane językiem i stylem 

ułatwiającym zrozumienie informacji, w 
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szczególności językiem przejrzystym, 

nietechnicznym, zwięzłym i zrozumiałym. 

szczególności językiem przejrzystym, 

nietechnicznym, zwięzłym i zrozumiałym 

dla danego typu inwestora. 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 4 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  wprowadzenia zawierającego 

ostrzeżenia; 

a) wprowadzenia zawierającego 

ostrzeżenia, między innymi o tym, w jakim 

zakresie inwestorzy mogą stracić 

zainwestowane środki w razie 

urzeczywistnienia się najbardziej 

pesymistycznego scenariusza; 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 5 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Wprowadzenie podsumowania 

zawiera nazwę papierów wartościowych, 

informacje na temat tożsamości i danych 

kontaktowych emitenta, oferującego lub 

osoby wnioskującej o dopuszczenie do 

obrotu, informacje na temat tożsamości i 

danych kontaktowych macierzystego 

właściwego organu i datę sporządzenia 

dokumentu. Wprowadzenie zawiera 

następujące ostrzeżenia: 

5. Sekcja, o której mowa w ust. 4 lit. 

a), zawiera nazwę papierów 

wartościowych, informacje na temat 

tożsamości i danych kontaktowych 

emitenta, oferującego lub osoby 

wnioskującej o dopuszczenie do obrotu, 

informacje na temat tożsamości i danych 

kontaktowych macierzystego właściwego 

organu i datę sporządzenia dokumentu. 

Wprowadzenie zawiera następujące 

ostrzeżenia: 

 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 6 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w podsekcji zatytułowanej „Jakie 

są kluczowe rodzaje ryzyka typowe dla 

emitenta?” – krótki opis nie więcej niż 

pięciu najistotniejszych czynników ryzyka 

typowych dla emitenta, zawartych w 

kategorii o najwyższym poziomie 

istotności zgodnie z art. 16. 

c) w podsekcji zatytułowanej „Jakie 

są kluczowe rodzaje ryzyka typowe dla 

emitenta?” – krótki i jasny opis nie więcej 

niż pięciu najistotniejszych czynników 

ryzyka typowych dla emitenta, zawartych 

w kategorii o najwyższym poziomie 

istotności zgodnie z art. 16; liczbę 

czynników ryzyka można w razie potrzeby 

zwiększyć do nie więcej niż ośmiu. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 7 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) w podsekcji zatytułowanej „Jakie 

są kluczowe rodzaje ryzyka typowe dla 

papierów wartościowych?” – krótki opis 

nie więcej niż pięciu najistotniejszych 

czynników ryzyka typowych dla papierów 

wartościowych, zawartych w kategorii o 

najwyższym poziomie istotności zgodnie z 

art. 16. 

d) w podsekcji zatytułowanej „Jakie 

są kluczowe rodzaje ryzyka typowe dla 

papierów wartościowych?” – krótki i jasny 

opis nie więcej niż pięciu najistotniejszych 

czynników ryzyka typowych dla papierów 

wartościowych, zawartych w kategorii o 

najwyższym poziomie istotności zgodnie z 

art. 16; liczbę czynników ryzyka można w 

razie potrzeby zwiększyć do nie więcej niż 

ośmiu. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadkach, w których nie doszło do 

istotnej zmiany informacji zawartych w 

dokumencie rejestracyjnym złożonym w 

ramach pierwotnego prospektu, specjalny 

dokument rejestracyjny do celów oferty 

wtórnej nie wymaga zatwierdzenia przez 
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właściwy organ przed jego publikacją. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku oferty publicznej papierów 

wartościowych małe i średnie 

przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na 

sporządzenie prospektu emisyjnego w 

ramach minimalnego systemu 

obowiązków informacyjnych dla MŚP, o 

ile żadne ich papiery wartościowe nie 

zostały dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym. 

W przypadku oferty publicznej papierów 

wartościowych emitenci mogą zdecydować 

się na sporządzenie prospektu emisyjnego 

w ramach proporcjonalnego systemu 

obowiązków informacyjnych określonego 

w niniejszym artykule, o ile żadne ich 

papiery wartościowe nie zostały 

dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym oraz pod warunkiem, że: 

 a)  składają ofertę publiczną papierów 

wartościowych, której całkowita wartość w 

Unii nie przekracza kwoty pieniężnej w 

wysokości 10 000 000 EUR, obliczonej w 

okresie 12 miesięcy, która została 

zgłoszona zgodnie z art. 24; lub 

 b)  emitentem publicznej oferty 

papierów wartościowych w przynajmniej 

jednym państwie członkowskim jest MŚP. 

 (Zmiana określenia systemu z 

„minimalnego” na „proporcjonalny” jest 

horyzontalna i wymaga odpowiedniej 

zmiany w całym tekście.) 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Czynniki ryzyka wymieniane w 

prospekcie emisyjnym ograniczają się do 

czynników ryzyka specyficznych dla 

danego emitenta lub dla danych papierów 

wartościowych, które mają istotne 

1. Czynniki ryzyka wymieniane w 

prospekcie emisyjnym ograniczają się do 

czynników ryzyka specyficznych dla 

danego emitenta lub dla danych papierów 

wartościowych, które mają istotne 
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znaczenie przy podejmowaniu świadomej 

decyzji inwestycyjnej i które zostały 

potwierdzone w treści dokumentu 

rejestracyjnego i dokumentu ofertowego. 

Czynniki ryzyka przypisuje się do 

maksymalnie trzech odrębnych kategorii 

w celu pogrupowania ich według ich 

relatywnej istotności w oparciu o wyniki 

przeprowadzonej przez emitenta oceny 

dotyczącej prawdopodobieństwa ich 

wystąpienia oraz przewidywanej skali ich 

negatywnego wpływu. 

znaczenie przy podejmowaniu świadomej 

decyzji inwestycyjnej i które zostały 

potwierdzone w treści dokumentu 

rejestracyjnego i dokumentu ofertowego. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. ESMA opracowuje wytyczne dla 

właściwych organów dotyczące oceny 

specyfiki i istotności czynników ryzyka 

oraz procesu przyporządkowywania 
czynników ryzyka do poszczególnych 

kategorii. 

2. ESMA opracowuje wytyczne 

dotyczące oceny specyfiki i istotności 

czynników ryzyka. Ponadto ESMA 

opracowuje wytyczne, które pomagają 

właściwym organom dokonać przeglądu 
czynników ryzyka w sposób zachęcający 

do właściwego i ukierunkowanego 

ujawniania czynników ryzyka przez 

emitentów. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Wysokość opłat pobieranych przez 

właściwy organ macierzystego państwa 

członkowskiego z tytułu zatwierdzenia 

prospektów emisyjnych, dokumentów 

rejestracyjnych, w tym uniwersalnych 

dokumentów rejestracyjnych, suplementów 

i zmian, a także wysokość opłat 

pobieranych z tytułu przekazania 

uniwersalnych dokumentów 

rejestracyjnych, zmian do nich i 

9. Wysokość opłat pobieranych przez 

właściwy organ macierzystego państwa 

członkowskiego z tytułu zatwierdzenia 

prospektów emisyjnych, dokumentów 

rejestracyjnych, w tym uniwersalnych 

dokumentów rejestracyjnych, suplementów 

i zmian, a także wysokość opłat 

pobieranych z tytułu przekazania 

uniwersalnych dokumentów 

rejestracyjnych, zmian do nich i 
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ostatecznych warunków podaje się do 

wiadomości publicznej przynajmniej na 

stronie internetowej właściwego organu. 

ostatecznych warunków musi być 

proporcjonalna i podaje się ją do 

wiadomości publicznej przynajmniej na 

stronie internetowej właściwego organu. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12. Nie naruszając przepisów art. 30 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, ESMA 

organizuje i przeprowadza przynajmniej 

jedną wzajemną ocenę procedur 

weryfikacji i zatwierdzania stosowanych 

przez właściwe organy, uwzględniając 

ocenę powiadomień o zatwierdzeniu 

wymienianych między właściwymi 

organami. Wzajemna ocena służy również 

ocenieniu wpływu różnych podejść do 

weryfikacji i zatwierdzania stosowanych 

przez właściwe organy na zdolność 

emitenta do pozyskania kapitału w Unii 

Europejskiej. Sprawozdanie z wzajemnej 

oceny publikuje się najpóźniej po upływie 

trzech lat od daty rozpoczęcia stosowania 

niniejszego rozporządzenia. W ramach 

wspomnianej wzajemnej oceny ESMA – w 

stosownych przypadkach – zwraca się o 

przekazanie opinii lub porad do Grupy 

Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów 

Wartościowych, o której mowa w art. 37 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

12. Nie naruszając przepisów art. 30 

rozporządzenia (UE) 1095/2010, ESMA 

organizuje również i przeprowadza 

przynajmniej jedną wzajemną ocenę 

procedur weryfikacji i zatwierdzania 

stosowanych przez właściwe organy, 

uwzględniając ocenę powiadomień o 

zatwierdzeniu wymienianych między 

właściwymi organami. Wzajemna ocena 

służy również ocenieniu wpływu różnych 

podejść do weryfikacji i zatwierdzania 

stosowanych przez właściwe organy na 

zdolność emitenta do pozyskania kapitału 

w Unii Europejskiej. Sprawozdanie z 

wzajemnej oceny publikuje się najpóźniej 

po upływie trzech lat od daty rozpoczęcia 

stosowania niniejszego rozporządzenia. 

Sprawozdanie udostępniane jest także w 

formacie online. W ramach wspomnianej 

wzajemnej oceny ESMA – w stosownych 

przypadkach – zwraca się o przekazanie 

opinii lub porad do Grupy Interesariuszy z 

Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, 

o której mowa w art. 37 rozporządzenia 

(UE) 1095/2010. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Opłaty pobierane przez właściwe 

organy za weryfikację reklam 
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przeprowadzoną zgodnie z niniejszym 

artykułem ustala się proporcjonalnie. 

 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Właściwy organ każdego przyjmującego 

państwa członkowskiego może zażądać 

przetłumaczenia podsumowania, o którym 

mowa w art. 7, na swój język urzędowy lub 

na swoje języki urzędowe, ale nie może 

zażądać przetłumaczenia żadnej innej 

części prospektu emisyjnego. 

Właściwy organ każdego przyjmującego 

państwa członkowskiego wymaga, aby 

podsumowanie, o którym mowa w art. 7, 

sporządzono w językach urzędowych, lub 

w jednym z języków urzędowych, 

stosowanych na obszarze państwa 

członkowskiego, w którym oferowane są 

papiery wartościowe, lub w innym języku 

zaakceptowanym przez właściwe organy 

tego państwa członkowskiego, lub aby – w 

przypadku gdyby dokument sporządzono 

w innym języku – podsumowanie zostało 

przetłumaczone na jeden z tych języków.  

 Tłumaczenie musi wiernie i dokładnie 

oddać treść oryginalnego podsumowania. 

 Właściwy organ każdego przyjmującego 

państwa członkowskiego nie może zażądać 

przetłumaczenia żadnej innej części 

prospektu emisyjnego. 

 Jeżeli papier wartościowy jest oferowany 

w danym państwie członkowskim za 

pomocą dokumentów marketingowych 

napisanych w jednym lub większej liczbie 

języków urzędowych tego państwa 

członkowskiego, podsumowanie musi być 

napisane przynajmniej w odpowiednich 

językach urzędowych. 

Uzasadnienie 

Podstawą tej poprawki jest art. 7 rozporządzenia PRIIP. 
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Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Właściwy organ każdego przyjmującego 

państwa członkowskiego może zażądać 

przetłumaczenia podsumowania, o którym 

mowa w art. 7, na swój język urzędowy lub 

na swoje języki urzędowe, ale nie może 

zażądać przetłumaczenia żadnej innej 

części prospektu emisyjnego. 

Właściwy organ każdego przyjmującego 

państwa członkowskiego wymaga, aby 

podsumowanie, o którym mowa w art. 7, 

sporządzono w językach urzędowych, lub 

w jednym z języków urzędowych, 

stosowanych na obszarze państwa 

członkowskiego, w którym oferowane są 

papiery wartościowe, lub w innym języku 

zaakceptowanym przez właściwe organy 

tego państwa członkowskiego, lub aby – w 

przypadku gdyby dokument sporządzono 

w innym języku – podsumowanie zostało 

przetłumaczone na jeden z tych języków. 

 Tłumaczenie musi wiernie i dokładnie 

oddać treść oryginalnego podsumowania.  

 Właściwy organ każdego przyjmującego 

państwa członkowskiego nie może zażądać 

przetłumaczenia żadnej innej części 

prospektu emisyjnego. 

 Jeżeli papier wartościowy jest oferowany 

w danym państwie członkowskim za 

pomocą dokumentów marketingowych 

napisanych w jednym lub większej liczbie 

języków urzędowych tego państwa 

członkowskiego, podsumowanie musi być 

napisane przynajmniej w odpowiednich 

językach urzędowych. 

Uzasadnienie 

Podstawą tej poprawki jest art. 7 rozporządzenia PRIIP. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów art. 27 oraz, w stosownych 

przypadkach, do celów art. 26 właściwe 

organy państw członkowskich zawierają 

porozumienia o współpracy z organami 

nadzoru państw trzecich w zakresie 

wymiany informacji z organami nadzoru 

w państwach trzecich oraz w zakresie 

egzekwowania zobowiązań wynikających z 

przepisów niniejszego rozporządzenia w 

państwach trzecich. Tego rodzaju 

porozumienia o współpracy zapewniają co 

najmniej skuteczną wymianę informacji 

umożliwiającą właściwym organom 

wywiązywanie się z obowiązków 

spoczywających na nich na mocy 

niniejszego rozporządzenia. 

Do celów art. 27 oraz, w stosownych 

przypadkach, do celów art. 26 właściwe 

organy państw członkowskich zawierają 

porozumienia o współpracy w zakresie 

nadzoru z właściwymi organami państw 

trzecich dotyczące wymiany informacji 

oraz egzekwowania zobowiązań 

wynikających z przepisów niniejszego 

rozporządzenia w państwach trzecich. 

Tego rodzaju porozumienia o współpracy 

w zakresie nadzoru zapewniają co 

najmniej skuteczną wymianę informacji 

umożliwiającą właściwym organom 

wywiązywanie się z obowiązków 

spoczywających na nich na mocy 

niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie 

wprowadzają wszelkie środki niezbędne do 

zapewnienia optymalnych procedur 

powiadamiania o naruszeniach 

niniejszego rozporządzenia. 
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