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coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru 
redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii 
redresării în urma pandemiei de COVID-19 
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0281),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C9-0206/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 
29 octombrie 20201,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-
0228/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod 
substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN*

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin 
simbolul ▌.
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la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

2020/0155(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE 
pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul 

susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Pandemia de COVID-19 afectează grav populația, întreprinderile, sistemele de sănătate 
și economiile statelor membre. În Comunicarea sa către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 27 mai 2020, intitulată „Acum este momentul Europei: să reparăm 
prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație”2, Comisia a 
subliniat că lichiditatea și accesul la finanțare vor reprezenta în continuare o provocare 
în lunile următoare. Prin urmare, este esențial să se sprijine redresarea în urma șocului 
economic grav cauzat de pandemia de COVID-19 prin introducerea unor modificări 
specifice ale actelor legislative existente din domeniul financiar. Acest pachet de măsuri 
este adoptat sub denumirea „Pachetul de redresare privind piețele de capital”.

(2) Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului3 stabilește 
cerințele privind elaborarea, aprobarea și difuzarea prospectului care trebuie publicat în 

2 COM(2020)0456 din 27.5.2020.
3 Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind 
prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori 
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cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la 
tranzacționare pe o piață reglementată în Uniune. Ca parte a măsurilor menite să sprijine 
emitenții să se redreseze după șocul economic cauzat de pandemia de COVID-19, sunt 
necesare modificări specifice ale regimului privind prospectul. Aceste modificări ar 
trebui să le permită emitenților și intermediarilor financiari să reducă costurile și să 
elibereze resurse pentru etapa de redresare din perioada imediat următoare crizei. 
Modificările ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele generale ale 
Regulamentului (UE) 2017/1129, pentru a se asigura protecția consumatorilor și a 
investitorilor și buna funcționare a pieței interne. Ele ar mai trebui să țină seama 
întru totul de măsura în care criza a afectat situația actuală a emitenților și 
perspectivele lor viitoare.

(2a) Criza provocată de COVID-19 face ca întreprinderile din Uniune, în special IMM-
urile și întreprinderile nou-înființate, să devină mai fragile și mai vulnerabile. Dacă 
se dovedește necesar pentru a facilita accesul la finanțare și a diversifica sursele de 
finanțare pentru întreprinderile din Uniune, cu un accent deosebit pe IMM-uri, 
inclusiv întreprinderi nou-înființate și întreprinderi cu capitalizare medie, eliminarea 
barierelor și piedicilor birocratice nejustificate le poate facilita acestor întreprinderi 
accesul la piețele de capital, putând oferi oportunități de investiții mai diverse, pe 
termen mai lung și mai competitive pentru micii și marii investitori. În acest sens, 
prezentul regulament ar trebui să urmărească, de asemenea, ca potențialii investitori 
să afle mai ușor despre oportunitățile de investiții în întreprinderi, deoarece adesea le 
este greu să evalueze firmele noi și mici care sunt de puțin timp pe piață, situație care 
îi împiedică, în special pe antreprenorii tineri, să deschidă firme inovatoare.

(3) Instituțiile de credit au jucat un rol activ în redresare prin sprijinirea întreprinderilor care 
aveau nevoie de finanțare și se așteaptă ca ele să fie un pilon fundamental al redresării. 
Regulamentul (UE) 2017/2019 conferă instituțiilor de credit o derogare de la obligația 
de a publica un prospect în cazul unei oferte de anumite valori mobiliare, altele decât 
titlurile de capital, emise în mod continuu sau repetat până la o valoare agregată de 
75 de milioane EUR într-un interval de 12 luni. Acest prag de derogare ar trebui majorat 
pentru o perioadă de timp limitată, pentru a stimula atragerea de fonduri pentru 
instituțiile de credit și pentru a le oferi acestora un spațiu de manevră care să le permită 
să își sprijine clienții în economia reală. Dat fiind că această măsură este limitată la 
etapa de redresare, ea ar trebui să fie disponibilă pentru o perioadă de timp limitată, care 
se încheie la data de 31 decembrie 2022.

(4) În vederea abordării rapide a impactului economic grav al pandemiei de COVID-19, 
este important să se introducă măsuri prin care să se faciliteze investițiile în economia 
reală, să se permită recapitalizarea rapidă a întreprinderilor din Uniune și să li se ofere 
emitenților posibilitatea de a valorifica piețele publice din primele etape ale procesului 
de redresare. În vederea atingerii acestor obiective, este oportun să se creeze un nou 
prospect simplificat („prospectul UE pentru redresare”), care să trateze problemele 
economice și financiare specifice provocate de pandemia de COVID-19 și, totodată, 
să fie ușor de produs de emitenți, ușor de înțeles de investitorii, îndeosebi de investitorii 
cu amănuntul, care doresc să îi finanțeze și ușor de verificat și aprobat de autoritățile 

mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 
30.6.2017, p. 12).



PE658.908v02-00 8/39 RR\1218752RO.docx

RO

competente. Este de reținut că prospectul pentru redresarea UE ar trebui perceput în 
primul rând ca un facilitator pentru recapitalizare, cu o monitorizare riguroasă din 
partea autorităților, care au grijă să fie îndeplinite cerințele de informare a 
investitorilor. Un aspect important este că modificările la Regulamentul (UE) 
2017/1129 cuprinse în prezentul document nu ar trebui înțelese ca un mod de a eluda 
procedura corespunzătoare de examinare și posibilă revizuire a Regulamentului (UE) 
2017/1129, care ar trebui însoțită de o evaluare completă de impact. În această 
privință, nu ar fi indicat să se adauge elemente suplimentare la regimurile de 
dezvăluire a informațiilor care nu sunt deja cerute de Regulamentul (UE) 2017/1129 
și Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei4. Astfel de elemente ar trebui 
introduse numai în cazul unei propuneri legislative a Comisiei după ce revizuiește 
Regulamentul (UE) 2017/1129, după cum se prevede la articolul 48 din regulamentul 
respectiv.

(4a) Este important să se alinieze informațiile destinate investitorilor cu amănuntul cu 
documentele cu informații esențiale aferente diferitelor produse financiare și legi și 
să se asigure pe deplin în Uniune libertatea de alegere și comparabilitatea în materie 
de investiții. În plus ar trebui luate în calcul protecția consumatorilor și a 
investitorilor cu amănuntul la revizuirea prevăzută a Regulamentului (UE) 
2017/1129 și a altor acte legislative relevante pentru serviciile financiare cu scopul de 
a asigura, în toate actele legislative aplicabile, broșuri informative armonizate, simple 
și ușor de înțeles pentru toți investitorii cu amănuntul.

Revizuirea prevăzută a Regulamentului (UE) 2017/1129 ar trebui să aibă ca rezultat 
coerența și compatibilitatea cerințelor din Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului5 cu cele din Directiva 2014/95/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului6.

(4b) Informațiile furnizate de întreprinderi cu privire la aspecte de mediu, sociale și de 
guvernanță (MSG) au devenit tot mai relevante pentru investitori, care doresc să 
măsoare impactul propriilor investiții asupra sustenabilității și să integreze 
considerente de sustenabilitate în deciziile lor de investiții și în gestionarea riscurilor. 
Prin urmare, întreprinderile sunt supuse unor presiuni tot mai mari să răspundă 
întrebărilor atât din partea investitorilor, cât și a instituțiilor de credit, despre aceste 
aspecte, fiind obligate să respecte standarde multiple, de multe ori fragmentate și 
inconsecvente, de dezvăluire a informațiilor ESG. De aceea, pentru ca întreprinderile 
să dezvăluie mai sistematic informații legate de sustenabilitate și a armoniza cerințele 
aferente acestor dezvăluiri în Regulamentul (UE) 2017/1129, ținând seama, în același 
timp, de alte acte legislative ale Uniunii privind serviciile financiare, Comisia ar 

4 Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 
2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și 
aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de 
valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al 
Comisiei (JO L 166, 21.6.2019, p. 26).
5 Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 
2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).
6 Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de 
modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații 
privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari (JO L 330, 15.11.2014, p. 1).
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trebui, dat fiind că revizuirea trebuie efectuată până la 21 iulie 2022, să vadă dacă 
este oportun să introducă informații despre sustenabilitate în Regulamentul (UE) 
2017/1129 și să prezinte o propunere legislativă pentru a implementa obiective de 
sustenabilitate într-un mod standardizat și comparabil în întreaga legislație a Uniunii 
privind serviciile financiare.

(5) Întreprinderile care au avut acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau 
tranzacționate pe o piață de creștere pentru IMM-uri fără întrerupere cel puțin pe 
parcursul ultimelor 18 luni înainte de oferta de acțiuni sau admiterea la tranzacționare 
trebuie să fi respectat cerințele privind comunicarea de informații periodice și continue 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului7, în Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului8 sau 
în Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei9. Acest lucru înseamnă că o mare 
parte din conținutul necesar al prospectului va fi fost deja publicat și că investitorii vor 
tranzacționa pe baza informațiilor respective. Prin urmare, prospectul UE pentru 
redresare ar trebui utilizat doar pentru emisiunile secundare și ar trebui să se axeze doar 
pe informațiile esențiale de care au nevoie investitorii pentru a lua decizii de investiții 
în cunoștință de cauză. Cu toate acestea, dacă este cazul, emitenții sau ofertanții ar 
trebui să examineze modul în care pandemia de COVID-19 le-a afectat activitățile 
economice de la lansarea emisiunii primare și să anticipeze impactul pandemiei 
asupra activităților lor comerciale viitoare, dacă este cazul.

(6) Pentru a fi un instrument eficient pentru emitenți, prospectul UE pentru redresare ar 
trebui să fie un document unic de dimensiuni limitate, să permită includerea de 
informații prin trimiteri și să beneficieze de pașaportul pentru ofertele publice 
paneuropene de valori mobiliare sau admiterile la tranzacționare pe o piață 
reglementată.

(7) Prospectul UE pentru redresare ar trebui să includă un scurt rezumat ca sursă utilă de 
informații pentru investitori, în special pentru cei individuali. Respectivul rezumat ar 
trebui inclus la începutul prospectului UE pentru redresare și ar trebui să se axeze pe 
informațiile esențiale care le-ar permite investitorilor să decidă ce oferte și admiteri la 
tranzacționare de valori mobiliare să analizeze în detaliu, consultând ulterior întregul 
prospect UE pentru redresare cu scopul de a lua o decizie. Informațiile esențiale ar 
trebui să includă informații care să arate impactul economic și comercial al 
pandemiei de COVID-19, precum și impactul viitor anticipat, dacă este cazul. 

7 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 
abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 
12.6.2014, p. 1).
8 Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind 
armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE 
(JO L 390, 31.12.2004, p. 38).
9 Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a 
Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și 
condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate 
(JO L 87, 31.3.2017, p. 1).
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Prospectul UE pentru redresare ar trebui să asigure protecția investitorilor cu 
amănuntul prin compatibilitatea cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) 
2017/1129, evitând, totodată, sarcinile administrative excesive. În această privință, 
este esențial ca rezumatul să nu șubrezească protecția investitorilor și să nu dea o 
impresie înșelătoare investitorului. Prin urmare, emitenții ar trebui să dea dovadă de 
foarte multă seriozitate la elaborarea rezumatului.

(7a) Pentru a aplana preocupările legate de volumul redus de informații furnizate de 
prospectul UE pentru redresare în comparație cu un prospect simplificat de emisiune 
secundară, este esențial să existe transparență deplină în caz de diluare a acțiunilor 
în urma unei noi emisiuni. Emisiunile cu puternic efect de diluare ar putea avea un 
impact semnificativ asupra structurii capitalului emitentului și, prin urmare, este 
necesar să se includă, printre informațiile care trebuie dezvăluite de emitenți, detalii 
despre diluarea capitalului social și a drepturilor de vot pe care o vor suferi acționarii 
existenți ai emitentului după oferta publică. Cu toate acestea, este de reținut că, 
pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), ar putea fi necesar să se emită o 
ofertă publică de acțiuni care depășește valoarea totală a capitalului lor, de exemplu 
pentru proiecte mari pentru a-și extinde operațiunile. Cum în Uniune se tinde să se 
favorizeze majorarea capitalului propriu față de îndatorare, astfel încât IMM-urile să 
își majoreze capitalul propriu în loc să se afunde și mai mult în datorii prin 
împrumuturi bancare, un plafon asupra ofertelor emitentului ca procent din capitalul 
rămas nu este un instrument adecvat pentru a monitoriza diluarea acțiunilor.

(8) În vederea strângerii de date necesare pentru evaluarea regimului privind prospectul UE 
pentru redresare, prospectul UE pentru redresare ar trebui inclus în mecanismul de 
stocare al ESMA. Cu scopul de a limita sarcina administrativă care decurge din 
modificarea mecanismului respectiv, prospectul UE pentru redresare ar putea utiliza 
aceleași date ca cele definite pentru prospectul de emisiuni secundare, stabilite la 
articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1129, cu condiția ca cele două tipuri de 
prospecte să continue să fie diferențiate în mod clar.

(9) Prospectul UE pentru redresare ar trebui să fie complementar celorlalte forme de 
prospecte stabilite în Regulamentul (UE) 2017/1129, având în vedere tipurile diferite de 
valori mobiliare, emitenți, oferte și admiteri. Prin urmare, în absența unei mențiuni 
contrare explicite, toate trimiterile la „prospect”, astfel cum este prevăzut în 
Regulamentul (UE) 2017/1129, ar trebui să fie interpretate ca referindu-se la toate 
formele diferite de prospecte, inclusiv prospectul UE pentru redresare stabilit în 
prezentul regulament.

(10) Regulamentul (UE) 2017/1129 prevede obligația intermediarilor financiari de a-i 
informa pe investitori cu privire la posibilitatea unui supliment și, în anumite 
circumstanțe, de a-i contacta pe investitori în aceeași zi în care se publică un supliment. 
Termenul pentru contactarea investitorilor, precum și varietatea investitorilor care 
trebuie contactați pot crea dificultăți pentru intermediarii financiari. Pentru a se veni 
în sprijinul intermediarilor financiari și a se elibera resurse pentru aceștia, menținându-
se, în același timp, un nivel înalt de protecție a investitorilor, ar trebui stabilit un regim 
mai proporțional. În cadrul unui astfel de regim ar trebui să se precizeze ce investitori 
ar trebui contactați de către intermediarii financiari atunci când se publică un supliment 
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și să se prelungească termenul pentru contactarea acestor investitori. Regimul ar mai 
trebui să garanteze că toți investitorii primesc aceleași informații.

(11) Dat fiind că prospectul UE pentru redresare este limitat la etapa de redresare, regimul 
acestui prospect ar trebui să expire la 31 decembrie 2022. Pentru a se asigura 
continuitatea prospectelor UE pentru redresare, acele prospecte UE pentru redresare 
care au fost aprobate înainte de expirarea regimului ar trebui să beneficieze de o 
dispoziție de anterioritate. 

(12) Până la 21 iulie 2022, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, dacă este cazul, 
de o propunere legislativă. Cu ocazia respectivei reexaminări ar trebui să se evalueze 
dacă regimul de informare pentru prospectele UE pentru redresare este adecvat pentru 
îndeplinirea obiectivelor urmărite prin prezentul regulament, în special dacă regimul 
asigură echilibrul just între reducerea sarcinii administrative și protecția 
investitorilor.

(13) Regulamentul (UE) 2017/1129 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Modificări ale Regulamentului (UE) 2017/1129

Regulamentul (UE) 2017/1129 se modifică după cum urmează: 

(-1) Considerentul 66 se modifică după cum urmează:
„(66) Pentru a se îmbunătăți securitatea juridică, ar trebui să se clarifice 
termenele în care emitentul are obligația să publice un supliment la prospect și în 
care investitorii au dreptul să își retragă acceptul cu privire la ofertă în urma 
publicării unui supliment. Pe de o parte, obligația de a elabora un supliment la 
prospect ar trebui să se aplice atunci când noul factor semnificativ, eroarea 
materială sau inexactitatea materială apare înainte de încheierea perioadei de 
valabilitate a ofertei sau înainte de momentul în care începe tranzacționarea 
acestor valori mobiliare pe o piață reglementată, oricare dintre aceste evenimente 
are loc ultimul. Pe de altă parte, dreptul de retragere a acceptului ar trebui să se 
aplice numai dacă prospectul se referă la o ofertă publică de valori mobiliare, iar 
noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială a apărut 
sau a fost constatat(ă) înaintea încheierii perioadei de valabilitate a ofertei sau a 
furnizării valorilor mobiliare. Prin urmare, dreptul de retragere a acceptului ar 
trebui să fie legat de momentul apariției unui nou factor semnificativ, a unei erori 
materiale sau a unei inexactități materiale care dă naștere unui supliment și ar 
trebui să se aplice dacă acest eveniment declanșator a avut loc în timp ce oferta era 
deschisă și înainte de furnizarea valorilor mobiliare. Dreptul de retragere acordat 
investitorilor ca urmare a unui nou factor semnificativ, a unei erori materiale sau 
a unei inexactități materiale care a apărut sau a fost constatat(ă) în cursul 
perioadei de valabilitate a unui prospect nu este afectat de faptul că suplimentul 
corespunzător este publicat după perioada de valabilitate a prospectului respectiv. 
În cazul special al unei oferte care continuă în temeiul a două prospecte de bază 
succesive, faptul că emitentul este în curs de solicitare a aprobării unui prospect de 
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bază ulterior nu elimină obligația de suplimentare a prospectului de bază anterior 
până la expirarea valabilității sale și de acordare a drepturilor de retragere 
asociate. Pentru a se îmbunătăți securitatea juridică, suplimentul la prospect ar 
trebui să precizeze data la care încetează dreptul de retragere. Intermediarii 
financiari ar trebui să informeze investitorii cu privire la drepturile lor și să 
faciliteze procedurile atunci când investitorii își exercită dreptul de a-și retrage 
acceptul. Intermediarii financiari ar trebui să își informeze clienții cel puțin o dată 
cu privire la posibilitatea publicării unui supliment, precum și cu privire la 
momentul și locul în care va fi publicat acesta. La subscrierea valorilor mobiliare 
în perioada de subscriere inițială, intermediarii financiari ar trebui să își 
informeze clienții asupra dreptului lor de a-și retrage acceptul și să faciliteze 
procedurile atunci când investitorii își exercită dreptul de a-și retrage acceptul. În 
cazul în care este publicat un supliment, intermediarii financiari ar trebui să își 
contacteze clienții prin mijloace electronice. Dacă un investitor nu le furnizează 
intermediarilor un mijloc de comunicare electronică, investitorul renunță la 
dreptul de a fi contactat prin intermediari. În acest caz, informațiile cu privire la 
supliment ar trebui să fie disponibile pe site-ul web al emitentului.”

(1) La articolul 1 alineatul (4) se adaugă litera (k) cu următorul text:

„(k) de la [data aplicării prezentului regulament] până la 31 decembrie 2022 , valorile 
mobiliare, altele decât titlurile de capital, emise în mod continuu sau repetat de 
instituțiile de credit, în cazul în care valoarea totală agregată în Uniune a 
valorilor mobiliare oferite este mai mică de 150 000 000 EUR pe instituție de 
credit calculată pe o perioadă de 12 luni, cu condiția ca aceste valori mobiliare:

(i) să nu fie subordonate, convertibile sau cu valoare de schimb și

(ii) să nu confere dreptul de a subscrie sau de a dobândi alte tipuri de valori 
mobiliare și să nu aparțină unui instrument derivat.”;

(2) La articolul 6 alineatul (1) primul paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu 
următorul text: 

„(1) Fără a aduce atingere articolului 14 alineatul (2), articolului 14a alineatul (2) și 
articolului 18 alineatul (1), un prospect conține informațiile necesare și 
importante pentru efectuarea de către un investitor a unei evaluări în cunoștință 
de cauză a:”

(3) La articolul 7 se adaugă următorul alineat (12a):

„(12a) Prin derogare de la alineatele (3)-(12), prospectul UE pentru redresare 
elaborat în conformitate cu articolul 14a include un rezumat în conformitate cu 
prezentul alineat. 

Rezumatul unui prospect UE pentru redresare trebuie să fie elaborat sub forma 
unui document scurt, formulat într-un mod concis și cu o lungime maximă de 
două pagini format A4 atunci când este imprimat. 

Rezumatul nu trebuie să conțină trimiteri încrucișate la alte părți ale prospectului 
și nici să includă informații prin trimiteri și trebuie să fie: 

(a) prezentat și aranjat în pagină astfel încât să fie ușor de citit, cu caractere 
de dimensiuni lizibile; 
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(b) scris într-un limbaj și într-un stil care facilitează înțelegerea informațiilor, 
și anume într-un limbaj clar, netehnic, concis și inteligibil pentru toate 
tipurile de investitori;

(ba) întocmit în conformitate cu articolul 27;
(c) alcătuit din următoarele patru secțiuni:

(i) o introducere, care să includă avertismente și să precizeze data 
aprobării prospectului, astfel cum se prevede la alineatul (5) din 
prezentul articol; 

(ii) informații esențiale privind emitentul, inclusiv, dacă este cazul, o 
trimitere specifică de cel puțin 400 de cuvinte la impactul economic 
și financiar al pandemiei de COVID-19 asupra emitentului; 

(iii) informații esențiale privind acțiunile, inclusiv orice limitări 
aplicabile și proceduri de exercitare a drepturilor aferente 
acțiunilor; 

(iv) informații esențiale privind oferta publică de valori mobiliare sau 
admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau ambele.”

(4) Se inserează următorul articol 14a:

„Articolul 14a
Prospectul UE pentru redresare

(1) Următorii emitenți pot alege să elaboreze un prospect UE pentru redresare în temeiul 
regimului simplificat prevăzut la prezentul articol, în cazul unei oferte publice de 
acțiuni sau al admiterii de acțiuni la tranzacționare pe o piață reglementată:

(a) emitenții ale căror acțiuni au fost admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată fără întrerupere cel puțin pe parcursul ultimelor 18 luni și 
care emit acțiuni fungibile cu acțiuni existente care au fost emise anterior;

(b) emitenții ale căror acțiuni au fost admise la tranzacționare pe o piață de 
creștere pentru IMM-uri fără întrerupere cel puțin pe parcursul ultimelor 
18 luni, cu condiția să se fi publicat un prospect pentru oferta respectivelor 
acțiuni, și care emit acțiuni fungibile cu acțiuni existente care au fost emise 
anterior.

(ba) ofertanții unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau pe o piață de creștere pentru IMM-uri fără întrerupere cel puțin pe 
parcursul ultimelor 18 luni. 

(2) Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) și fără a aduce atingere articolului 18 
alineatul (1), prospectul UE pentru redresare trebuie să conțină informațiile restrânse 
relevante care sunt necesare pentru a permite investitorilor să înțeleagă:

(a) perspectivele și performanța financiară a emitentului și modificările 
importante din situația financiară și activitatea emitentului care au avut loc 
de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar, dacă este cazul, precum și 
strategia și obiectivele sale de afaceri pe termen lung, atât financiare, cât 
și nefinanciare; emitentul include, dacă este cazul, o trimitere specifică 
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de cel puțin 400 de cuvinte la impactul economic și financiar al 
pandemiei de COVID-19 asupra emitentului și o declarație privind 
impactul viitor anticipat al pandemiei; 

(b) informațiile esențiale privind acțiunile, drepturile aferente acțiunilor, 
inclusiv orice restricție care le este aplicabilă, motivele emisiunii și 
impactul acesteia asupra structurii globale a capitalului emitentului, 
declarația privind capitalizarea și gradul de îndatorare, o declarație 
privind capitalul circulant, precum și utilizarea veniturilor obținute din 
ofertă.

Informațiile conținute în prospectul UE pentru redresare se redactează și se 
prezintă într-o formă ușor de analizat, concisă și inteligibilă și trebuie să le 
permită investitorilor, în special investitorilor neprofesioniști, să ia o decizie de 
investiții în cunoștință de cauză. De asemenea, autoritatea competentă ia în 
considerare dacă emitentul a comunicat publicului informațiile reglementate, în 
temeiul Directivei 2004/109/CE, după caz, și al 
Regulamentului (UE) nr. 596/2014 și, după caz, informațiile menționate în 
Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei.

Prospectul UE pentru redresare trebuie să fie un document unic care să conțină 
informațiile minime prevăzute în anexa Va. Acesta trebuie să aibă o lungime de 
maximum 30 de pagini format A4 când este imprimat și să fie prezentat și aranjat 
în pagină astfel încât să fie ușor de citit, cu caractere de dimensiuni lizibile. 

Informațiile incluse prin trimiteri, în conformitate cu articolul 19, nu se iau în 
considerare în ceea ce privește lungimea maximă de 30 de pagini format A4, 
menționată la al treilea paragraf al prezentului alineat.

Emitenții pot decide ordinea în care informațiile menționate în anexa Va 
figurează în prospectul UE pentru redresare.”;

(5) La articolul 20 se adaugă următorul alineat (6a):

„(6a) Prin derogare de la alineatele (2) și (4), termenele prevăzute la alineatul (2) 
primul paragraf și la alineatul (4) se reduc la cinci zile lucrătoare în cazul unui 
prospect UE pentru redresare elaborat în conformitate cu articolul 14a. 
Emitentul informează autoritatea competentă cu cel puțin cinci zile lucrătoare 
înainte de data avută în vedere pentru înaintarea unei cereri de aprobare.”

(6) La articolul 21 se adaugă următorul alineat (5a):

„(5a) Prospectele UE pentru redresare, elaborate în conformitate cu articolul 14a, se 
clasifică în mecanismul de stocare menționat la alineatul (6) din prezentul 
articol. Datele folosite pentru clasificarea prospectelor elaborate în conformitate 
cu articolul 14 se pot utiliza pentru clasificarea prospectelor UE pentru redresare 
elaborate în conformitate cu articolul 14a, cu condiția ca cele două tipuri de 
prospecte să fie diferențiate în mecanismul de stocare respectiv.”;

(7) Articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2) În cazul în care prospectul se referă la o ofertă publică de valori mobiliare, 
investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie valorile 
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mobiliare înaintea publicării suplimentului au dreptul să își retragă acceptul, în 
termen de trei zile lucrătoare de la publicarea suplimentului, cu condiția ca noul 
factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială menționat(ă) la 
alineatul (1) să fi apărut sau să fi fost constatat(ă) înaintea încheierii perioadei 
de valabilitate a ofertei sau a furnizării valorilor mobiliare, oricare dintre aceste 
evenimente are loc primul. Dreptul de retragere a acceptului se poate exercita 
în termen de trei zile lucrătoare de la publicarea suplimentului. Această 
perioadă poate fi prelungită de către emitent sau ofertant. Data finală 
corespunzătoare dreptului de retragere este indicată în supliment.”;

(b) la alineatul (3), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următoarele texte:

„(3) În cazul în care investitorii achiziționează sau subscriu valori mobiliare printr-
un intermediar financiar, între momentul aprobării prospectului pentru valorile 
mobiliare respective și cel al încheierii perioadei inițiale de valabilitate a ofertei 
▌, oricare dintre aceste evenimente are loc ultimul, intermediarul financiar 
respectiv informează investitorii cu privire la posibilitatea publicării unui 
supliment, la locul și momentul în care va fi publicat acesta, precum și cu privire 
la faptul că intermediarul financiar îi va ajuta să își exercite dreptul de a-și retrage 
acceptul în acest caz.

În cazul în care investitorii menționați la primul paragraf au dreptul de retragere 
menționat la alineatul (2), intermediarul financiar îi contactează pe investitorii 
respectivi în ziua lucrătoare care urmează zilei în care a fost publicat 
suplimentul. Pentru a evita situațiile în care un investitor nu s-ar califica 
pentru a primi informații de la intermediarul financiar, informațiile din 
supliment se pun la dispoziție pe site-ul web al emitentului.”;

(8) Se introduce următorul articol 47a:

„Articolul 47a
Limitarea în timp a prospectului UE pentru redresare

Regimul stabilit la articolul 14a și la articolul 23 alineatele (2) și (3) expiră la 31 
decembrie 2022.

Prospectele UE pentru redresare elaborate în conformitate cu articolul 14a și aprobate 
între [data de aplicare a prezentului regulament] și 31 decembrie 2022 sunt 
reglementate în continuare de articolul respectiv până la expirarea valabilității lor sau 
până la expirarea unui termen de douăsprezece luni de la data de 31 decembrie 2022, 
oricare dintre aceste evenimente are loc primul.”;

(9) La articolul 48, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) Raportul evaluează, printre altele, dacă, în lumina obiectivelor urmărite, 
rezumatul prospectului, regimurile de informare menționate la articolele 14, 14a 
și 15 și documentul de înregistrare universal prevăzut la articolul 9 sunt în 
continuare adecvate. Raportul include în special următoarele: 

(a) numărul de prospecte UE pentru creștere ale persoanelor din fiecare dintre 
cele patru categorii menționate la articolul 15 alineatul (1) literele (a)-(d), 
precum și o analiză a evoluției fiecărui asemenea număr și a tendințelor în 
alegerea locurilor de tranzacționare de către persoanele autorizate să 
folosească prospectul UE pentru creștere; 
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(b) o analiză pentru a stabili dacă prospectul UE pentru creștere asigură un 
echilibru adecvat între protecția investitorilor și reducerea sarcinii 
administrative pentru persoanele care au dreptul să îl folosească; 

(c) numărul de prospecte UE pentru redresare aprobate și o analiză a evoluției 
acestui număr, precum și o estimare a capitalizării bursiere suplimentare 
reale mobilizate de astfel de prospecte la momentul emiterii, pentru a 
acumula experiență cu privire la prospectul UE pentru redresare în 
vederea evaluării ex post;

(d) costul cu pregătirea prospectului UE pentru redresare și obținerea aprobării 
acestuia comparativ cu costurile actuale pentru un prospect standard, un 
prospect de emisiuni secundare și un prospect UE pentru creștere 
împreună cu indicarea economiilor financiare totale realizate și a 
costurilor care pot fi reduse în continuare, precum și a costurilor totale 
pe care le implică asigurarea conformității cu prezentul regulament 
pentru emitenți, ofertanți și intermediarii financiari, împreună cu o 
reprezentare a acestor costuri ca procent din costurile operaționale; 

(e) o analiză pentru a stabili dacă prospectul UE pentru creștere asigură un 
echilibru just între protecția investitorilor și reducerea sarcinii 
administrative pentru persoanele care au dreptul să îl folosească și care să 
evalueze accesibilitatea informațiilor esențiale pentru investiții.”; 

(10) Textul prevăzut în anexa la prezentul regulament se introduce ca anexa Va.

Articolul 2
Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele
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ANEXĂ
„ANEXA Va

INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE TREBUIE INCLUSE ÎN PROSPECTUL UE 
PENTRU REDRESARE

- I Rezumatul: 
Prospectul UE pentru redresare include un rezumat elaborat în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (12a). La calcularea lungimii maxime a prospectului 
UE pentru redresare, prevăzută la articolul 14a alineatul (2) al treilea 
paragraf, nu se ține seama de acest rezumat. 

I. Denumirea emitentului, țara în care a fost constituit, link către site-ul web 
al emitentului 
Obiectivul constă în identificarea societății care emite acțiuni după denumirea 
sa juridică și comercială, și anume în precizarea identificatorului entității 
juridice („LEI”), a țării în care a fost constituită și a site-ului web unde 
investitorii pot găsi informații referitoare la activitățile societății, produsele pe 
care le produce sau serviciile pe care le prestează, piețele principale unde 
concurează, structura organizațională a acesteia și, dacă este cazul, informații 
incluse prin trimiteri.

II. Declarația de responsabilitate
Obiectivul constă în identificarea persoanelor responsabile de elaborarea 
prospectului UE pentru redresare și în includerea unei declarații din partea lor, 
conform căreia, după cunoștințele lor, informațiile cuprinse în prospectul UE 
pentru redresare sunt conforme cu realitatea, iar prospectul UE pentru redresare 
nu conține omisiuni de natură să îi altereze conținutul. 

Dacă este cazul, declarația conține informații provenite de la părți terțe, inclusiv 
sursa (sursele) respectivelor informații, precum și declarații sau rapoarte 
atribuite unei persoane care acționează în calitate de expert, precum și 
următoarele informații referitoare la respectiva persoană: 

(a) numele;

(b) adresa de la locul de muncă; 

(c) calificări; și 

(d) după caz, interesul semnificativ în societatea emitentă.

În declarație se indică autoritatea competentă care a aprobat, în conformitate cu 
prezentul regulament, prospectul UE pentru redresare, în raport cu standardele 
privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent al informațiilor conținute în 
respectivul prospect, și se precizează că aprobarea în cauză nu este o aprobare a 
emitentului și că prospectul UE pentru redresare a fost elaborat în conformitate 
cu articolul 14a.

III. Factorii de risc
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O descriere a celor mai importante riscuri specifice emitentului și care ar putea 
afecta capacitatea emitentului de a-și îndeplini obligațiile impuse de valorile 
sale mobiliare, prezentate într-un număr limitat de categorii, într-o secțiune 
intitulată „Factorii de risc”. 

În fiecare categorie, se stabilesc mai întâi riscurile cele mai semnificative în 
evaluarea emitentului, a ofertantului sau a persoanei care solicită admiterea 
la tranzacționare pe o piață reglementată, ținând seama de impactul negativ 
asupra emitentului și de probabilitatea apariției acestora. Factorii de risc 
sunt coroborați cu conținutul prospectului UE pentru redresare. 

IV. Situațiile financiare
Situațiile financiare (anuale și semestriale) trebuie publicate pentru perioada de 
12 luni anterioară aprobării prospectului UE pentru redresare. În cazul în care au 
fost publicate atât situații financiare anuale, cât și semestriale, sunt necesare 
numai situațiile anuale, în cazul în care acestea sunt ulterioare situațiilor 
financiare semestriale. 

Situațiile financiare anuale trebuie să facă obiectul unui audit independent. 
Raportul de audit se elaborează în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului10 și cu Regulamentul (UE) nr. 537/2014 
al Parlamentului European și al Consiliului11.

În situațiile în care nu se aplică Directiva 2006/43/CE și Regulamentul (UE) 
nr. 537/2014, situațiile financiare anuale trebuie să fie auditate sau să fie însoțite 
de o mențiune indicând dacă, în sensul prospectului UE pentru redresare, ele 
oferă o imagine corectă, în concordanță cu standardele de audit aplicabile într-
un stat membru sau cu un standard echivalent. În caz contrar, în prospectul UE 
pentru redresare trebuie incluse următoarele informații:

(a) o declarație vizibilă care să specifice standardele de audit aplicate;

(b) o explicație pentru fiecare abatere semnificativă de la standardele 
internaționale de audit;

În cazul în care rapoartele de audit privind situațiile financiare anuale au fost 
refuzate de auditorii statutari sau în cazul în care acestea conțin rezerve, 
modificări ale opiniei, declarații de declinare a responsabilității sau un paragraf 
de evidențiere a unor aspecte, trebuie prezentate motivele care au stat la baza 
acestora, iar respectivele rezerve, modificări, declinări ale responsabilității sau 
evidențieri ale unor aspecte trebuie să fie reproduse integral.

Se include, de asemenea, o descriere a oricărei modificări semnificative a 
poziției financiare a grupului care s-a produs de la sfârșitul ultimului exercițiu 

10 Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal 
al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale 
Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).
11 Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 
cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a 
Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (JO L 158, 27.5.2014, p. 77).
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financiar pentru care au fost publicate situații financiare auditate sau informații 
financiare interimare sau se include o declarație negativă adecvată. 

Dacă este cazul, se includ, de asemenea, informații pro forma.

IVa - Politica de distribuire a dividendelor
O descriere a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor și a oricărei 
restricții în acest sens aflate în vigoare, precum și a politicii privind 
răscumpărarea acțiunilor.

V. Informații privind tendințele
Obiectivul constă în includerea unei descrieri a: 

(a) principalelor tendințe care au afectat producția, vânzările și stocurile, 
costurile și prețurile de vânzare de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar 
încheiat și până la data întocmirii prospectului UE pentru redresare; 

(b) informațiilor privind orice tendință, incertitudine, cerință, angajament sau 
eveniment cunoscut(ă) care prezintă o probabilitate rezonabilă de a afecta 
semnificativ perspectivele emitentului, cel puțin pentru exercițiul financiar 
în curs.

(ba) informațiilor privind strategia și obiectivele de afaceri pe termen scurt 
și lung ale emitentului, atât financiare, cât și nefinanciare, în contextul crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, dacă este cazul.
În cazul în care nu există modificări semnificative cu privire la niciuna dintre 
tendințele menționate la litera (a) sau (b) din prezenta secțiune, se va elabora o 
declarație în acest sens.

VI. Prețul definitiv al ofertei și numărul de acțiuni, inclusiv angajamentul ferm 
al acționarilor peste 5 % și numele subscriitorilor
Obiectivul constă în stabilirea informațiilor specifice referitoare la valoarea 
ofertei de acțiuni și în prezentarea informațiilor referitoare la angajamentele 
ferme ale principalilor acționari de a subscrie mai mult de 5 % din ofertă, precum 
și la acordurile de subscriere.

VII. Locul și momentul de subscriere a acțiunilor
Obiectivul constă în furnizarea următoarelor informații esențiale despre 
acțiunile din oferta publică:
(a) numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare („codul 

ISIN”);
(b) drepturile aferente acțiunilor, procedura de exercitare a drepturilor în 

cauză și orice restricție care se aplică acestor drepturi;
(c)  locul unde se pot subscrie acțiunile și la durata de valabilitate a ofertei, 

inclusiv orice modificare posibilă, precum și o descriere a procedurii de 
subscriere, precizând data emiterii noilor acțiuni.
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VIII. Motivele ofertei și modul de utilizare a veniturilor obținute din ofertă
Obiectivul constă în furnizarea de informații referitoare la motivele ofertei și, 
după caz, valoarea netă estimată a veniturilor obținute, defalcată pe principalele 
utilizări prevăzute, în ordinea descrescătoare a priorității.

În cazul în care emitentul preconizează că veniturile estimate nu vor fi suficiente 
pentru finanțarea tuturor obiectivelor avute în vedere, se indică sursa și valoarea 
fondurilor suplimentare necesare. Se furnizează, de asemenea, informații 
detaliate în cazul în care veniturile obținute sunt utilizate pentru achiziționarea 
de active altfel decât în cursul normal al activităților, pentru finanțarea achiziției 
anunțate a altor întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau 
răscumpărarea unor datorii.

VIIIa - Primirea unui ajutor de stat
Obiectivul constă în furnizarea de informații din care să reiasă dacă emitentul 
a beneficiat de ajutor de stat sub orice formă în contextul redresării, 
menționând inclusiv scopul ajutorului primit, tipul instrumentului și valoarea 
respectivului ajutor, precum și condițiile aferente acestuia, dacă există.

IXa. Capitalizarea și nivelul de îndatorare
O declarație privind capitalizarea și nivelul de îndatorare (făcând distincție 
între datoriile acoperite și cele neacoperite prin garanții personale, respectiv 
prin garanții reale) la o dată anterioară cu cel mult 90 de zile datei 
documentului. Termenul de „nivel de îndatorare” include, de asemenea, 
îndatorarea indirectă și contingentă.
În cazul unor modificări semnificative ale capitalizării și poziției de îndatorare 
a emitentului în perioada de 90 de zile, se furnizează informații suplimentare 
prin prezentarea unei descrieri a modificărilor în cauză sau prin actualizarea 
cifrelor respective.

X. Declarația privind capitalul circulant
Obiectivul constă în furnizarea unei declarații prin care să se poată stabili dacă 
există sau nu suficient capital circulant ▌pentru obligațiile actuale ale 
emitentului. În cazul în care nu există suficient capital circulant, ar trebui să 
se furnizeze informații privind modul în care emitentul propune să asigure 
capitalul circulant suplimentar necesar.

XI. Conflictele de interese
Obiectivul constă în furnizarea de informații referitoare la orice conflicte de 
interese în legătură cu emisiunea.

XII. Diluarea și participația după emisiune
Obiectivul constă în furnizarea de informații privind participarea la capitalul 
social și diluarea acestuia și privind drepturile de vot de care vor beneficia 
acționarii existenți ai emitentului după majorarea capitalului rezultată în urma 
ofertei publice.” 
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11.11.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru 
redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în 
urma pandemiei de COVID-19
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

Raportoare pentru aviz: Virginie Joron

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European și al Consiliului14 
stabilește cerințele privind elaborarea, 
aprobarea și difuzarea prospectului care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice 
de valori mobiliare sau al admiterii de 
valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 
reglementată în Uniune. Ca parte a 
măsurilor menite să sprijine emitenții să se 
redreseze după șocul economic cauzat de 
pandemia de COVID19, sunt necesare 
modificări specifice ale regimului privind 
prospectul. Aceste modificări ar trebui să le 

(2) Regulamentul (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European și al Consiliului14 
stabilește cerințele privind elaborarea, 
aprobarea și difuzarea prospectului care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice 
de valori mobiliare sau al admiterii de 
valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 
reglementată în Uniune. Ca parte a 
măsurilor menite să sprijine emitenții să se 
redreseze după șocul economic cauzat de 
pandemia de COVID-19, sunt necesare 
modificări specifice ale regimului privind 
prospectul cu condiția ca acestea să 
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permită emitenților și intermediarilor 
financiari să reducă costurile și să elibereze 
resurse pentru etapa de redresare din 
perioada imediat următoare crizei.

respecte principiile pieței unice europene 
și să acorde atenție nevoilor specifice ale 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
urilor) și ale întreprinderilor nou-
înființate. Aceste modificări ar trebui să le 
permită emitenților și intermediarilor 
financiari să reducă costurile și să elibereze 
resurse pentru etapa de redresare din 
perioada imediat următoare crizei. 
Amendamentele ar trebui, de asemenea, 
să protejeze interesele investitorilor 
individuali și ale consumatorilor, pentru a 
stimula participarea financiară și a 
transforma deponenții în investitori. 
Accesul la finanțarea prin capitaluri 
proprii pentru IMM-uri, antreprenori și 
economia socială a devenit și mai crucial 
pentru redresarea în urma pandemiei de 
COVID-19.

_________________ _________________
14 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 iunie 2017 privind prospectul care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice 
de valori mobiliare sau al admiterii de 
valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 
reglementată, și de abrogare a 
Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 
30.6.2017, p. 12).

14 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 iunie 2017 privind prospectul care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice 
de valori mobiliare sau al admiterii de 
valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 
reglementată, și de abrogare a 
Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 
30.6.2017, p. 12).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Criza COVID-19 face 
întreprinderile din Uniune, în special 
IMM-urile și întreprinderile nou-
înființate, mai fragile și mai vulnerabile. 
Acolo unde acest lucru este necesar 
pentru a facilita accesul la finanțare și a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune, cu un accent 
deosebit pe IMM-uri, inclusiv pentru 
întreprinderile nou-înființate și 
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întreprinderile cu capitalizare medie, 
eliminarea barierelor și a birocrației pot 
contribui la promovarea capacității 
acestora de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și a accesului 
investitorilor individuali și a investitorilor 
mari la oportunități de investiții mai 
diverse, pe termen mai lung și mai 
competitive. În acest sens, prezentul 
regulament ar trebui să urmărească, de 
asemenea, ca potențialii investitori să afle 
mai ușor despre oportunitățile de investiții 
în întreprinderi, deoarece adesea le este 
greu să evalueze firmele tinere și mici cu 
un istoric comercial recent, astfel că se 
deschid mai puține firme inovatoare, în 
special în rândul antreprenorilor tineri.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instituțiile de credit au jucat un rol 
activ în redresare prin sprijinirea 
întreprinderilor care aveau nevoie de 
finanțare și se așteaptă ca ele să fie un 
pilon fundamental al redresării. 
Regulamentul (UE) 2017/2019 conferă 
instituțiilor de credit o derogare de la 
obligația de a publica un prospect în cazul 
unei oferte de anumite valori mobiliare, 
altele decât titlurile de capital, emise în 
mod continuu sau repetat până la o valoare 
agregată de 75 de milioane EUR într-un 
interval de 12 luni. Acest prag de derogare 
ar trebui majorat pentru o perioadă de timp 
limitată, pentru a stimula atragerea de 
fonduri pentru instituțiile de credit și 
pentru a le oferi acestora un spațiu de 
manevră care să le permită să își sprijine 
clienții în economia reală. Dat fiind că 
măsura respectivă este limitată la etapa de 
redresare, aceasta ar trebui să fie 
disponibilă pentru o perioadă de timp 

(3) Instituțiile de credit au jucat un rol 
activ în redresare prin sprijinirea 
întreprinderilor care aveau nevoie de 
finanțare și se așteaptă ca ele să fie un 
pilon fundamental al redresării. 
Regulamentul (UE) 2017/2019 conferă 
instituțiilor de credit o derogare de la 
obligația de a publica un prospect în cazul 
unei oferte de anumite valori mobiliare, 
altele decât titlurile de capital, emise în 
mod continuu sau repetat până la o valoare 
agregată de 75 de milioane EUR într-un 
interval de 12 luni. Acest prag de derogare 
ar trebui majorat pentru o perioadă de timp 
limitată, pentru a stimula atragerea de 
fonduri pentru instituțiile de credit și 
pentru a le oferi acestora un spațiu de 
manevră care să le permită să își sprijine 
clienții în economia reală. Dat fiind că 
măsura respectivă este limitată la etapa de 
redresare, aceasta ar trebui să fie 
disponibilă pentru o perioadă de timp 
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limitată la 18 luni. limitată la 21 de luni.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prospectul UE pentru redresare ar 
trebui să includă un scurt rezumat ca sursă 
utilă de informații pentru investitori, în 
special pentru cei individuali. Respectivul 
rezumat ar trebui să reprezinte o parte de 
sine stătătoare a prospectului UE pentru 
redresare și ar trebui să se axeze pe 
informațiile esențiale care le-ar permite 
investitorilor să decidă ce oferte și admiteri 
la tranzacționare de valori mobiliare să 
analizeze în detaliu prin consultarea 
întregului prospect UE pentru redresare cu 
scopul de a lua o decizie.

(7) Prospectul UE pentru redresare ar 
trebui să includă un scurt rezumat ca sursă 
utilă de informații pentru investitori, în 
special pentru cei individuali, precum și 
pentru deponenți, IMM-uri și 
întreprinderile nou-înființate. Respectivul 
rezumat ar trebui să fie inclus la începutul 
prospectului UE pentru redresare și ar 
trebui să se axeze pe informații esențiale, 
precise și actualizate care le-ar permite 
investitorilor să decidă ce oferte și admiteri 
la tranzacționare de valori mobiliare să 
analizeze în detaliu, iar apoi să consulte 
întregul prospect UE pentru redresare cu 
scopul de a lua o decizie. Este esențial să 
existe o abordare a pieței unice care să 
evite fragmentarea între statele membre în 
procesul de creare a prospectului UE 
pentru redresare. O astfel de abordare ar 
trebui asigurată furnizând acces la 
prospectul UE pentru redresare în toate 
statele membre, precum și preluând 
coordonarea în ceea ce privește limba și 
formatul în care este prezentat prospectul 
UE pentru redresare și mijloacele de 
acces la acesta, cu scopul de a le permite 
investitorilor să facă o evaluare proprie și 
să ajungă la propriile concluzii cu privire 
la riscurile implicate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(7a) Practicile nearmonizate în ceea ce 
privește structura informațiilor prezentate 
în prospectul UE pentru redresare ar 
putea împiedica înțelegerea clară de către 
potențialii investitori a riscurilor și ar 
putea exacerba fragmentarea pieței. 
Pentru a oferi un nivel adecvat de 
claritate în întreaga Uniune, informațiile 
ar trebui furnizate într-un mod clar și 
inteligibil, pentru a le permite 
investitorilor individuali să facă o 
evaluare proprie și să tragă propriile 
concluzii cu privire la riscurile implicate. 
Autoritatea competentă a statului membru 
în care este emisă oferta și emitentul, 
dacă este posibil, ar trebui să asigure 
accesul facil la aceste informații. 
Emitenții ar trebui să prezinte informațiile 
din anexa Va în aceeași ordine în care ele 
apar în anexa respectivă.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul (UE) 2017/1129 
prevede obligația intermediarilor financiari 
de a-i informa pe investitori cu privire la 
posibilitatea unui supliment și, în anumite 
circumstanțe, de a-i contacta pe investitori 
în aceeași zi în care se publică un 
supliment. Varietatea investitorilor care 
trebuie contactați, precum și termenul 
pentru contactarea acestora pot crea 
dificultăți. Pentru a se veni în sprijinul 
intermediarilor financiari și a se elibera 
resurse pentru aceștia, menținându-se, în 
același timp, un nivel înalt de protecție a 
investitorilor, ar trebui stabilit un regim 
mai proporțional. În cadrul unui astfel de 
regim ar trebui să se precizeze ce 
investitori ar trebui contactați de către 
intermediarii financiari atunci când se 
publică un supliment și să se prelungească 
termenul pentru contactarea acestor 

(10) Regulamentul (UE) 2017/1129 
prevede obligația intermediarilor financiari 
de a-i informa pe investitori cu privire la 
posibilitatea unui supliment și, în anumite 
circumstanțe, de a-i contacta pe investitori 
în aceeași zi în care se publică un 
supliment. Termenul pentru contactarea 
investitorilor, precum și varietatea 
investitorilor care trebuie contactați pot 
crea dificultăți pentru intermediarii 
financiari. Pentru a se veni în sprijinul 
intermediarilor financiari și a se elibera 
resurse pentru aceștia, menținându-se, în 
același timp, un nivel înalt de protecție a 
investitorilor, ar trebui stabilit un regim 
mai proporțional. În cadrul unui astfel de 
regim ar trebui să se precizeze ce 
investitori ar trebui contactați de către 
intermediarii financiari atunci când se 
publică un supliment și ar trebui să se 
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investitori. prelungească termenul pentru contactarea 
acestor investitori.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Dat fiind că prospectul UE pentru 
redresare este limitat la etapa de redresare, 
regimul acestui prospect ar trebui să expire 
după 18 luni de la data aplicării prezentului 
regulament. Pentru a se asigura 
continuitatea prospectelor UE pentru 
redresare, cele aprobate înainte de 
expirarea regimului ar trebui să beneficieze 
de o dispoziție de anterioritate.

(11) Dat fiind că prospectul UE pentru 
redresare este limitat la etapa de redresare, 
regimul acestui prospect ar trebui să expire 
după 21 de luni de la data aplicării 
prezentului regulament. Pentru a se asigura 
continuitatea prospectelor UE pentru 
redresare, acele prospecte UE pentru 
redresare care au fost aprobate înainte de 
expirarea regimului ar trebui să beneficieze 
de o dispoziție de anterioritate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Până la 21 iulie 2022, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului European 
și Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentului regulament, însoțit, dacă este 
cazul, de o propunere legislativă. Cu ocazia 
respectivei reexaminări ar trebui să se 
evalueze dacă regimul de informare pentru 
prospectele UE pentru redresare este 
adecvat pentru îndeplinirea obiectivelor 
urmărite prin prezentul regulament.

(12) Până la 21 iulie 2022, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului European 
și Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentului regulament, însoțit, dacă este 
cazul, de o propunere legislativă. Cu ocazia 
respectivei reexaminări ar trebui să se 
evalueze dacă regimul de informare pentru 
prospectele UE pentru redresare este 
adecvat pentru îndeplinirea obiectivelor 
urmărite prin prezentul regulament și, dacă 
este cazul, să se includă în propunerea 
legislativă corespunzătoare un tip de 
prospect permanent, care ar reduce 
sarcinile asupra emisiunilor secundare 
vizate de prospectul UE pentru redresare. 
Această evaluare ar trebui să analizeze 
măsura în care prospectul UE pentru 
redresare a asigurat un echilibru adecvat 
între reducerea sarcinii administrative 
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pentru emitent și protecția investitorilor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 1 – alineatul 4 – litera k – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) de la [data aplicării prezentului 
regulament] până la [18 luni de la data 
aplicării prezentului regulament], valorile 
mobiliare, altele decât titlurile de capital, 
emise în mod continuu sau repetat de 
instituțiile de credit, în cazul în care 
valoarea totală agregată în Uniune a 
valorilor mobiliare oferite este mai mică de 
150 000 000 EUR pe instituție de credit 
calculată pe o perioadă de 12 luni, cu 
condiția ca aceste valori mobiliare:

(k) de la [data aplicării prezentului 
regulament] până la [21 de luni de la data 
aplicării prezentului regulament], valorile 
mobiliare, altele decât titlurile de capital, 
emise în mod continuu sau repetat de 
instituțiile de credit, în cazul în care 
valoarea totală agregată în Uniune a 
valorilor mobiliare oferite este mai mică de 
150 000 000 EUR pe instituție de credit 
calculată pe o perioadă de 12 luni, cu 
condiția ca aceste valori mobiliare:

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 7 – alineatul 12a – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) întocmit în conformitate cu 
articolul 27 din prezentul regulament;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 7 – alineatul 12a – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o introducere, inclusiv 
avertismentul definit la alineatul (5) din 

(i) o introducere, care să includă 
avertismente și să precizeze data aprobării 
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prezentul articol; prospectului, astfel cum se prevede la 
alineatul (5) din prezentul articol;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 14a – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informațiile esențiale privind 
acțiunile, motivele emisiunii și impactul 
acesteia asupra structurii globale a 
capitalului emitentului, precum și utilizarea 
veniturilor obținute din ofertă.

(b) informațiile esențiale privind 
acțiunile, drepturile aferente valorilor 
mobiliare, inclusiv orice restricție care le 
este aplicabilă, precum și modalitățile de 
exercitare a drepturilor în cauză, motivele 
emisiunii și impactul acesteia asupra 
structurii globale a capitalului emitentului, 
declarația privind capitalizarea și gradul 
de îndatorare, o declarație privind 
capitalul circulant, precum și utilizarea 
veniturilor obținute din ofertă.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 14a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile conținute în prospectul UE 
pentru redresare se redactează și se 
prezintă într-o formă ușor de analizat, 
concisă și inteligibilă și trebuie să le 
permită investitorilor să ia o decizie de 
investiții în cunoștință de cauză. De 
asemenea, autoritatea competentă ia în 
considerare dacă emitentul a comunicat 
publicului informațiile reglementate, în 
temeiul Directivei 2004/109/CE, după caz, 
și al Regulamentului (UE) nr. 596/2014 și, 
după caz, informațiile menționate în 
Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al 

Informațiile conținute în prospectul UE 
pentru redresare se redactează într-un 
limbaj ușor de înțeles, concis și inteligibil 
și se prezintă într-o formă inteligibilă, ușor 
de analizat, concisă și comprehensibilă 
pentru investitori, în special IMM-uri și 
deponenți, pentru a le permite acestora să 
ia o decizie de investiții în cunoștință de 
cauză. De asemenea, autoritatea 
competentă ia în considerare dacă 
emitentul a comunicat publicului 
informațiile reglementate, în temeiul 
Directivei 2004/109/CE, după caz, și al 
Regulamentului (UE) nr. 596/2014 și, după 
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Comisiei. caz, informațiile menționate în 
Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al 
Comisiei. Autoritatea competentă se 
asigură că prospectul UE pentru 
redresare este ușor accesibil investitorilor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 14a – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emitenții pot decide ordinea în care 
informațiile menționate în anexa Va 
figurează în prospectul UE pentru 
redresare.”;

Atunci când prezintă informațiile 
necesare în prospectul UE pentru 
redresare, emitenții ar trebui să respecte 
ordinea în care sunt prezentate informațiile 
menționate în anexa Va.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„2. În cazul în care prospectul se referă 
la o ofertă publică de valori mobiliare, 
investitorii care au acceptat deja să 
achiziționeze sau să subscrie valorile 
mobiliare înaintea publicării suplimentului 
au dreptul să își retragă acceptul, în termen 
de trei zile lucrătoare de la publicarea 
suplimentului, cu condiția ca noul factor 
semnificativ, eroarea materială sau 
inexactitatea materială menționat(ă) la 
alineatul (1) să fi apărut sau să fi fost 
constatat(ă) înaintea încheierii perioadei de 
valabilitate a ofertei sau a furnizării 
valorilor mobiliare, oricare dintre aceste 
evenimente are loc primul. Această 
perioadă poate fi prelungită de către 
emitent sau ofertant. Data finală 

„2. În cazul în care prospectul se referă 
la o ofertă publică de valori mobiliare, 
investitorii care au acceptat deja să 
achiziționeze sau să subscrie valorile 
mobiliare înaintea publicării suplimentului 
au dreptul să își retragă acceptul, în termen 
de două zile lucrătoare de la publicarea 
suplimentului, cu condiția ca noul factor 
semnificativ, eroarea materială sau 
inexactitatea materială menționat(ă) la 
alineatul (1) să fi apărut sau să fi fost 
constatat(ă) înaintea încheierii perioadei de 
valabilitate a ofertei sau a furnizării 
valorilor mobiliare, oricare dintre aceste 
evenimente are loc primul. Această 
perioadă poate fi prelungită de către 
emitent sau ofertant. Data finală 
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corespunzătoare dreptului de retragere este 
indicată în supliment.”;

corespunzătoare dreptului de retragere este 
indicată în supliment.”;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 23 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următorul alineat:
„(7a) Termenele stabilite la articolul 23 
alineatele (2) și (3) ar trebui să expire 
după 21 de luni de la data aplicării 
prezentului regulament.”

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 47a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regimul stabilit la articolul 14a expiră la 
[18 luni de la data aplicării prezentului 
regulament].

Regimul stabilit la articolul 14a expiră la 
[21 de luni de la data aplicării prezentului 
regulament].

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 47a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prospectele UE pentru redresare elaborate 
în conformitate cu articolul 14a și aprobate 
între [data de aplicare a prezentului 
regulament] și [18 luni de la data de 
aplicare a prezentului regulament] sunt 
reglementate în continuare de articolul 

Prospectele UE pentru redresare elaborate 
în conformitate cu articolul 14a și aprobate 
între [data de aplicare a prezentului 
regulament] și [21 de luni de la data de 
aplicare a prezentului regulament] sunt 
reglementate în continuare de articolul 
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respectiv până la expirarea valabilității lor 
sau până la expirarea unui termen de 
douăsprezece luni de la [18 luni de la data 
de aplicare a prezentului regulament], 
oricare dintre aceste evenimente are loc 
primul.”;

respectiv până la expirarea valabilității lor 
sau până la expirarea unui termen de 
douăsprezece luni de la [21 de luni de la 
data de aplicare a prezentului regulament], 
oricare dintre aceste evenimente are loc 
primul.”;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză pentru a stabili dacă 
prospectul UE pentru creștere asigură un 
echilibru adecvat între protecția 
investitorilor și reducerea sarcinii 
administrative pentru persoanele care au 
dreptul să îl folosească;

(b) o analiză pentru a stabili dacă 
prospectul UE pentru creștere asigură un 
echilibru adecvat între protecția 
investitorilor, în special a investitorilor 
individuali, a IMM-urilor și a 
întreprinderilor nou-înființate, și 
reducerea sarcinii administrative pentru 
persoanele care au dreptul să îl folosească;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul de prospecte UE pentru 
redresare aprobate și o analiză a evoluției 
acestui număr;

(c) numărul de prospecte standard, de 
prospecte UE pentru creștere și de 
prospecte UE pentru redresare aprobate și 
o analiză a evoluției acestui număr;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o analiză pentru a stabili dacă 
prospectul UE pentru redresare asigură un 
echilibru adecvat între protecția 
investitorilor și reducerea sarcinii 
administrative pentru persoanele care au 
dreptul să îl folosească;”;

(e) o analiză a impactului prospectului 
UE pentru redresare asigură un echilibru 
adecvat între protecția investitorilor, în 
special a investitorilor individuali, a 
IMM-urilor și a întreprinderilor nou-
înființate, accesibilitatea informațiilor și 
reducerea sarcinii administrative pentru 
persoanele care au dreptul să îl 
folosească;”;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o analiză prin care să se 
stabilească dacă sunt necesare modificări 
ale cerințelor prevăzute în anexe;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) volumul investițiilor retrase de 
investitori pe baza dreptului lor de 
retragere și cota sa din volumul total al 
investițiilor, împărțită la numărul 
prospectelor standard, la numărul 
prospectelor UE pentru creștere și la 
numărul prospectelor UE pentru 
redresare; și, pe baza acestor date, o 
evaluare care să stabilească dacă durata 
și natura dreptului de retragere sunt 
adecvate și nu afectează eficiența 
procesului de atragere a capitalului sau 
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protecția investitorilor;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) tipurile și tendințele înregistrate în 
materie de practici neregulamentare și 
frauduloase ale investitorilor, emitenților, 
ofertanților sau ale intermediarilor 
financiari și ale actorilor terți în raport cu 
dispozițiile prezentului regulament;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) o analiză a riscurilor, a costurilor 
și a beneficiilor pentru a stabili dacă 
prospectele UE pentru redresare pot 
deveni un tip de prospect permanent.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (UE) 2017/1129
Anexa Va – secțiunea I – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul constă în identificarea societății 
care emite acțiuni, și anume în precizarea 
identificatorului entității juridice („LEI”), a 
statului membru în care a fost constituită și 
a site-ului web unde investitorii pot găsi 
informații referitoare la activitățile 
societății, produsele pe care le produce sau 

Obiectivul constă în promovarea unei 
transparențe mai mari și identificarea 
societății care emite acțiuni, și anume în 
precizarea identificatorului entității juridice 
(„LEI”), a statului membru în care a fost 
constituită și a site-ului web, dacă este 
cazul, unde investitorii pot găsi informații 
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serviciile pe care le prestează, piețele 
principale unde concurează, structura 
organizațională a acesteia și, dacă este 
cazul, informații incluse prin trimiteri.

referitoare la activitățile societății și 
declarația de declinare a responsabilității 
prevăzută la al patrulea paragraf din 
secțiunea IV a prezentei anexe, produsele 
pe care le produce sau serviciile pe care le 
prestează, piețele principale unde 
concurează, structura organizațională a 
acesteia și, dacă este cazul, informații 
incluse prin trimiteri.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (UE) 2017/1129
Anexa Va – secțiunea III – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul constă în descrierea celor mai 
importante riscuri specifice emitentului și 
acțiunilor.

O descriere a riscurilor importante 
specifice emitentului și care ar putea 
afecta capacitatea emitentului de a-și 
îndeplini obligațiile impuse de valorile 
sale mobiliare, prezentate într-un număr 
limitat de categorii, într-o secțiune 
intitulată „Factori de risc”.

În fiecare categorie, se stabilesc mai întâi 
riscurile cele mai semnificative în 
evaluarea emitentului, a ofertantului sau 
a persoanei care solicită admiterea la 
tranzacționare pe o piață reglementată, 
ținând seama de impactul negativ asupra 
emitentului și de probabilitatea apariției 
acestora. Factorii de risc sunt indicați în 
documentul de înregistrare.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (UE) 2017/1129
Anexa Va – secțiunea IX – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

IX. Declarația privind capitalul IX. Declarația privind capitalul 
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circulant circulant și declarația privind 
capitalizarea și gradul de îndatorare

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (UE) 2017/1129
Anexa Va – secțiunea IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul constă în furnizarea de 
informații prin care să se poată stabili dacă 
capitalul circulant este suficient pentru 
obligațiile actuale ale emitentului sau, în 
caz contrar, privind modul în care 
emitentul propune să asigure capitalul 
circulant suplimentar necesar.

Obiectivul constă în furnizarea de 
informații privind capitalizarea și gradul 
de îndatorare ale emitentului și de 
informații prin care să se poată stabili dacă 
capitalul circulant este suficient pentru 
obligațiile actuale ale emitentului. În cazul 
în care capitalul este insuficient, este 
necesar să se furnizeze o descriere clară a 
modului în care emitentul propune să 
asigure capitalul circulant suplimentar 
necesar.
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