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Poprawka  135 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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 

zainwestowania swoich pieniędzy, w celu 

pobudzenia wzrostu i tworzenia miejsc 

pracy. 

(1) Niniejsze rozporządzenie stanowi 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. 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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, 

(3) Ujawnianie informacji w przypadku 

ofert publicznych papierów wartościowych 

lub dopuszczania papierów wartościowych 

do obrotu na rynku regulowanym odgrywa 

kluczową rolę w ochronie inwestorów, 



 

PE582.054v01-00 4/145 AM\1092631PL.doc 

PL 

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. 

ponieważ eliminuje asymetrię informacji 

pomiędzy nimi a emitentami. 

Or. en 

 

Poprawka  137 

Jonás Fernández 

 

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 eliminuje asymetrię informacji 

pomiędzy nimi a emitentami. 

Ujednolicenie tego obowiązku 

informacyjnego umożliwia ustanowienie 

mechanizmu akredytacji transgranicznej, 

który ułatwia skuteczne funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego w zakresie szerokiej 

gamy papierów wartościowych. 

Or. es 

 

Poprawka  138 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Rozbieżne podejścia doprowadziłyby 

do fragmentacji rynku wewnętrznego, 

ponieważ emitenci, oferujący i osoby 

wnioskujące o dopuszczenie do obrotu 

podlegaliby w poszczególnych państwach 

członkowskich różnym przepisom i 

prospekty emisyjne zatwierdzone w 

jednym państwie członkowskim mogłyby 

nie zostać dopuszczone do stosowania w 

innych państwach członkowskich. Wobec 

braku zharmonizowanych ram służących 

zapewnieniu jednolitego obowiązku 

informacyjnego i funkcjonowania 

paszportu w Unii istnieje zatem 

prawdopodobieństwo, że różnice w 

ustawodawstwie państw członkowskich 

stworzyłyby przeszkody utrudniające 

sprawne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego papierów wartościowych. 

W związku z tym, aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego i poprawić warunki jego 

funkcjonowania, zwłaszcza w odniesieniu 

do rynków kapitałowych, oraz aby 

zapewnić wysoki poziom ochrony 

konsumentów i inwestorów, należy 

określić na poziomie Unii wspólne ramy 

regulacyjne dotyczące prospektów 

emisyjnych. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  139 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Rozbieżne podejścia doprowadziłyby 

do fragmentacji rynku wewnętrznego, 

ponieważ emitenci, oferujący i osoby 

wnioskujące o dopuszczenie do obrotu 

(4) Rozbieżne podejścia doprowadziłyby 

do fragmentacji rynku wewnętrznego, 

ponieważ emitenci, oferujący i osoby 

wnioskujące o dopuszczenie do obrotu 
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podlegaliby w poszczególnych państwach 

członkowskich różnym przepisom i 

prospekty emisyjne zatwierdzone w 

jednym państwie członkowskim mogłyby 

nie zostać dopuszczone do stosowania w 

innych państwach członkowskich. Wobec 

braku zharmonizowanych ram służących 

zapewnieniu jednolitego obowiązku 

informacyjnego i funkcjonowania 

paszportu w Unii istnieje zatem 

prawdopodobieństwo, że różnice w 

ustawodawstwie państw członkowskich 

stworzyłyby przeszkody utrudniające 

sprawne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego papierów wartościowych. 

W związku z tym, aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego i poprawić warunki jego 

funkcjonowania, zwłaszcza w odniesieniu 

do rynków kapitałowych, oraz aby 

zapewnić wysoki poziom ochrony 

konsumentów i inwestorów, należy 

określić na poziomie Unii wspólne ramy 

regulacyjne dotyczące prospektów 

emisyjnych. 

podlegaliby w poszczególnych państwach 

członkowskich różnym przepisom i 

prospekty emisyjne zatwierdzone w 

jednym państwie członkowskim mogłyby 

nie zostać dopuszczone do stosowania w 

innych państwach członkowskich. Wobec 

braku zharmonizowanych ram służących 

zapewnieniu jednolitego obowiązku 

informacyjnego i funkcjonowania 

świadectwa w Unii istnieje zatem 

prawdopodobieństwo, że różnice w 

ustawodawstwie państw członkowskich 

stworzyłyby przeszkody utrudniające 

sprawne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego papierów wartościowych. 

W związku z tym, aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego i poprawić warunki jego 

funkcjonowania, zwłaszcza w odniesieniu 

do rynków kapitałowych, oraz aby 

zapewnić wysoki poziom ochrony 

konsumentów i inwestorów, należy 

określić na poziomie Unii wspólne ramy 

regulacyjne dotyczące prospektów 

emisyjnych. 

Or. es 

 

Poprawka  140 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Rozbieżne podejścia doprowadziłyby 

do fragmentacji rynku wewnętrznego, 

ponieważ emitenci, oferujący i osoby 

wnioskujące o dopuszczenie do obrotu 

podlegaliby w poszczególnych państwach 

członkowskich różnym przepisom i 

prospekty emisyjne zatwierdzone w 

jednym państwie członkowskim mogłyby 

nie zostać dopuszczone do stosowania w 

innych państwach członkowskich. Wobec 

(4) Rozbieżne podejścia doprowadziłyby 

do fragmentacji rynku wewnętrznego, 

ponieważ emitenci, oferujący i osoby 

wnioskujące o dopuszczenie do obrotu 

podlegaliby w poszczególnych państwach 

członkowskich różnym przepisom i 

prospekty emisyjne zatwierdzone w 

jednym państwie członkowskim mogłyby 

nie zostać dopuszczone do stosowania w 

innych państwach członkowskich. Wobec 
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braku zharmonizowanych ram służących 

zapewnieniu jednolitego obowiązku 

informacyjnego i funkcjonowania 

paszportu w Unii istnieje zatem 

prawdopodobieństwo, że różnice w 

ustawodawstwie państw członkowskich 

stworzyłyby przeszkody utrudniające 

sprawne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego papierów wartościowych. 

W związku z tym, aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego i poprawić warunki jego 

funkcjonowania, zwłaszcza w odniesieniu 

do rynków kapitałowych, oraz aby 

zapewnić wysoki poziom ochrony 

konsumentów i inwestorów, należy 

określić na poziomie Unii wspólne ramy 

regulacyjne dotyczące prospektów 

emisyjnych. 

braku zharmonizowanych ram służących 

zapewnieniu jednolitego obowiązku 

informacyjnego i funkcjonowania 

paszportu w Unii istnieje zatem 

prawdopodobieństwo, że różnice w 

ustawodawstwie państw członkowskich 

stworzyłyby przeszkody utrudniające 

sprawne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego papierów wartościowych. 

W związku z tym, aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego i poprawić warunki jego 

funkcjonowania, zwłaszcza w odniesieniu 

do rynków kapitałowych, oraz aby 

zapewnić wysoki poziom ochrony 

konsumentów i inwestorów, należy 

określić na poziomie Unii wspólne ramy 

regulacyjne dotyczące prospektów 

emisyjnych, nie przewidując jakiejkolwiek 

swobody uznania dla państw 

członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  141 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Ocena dyrektywy 2010/73/UE 

wykazała, że niektóre zmiany 

wprowadzone tą dyrektywą nie 

przyczyniły się do realizacji jej 

pierwotnych celów oraz że należy 

wprowadzić dalsze zmiany w systemie 

prospektu emisyjnego w Unii, aby uprościć 

i udoskonalić jego stosowanie oraz 

zwiększyć jego skuteczność, a także 

zwiększyć międzynarodową 

konkurencyjność Unii, przyczyniając się 

tym samym do ograniczenia obciążeń 

administracyjnych. 

(6) Ocena dyrektywy 2010/73/UE 

wykazała, że niektóre zmiany 

wprowadzone tą dyrektywą nie 

przyczyniły się do realizacji jej 

pierwotnych celów oraz że należy 

wprowadzić dalsze zmiany w systemie 

prospektu emisyjnego w Unii, aby uprościć 

i udoskonalić jego stosowanie oraz 

zwiększyć jego skuteczność, a także 

zwiększyć międzynarodową 

konkurencyjność Unii, przyczyniając się 

tym samym do ograniczenia obciążeń 

administracyjnych, bez szkody dla 

interesów inwestorów i oszczędzających. 
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Or. es 

 

Poprawka  142 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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 

prawidłowego funkcjonowania i rozwoju 

rynków papierów wartościowych. 

Właściwym sposobem udostępnienia 

takich informacji jest publikacja prospektu 

emisyjnego. 

(7) Celem niniejszego rozporządzenia jest 

zapewnienie ochrony inwestorów i 

sprawności 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 

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. 

Or. en 

 

Poprawka  143 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Nieudziałowe papiery wartościowe 

emitowane przez państwo członkowskie 

lub władze regionalne lub lokalne 

państwa członkowskiego, przez 

skreśla się 
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międzynarodowe instytucje o charakterze 

publicznym, których członkiem jest jedno 

państwo członkowskie lub większa ich 

liczba, przez Europejski Bank Centralny 

lub przez banki centralne państw 

członkowskich nie powinny wchodzić w 

zakres stosowania niniejszego 

rozporządzenia, a tym samym niniejsze 

rozporządzenie nie powinno mieć na nie 

wpływu. 

Or. en 

 

Poprawka  144 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Nieudziałowe papiery wartościowe 

emitowane przez państwo członkowskie 

lub władze regionalne lub lokalne państwa 

członkowskiego, przez międzynarodowe 

instytucje o charakterze publicznym, 

których członkiem jest jedno państwo 

członkowskie lub większa ich liczba, przez 

Europejski Bank Centralny lub przez banki 

centralne państw członkowskich nie 

powinny wchodzić w zakres stosowania 

niniejszego rozporządzenia, a tym samym 

niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć 

na nie wpływu. 

(9) Nieudziałowe papiery wartościowe 

emitowane przez państwo członkowskie 

lub władze regionalne lub lokalne państwa 

członkowskiego, przez międzynarodowe 

instytucje o charakterze publicznym, 

których członkiem jest jedno państwo 

członkowskie lub większa ich liczba, przez 

Europejski Bank Centralny lub przez banki 

centralne państw członkowskich, przez 

Europejski Bank Inwestycyjny, 

Europejski Mechanizm Stabilności, 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych oraz wszelkie inne 

instytucje lub agencje Unii Europejskiej 
nie powinny wchodzić w zakres 

stosowania niniejszego rozporządzenia, a 

tym samym niniejsze rozporządzenie nie 

powinno mieć na nie wpływu. 

Or. es 

 

Poprawka  145 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Nieudziałowe papiery wartościowe 

emitowane przez państwo członkowskie 

lub władze regionalne lub lokalne państwa 

członkowskiego, przez międzynarodowe 

instytucje o charakterze publicznym, 

których członkiem jest jedno państwo 

członkowskie lub większa ich liczba, przez 

Europejski Bank Centralny lub przez banki 

centralne państw członkowskich nie 

powinny wchodzić w zakres stosowania 

niniejszego rozporządzenia, a tym samym 

niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć 

na nie wpływu. 

(9) Nieudziałowe papiery wartościowe 

emitowane oraz w całości, bezwarunkowo 

i nieodwołalnie gwarantowane przez 

państwo członkowskie lub władze 

regionalne lub lokalne państwa 

członkowskiego, przez międzynarodowe 

instytucje o charakterze publicznym, 

których członkiem jest jedno państwo 

członkowskie lub większa ich liczba, przez 

Europejski Bank Centralny lub przez banki 

centralne państw członkowskich nie 

powinny wchodzić w zakres stosowania 

niniejszego rozporządzenia, a tym samym 

niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć 

na nie wpływu. 

Or. en 

 

Poprawka  146 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby zapewnić zatwierdzenie i 

paszportowanie prospektu emisyjnego, a 

także nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów niniejszego rozporządzenia, 

dotyczących w szczególności działalności 

reklamowej, w odniesieniu do każdego 

prospektu należy wskazać właściwy organ. 

W związku z tym w niniejszym 

rozporządzeniu należy wyraźnie określić 

macierzyste państwo członkowskie, które 

posiada najodpowiedniejsze kompetencje 

do zatwierdzenia prospektu. 

(11) Aby zapewnić zatwierdzenie i 

akredytację prospektu emisyjnego, a także 

nadzór nad przestrzeganiem przepisów 

niniejszego rozporządzenia, dotyczących w 

szczególności działalności reklamowej, w 

odniesieniu do każdego prospektu należy 

wskazać właściwy organ. W związku z tym 

w niniejszym rozporządzeniu należy 

wyraźnie określić macierzyste państwo 

członkowskie, które posiada 

najodpowiedniejsze kompetencje do 

zatwierdzenia prospektu. 

Or. es 
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Poprawka  147 

Neena Gill 

 

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) Niniejsze rozporządzenie dokonuje 

ogólnego rozróżnienia między papierami 

wartościowymi dopuszczonymi do obrotu 

na rynku regulowanym a papierami 

wartościowymi dopuszczonymi do obrotu 

na rynku rozwoju MŚP, aby uniknąć 

niewspółmiernych kosztów przygotowania 
prospektu emisyjnego. 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. Jeżeli oferta 

przedstawiana jest na rynku rozwoju 

MŚP, zastosowanie ma procedura 

uproszczona określona w art. 15. 

Or. en 

 

Poprawka  148 

Dariusz Rosati 

 

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. 

(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. 
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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. 

Wymóg dotyczący sporządzenia prospektu 

emisyjnego zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem nie powinien zatem mieć 

zastosowania do ofert o tak małej wartości. 

Or. en 

 

Poprawka  149 

Kay Swinburne 

 

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 wartości 

poniżej 10 000 000 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 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. 

Or. en 
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Poprawka  150 

Tom Vandenkendelaere 

 

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 

mogą zwrócić się do emitentów o 

przedstawienie dokumentu, który nie musi 

być uprzednio zatwierdzony i który opisuje 

ofertę i przedstawia informacje ogólne 

dotyczące emitenta. Państwa członkowskie 

powinny jednak 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. 

Or. en 

 

Poprawka  151 

Jonás Fernández 

 

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 

(12) W przypadku ofert publicznych 

papierów wartościowych o wartości 

poniżej 500 000 EUR koszt sporządzenia 

prospektu zgodnie z niniejszym 
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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. 

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. Niemniej 

dobrowolne sporządzenie prospektu 

emisyjnego powinno wiązać się z 

przyznaniem europejskiego lub krajowego 

znakiem jakości. 

Or. es 

 

Poprawka  152 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Jeżeli przedsiębiorstwo postanowi, 

że nie będzie oferować swoich papierów 

wartościowych w ofercie publicznej, 

otoczenie regulacyjne na poziomie Unii 

powinno gwarantować temu 

przedsiębiorstwu wystarczające 

możliwości pozyskania kapitału. Dlatego – 

zgodnie z ideą unii rynków kapitałowych 

oraz w celu uwolnienia inwestycji – 

Komisja powinna przedstawić inicjatywę 

prawodawczą mającą na celu 

uregulowanie i harmonizację 

finansowania społecznościowego w całej 

Unii. 

Or. en 
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Poprawka  153 

Kay Swinburne 

 

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 

EUR wyrażonego jako całkowita wartość 

oferty w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  154 

Jonás Fernández 
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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 

EUR wyrażonego jako całkowita wartość 

oferty w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 

skreśla się 

Or. es 

Uzasadnienie 

Dyskryminacja ze względu na przynależność państwową jest niezgodna z traktatem. 

 

Poprawka  155 

Neena Gill 
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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 

EUR wyrażonego jako całkowita wartość 

oferty w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  156 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 
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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 

EUR wyrażonego jako całkowita wartość 

oferty w okresie 12 miesięcy, począwszy 

od którego to progu wspomniane 

wyłączenie powinno mieć zastosowanie. 

(13) W przypadku gdy oferty publiczne 

papierów wartościowych przedstawiane są 

przez MŚP, które zatrudniają mniej niż 

250 pracowników, których suma 

bilansowa wynosi mniej niż 43 000 000 

EUR, a obroty są mniejsze niż 50 000 000 

EUR, łagodniejsze zasady dotyczące 
prospektu emisyjnego powinny 

obowiązywać w przypadku ofert w 

przedziale od 500 000 EUR do 10 000 000 

EUR obliczanych za okres 12 miesięcy. 

Or. en 

 

Poprawka  157 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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 

(13) W przypadku gdy oferty publiczne 

papierów wartościowych są skierowane 

wyłącznie do inwestorów krajowych w 
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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 EUR 

wyrażonego jako całkowita wartość oferty 

w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 

jednym państwie członkowskim i w 

związku z tym nie wywołują żadnych 

efektów transgranicznych oraz gdy 

całkowita wartość tych ofert nie przekracza 

5 000 000 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 100 000 EUR do 5 000 000 EUR 

wyrażonego jako całkowita wartość oferty 

w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 

Or. en 

 

Poprawka  158 

Pervenche Berès 

 

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 

(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 

5 000 000 EUR, mechanizm paszportów 

określony w niniejszym rozporządzeniu nie 

jest konieczny, a sporządzenie prospektu 
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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 EUR 

wyrażonego jako całkowita wartość oferty 

w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 

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 5 000 000 EUR 

wyrażonego jako całkowita wartość oferty 

w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 

Or. en 

 

Poprawka  159 

Tom Vandenkendelaere 

 

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 

(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 
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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 EUR 

wyrażonego jako całkowita wartość oferty 

w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 

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 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR 

wyrażonego jako całkowita wartość oferty 

w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 

Or. en 

 

Poprawka  160 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W przypadku gdy oferta papierów 

wartościowych jest skierowana wyłącznie 

do zamkniętego kręgu inwestorów 

niebędących inwestorami 

kwalifikowanymi, nie należy wymagać 

sporządzenia prospektu emisyjnego, 

ponieważ stanowi ono wówczas 

nieproporcjonalne obciążenie ze względu 

na niewielką liczbę osób, których dotyczy 

dana oferta. Powinno to dotyczyć np. 

oferty adresowanej do krewnych lub 

znajomych kadry kierowniczej 

przedsiębiorstwa. 

(14) W przypadku gdy oferta papierów 

wartościowych jest skierowana wyłącznie 

do zamkniętego kręgu inwestorów, którzy 

nie są inwestorami kwalifikowanymi lub 

którzy są inwestorami profesjonalnymi 

objętymi art. 6 rozporządzenia (UE) nr 

345/2013 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie europejskich funduszy 

venture capital, nie należy wymagać 

sporządzenia prospektu emisyjnego, 

ponieważ stanowi ono wówczas 

nieproporcjonalne obciążenie ze względu 

na niewielką liczbę osób, których dotyczy 

dana oferta. Powinno to dotyczyć np. 

oferty adresowanej do krewnych lub 

znajomych kadry kierowniczej 

przedsiębiorstwa. 

Or. en 

 

Poprawka  161 

Ernest Urtasun 
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w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W przypadku gdy oferta papierów 

wartościowych jest skierowana wyłącznie 

do zamkniętego kręgu inwestorów 

niebędących inwestorami 

kwalifikowanymi, nie należy wymagać 

sporządzenia prospektu emisyjnego, 

ponieważ stanowi ono wówczas 

nieproporcjonalne obciążenie ze względu 

na niewielką liczbę osób, których dotyczy 

dana oferta. Powinno to dotyczyć np. 

oferty adresowanej do krewnych lub 

znajomych kadry kierowniczej 

przedsiębiorstwa. 

(14) W przypadku gdy oferta papierów 

wartościowych jest skierowana wyłącznie 

do zamkniętego kręgu inwestorów 

niebędących inwestorami 

kwalifikowanymi, nie należy wymagać 

sporządzenia prospektu emisyjnego, 

ponieważ stanowi ono wówczas 

nieproporcjonalne obciążenie ze względu 

na niewielką liczbę osób, których dotyczy 

dana oferta (mniej niż 200 osób). Powinno 

to dotyczyć np. oferty adresowanej do 

krewnych lub znajomych kadry 

kierowniczej przedsiębiorstwa. 

Or. en 

 

Poprawka  162 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W przypadku gdy oferta papierów 

wartościowych jest skierowana wyłącznie 

do zamkniętego kręgu inwestorów 

niebędących inwestorami 

kwalifikowanymi, nie należy wymagać 

sporządzenia prospektu emisyjnego, 

ponieważ stanowi ono wówczas 

nieproporcjonalne obciążenie ze względu 

na niewielką liczbę osób, których dotyczy 

dana oferta. Powinno to dotyczyć np. 

oferty adresowanej do krewnych lub 

znajomych kadry kierowniczej 

przedsiębiorstwa. 

(14) W przypadku gdy oferta papierów 

wartościowych jest skierowana wyłącznie 

do zamkniętego kręgu inwestorów 

niebędących inwestorami 

kwalifikowanymi, nie należy wymagać 

sporządzenia prospektu emisyjnego, 

ponieważ stanowi ono wówczas 

nieproporcjonalne obciążenie ze względu 

na niewielką liczbę osób, których dotyczy 

dana oferta. Powinno to dotyczyć np. 

oferty adresowanej do krewnych lub 

znajomych kadry kierowniczej 

przedsiębiorstwa. W takim przypadku 

dobrowolne sporządzenie prospektu 

emisyjnego nie może wiązać się z 

przyznaniem znaku jakości. 
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Or. es 

 

Poprawka  163 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Zachęcanie dyrektorów i 

pracowników do posiadania papierów 

wartościowych swojego przedsiębiorstwa 

może mieć pozytywny wpływ na jego 

zarządzanie oraz pomóc w tworzeniu 

wartości w perspektywie długoterminowej 

przez wspieranie zaangażowania i 

poczucia odpowiedzialności pracowników, 

zbliżenie poszczególnych interesów 

udziałowców i pracowników, jak również 

zapewnienie tym drugim możliwości 

inwestycyjnych. Posiadanie przez 

pracowników udziałów w 

przedsiębiorstwie, w którym są 

zatrudnieni, jest szczególnie ważne dla 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 

w przypadku których poszczególni 

pracownicy mogą odgrywać istotną rolę w 

sukcesie przedsiębiorstwa. W związku z 

tym nie należy nakładać wymogu 

sporządzenia prospektu emisyjnego w 

przypadku ofert składanych w ramach 

programu akcji pracowniczych w Unii, 

pod warunkiem że dostępny jest dokument 

zawierający informacje na temat liczby i 

charakteru papierów wartościowych oraz 

przesłanek i szczegółów oferty, aby 

zagwarantować ochronę inwestorów. W 

celu zapewnienia równego dostępu do 

programów akcji pracowniczych 

wszystkim dyrektorom i pracownikom, 

niezależnie od tego, czy ich pracodawca 

posiada siedzibę w Unii czy poza jej 

terytorium, nie należy już wymagać 

podejmowania decyzji o równoważności w 

odniesieniu do rynku danego państwa 

skreśla się 
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trzeciego, o ile dostępny jest wspomniany 

wcześniej dokument. W związku z tym 

wszyscy uczestnicy programów akcji 

pracowniczych odniosą korzyści dzięki 

równemu traktowaniu i równemu 

dostępowi do informacji. 

Or. en 

 

Poprawka  164 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Zachęcanie dyrektorów i 

pracowników do posiadania papierów 

wartościowych swojego przedsiębiorstwa 

może mieć pozytywny wpływ na jego 

zarządzanie oraz pomóc w tworzeniu 

wartości w perspektywie długoterminowej 

przez wspieranie zaangażowania i poczucia 

odpowiedzialności pracowników, zbliżenie 

poszczególnych interesów udziałowców i 

pracowników, jak również zapewnienie 

tym drugim możliwości inwestycyjnych. 

Posiadanie przez pracowników udziałów w 

przedsiębiorstwie, w którym są 

zatrudnieni, jest szczególnie ważne dla 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 

w przypadku których poszczególni 

pracownicy mogą odgrywać istotną rolę w 

sukcesie przedsiębiorstwa. W związku z 

tym nie należy nakładać wymogu 

sporządzenia prospektu emisyjnego w 

przypadku ofert składanych w ramach 

programu akcji pracowniczych w Unii, pod 

warunkiem że dostępny jest dokument 

zawierający informacje na temat liczby i 

charakteru papierów wartościowych oraz 

przesłanek i szczegółów oferty, aby 

zagwarantować ochronę inwestorów. W 

celu zapewnienia równego dostępu do 

programów akcji pracowniczych 

wszystkim dyrektorom i pracownikom, 

(15) Zachęcanie dyrektorów i 

pracowników do posiadania papierów 

wartościowych swojego przedsiębiorstwa 

może mieć pozytywny wpływ na jego 

zarządzanie oraz pomóc w tworzeniu 

wartości w perspektywie długoterminowej 

przez wspieranie zaangażowania i poczucia 

odpowiedzialności pracowników, zbliżenie 

poszczególnych interesów udziałowców i 

pracowników, jak również zapewnienie 

tym drugim możliwości inwestycyjnych. 

Posiadanie przez pracowników udziałów w 

przedsiębiorstwie, w którym są 

zatrudnieni, jest szczególnie ważne dla 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 

w przypadku których poszczególni 

pracownicy mogą odgrywać istotną rolę w 

sukcesie przedsiębiorstwa. W związku z 

tym nie należy nakładać wymogu 

sporządzenia prospektu emisyjnego w 

przypadku ofert składanych w ramach 

programu akcji pracowniczych w Unii, pod 

warunkiem że dostępny jest dokument 

zawierający informacje na temat liczby i 

charakteru papierów wartościowych oraz 

przesłanek i szczegółów oferty, aby 

zagwarantować ochronę inwestorów. W 

celu zapewnienia równego dostępu do 

programów akcji pracowniczych 

wszystkim dyrektorom i pracownikom, 
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niezależnie od tego, czy ich pracodawca 

posiada siedzibę w Unii czy poza jej 

terytorium, nie należy już wymagać 

podejmowania decyzji o równoważności w 

odniesieniu do rynku danego państwa 

trzeciego, o ile dostępny jest wspomniany 

wcześniej dokument. W związku z tym 

wszyscy uczestnicy programów akcji 

pracowniczych odniosą korzyści dzięki 

równemu traktowaniu i równemu 

dostępowi do informacji. 

niezależnie od tego, czy ich pracodawca 

posiada siedzibę w Unii czy poza jej 

terytorium, nie należy już wymagać 

podejmowania decyzji o równoważności w 

odniesieniu do rynku danego państwa 

trzeciego, o ile dostępny jest wspomniany 

wcześniej dokument. W związku z tym 

wszyscy uczestnicy programów akcji 

pracowniczych odniosą korzyści dzięki 

równemu traktowaniu i równemu 

dostępowi do informacji. W każdym razie 

dobrowolne sporządzenie prospektu 

emisyjnego może wiązać się z europejskim 

lub krajowym znakiem jakości. 

Or. es 

 

Poprawka  165 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Emitenci, oferujący lub osoby 

wnioskujące o dopuszczenie do obrotu na 

rynku regulowanym papierów 

wartościowych, którzy nie podlegają 

obowiązkowi publikacji prospektu 

emisyjnego, powinni korzystać z 

możliwości paszportu jednolitego, jeżeli 

dobrowolnie zdecydują, że będą 

przestrzegać przepisów niniejszego 

rozporządzenia. 

(18) Emitenci, oferujący lub osoby 

wnioskujące o dopuszczenie do obrotu na 

rynku regulowanym papierów 

wartościowych, którzy nie podlegają 

obowiązkowi publikacji prospektu 

emisyjnego, powinni korzystać z 

możliwości jednolitej akredytacji, jeżeli 

dobrowolnie zdecydują, że będą 

przestrzegać przepisów niniejszego 

rozporządzenia, a w stosownych 

przypadkach mogą otrzymać europejski 

lub krajowy znak jakości. 

Or. es 

 

Poprawka  166 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Aby uniknąć ryzyka związanego z 

arbitrażem regulacyjnym, które może być 

kluczowe dla ochrony inwestorów. 

rodzimym państwem członkowskim 

każdego emitenta posiadającego siedzibę 

w Unii powinno być państwo 

członkowskie, w którym ma on swoją 

siedzibę statutową, niezależnie od rodzaju 

emitowanych papierów wartościowych. 

Or. en 

 

Poprawka  167 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Ważny prospekt emisyjny 

sporządzony przez emitenta lub osobę 

odpowiedzialną za sporządzenie prospektu, 

udostępniony do publicznej wiadomości w 

momencie ostatecznego plasowania emisji 

papierów wartościowych poprzez 

pośredników finansowych lub podczas 

każdej późniejszej odsprzedaży papierów 

wartościowych, dostarcza inwestorom 

wystarczających informacji do tego, by 

mogli oni podejmować przemyślane 

decyzje inwestycyjne. Pośrednicy 

finansowi dokonujący plasowania lub 

następującej po nim odsprzedaży papierów 

wartościowych powinni być zatem 

uprawnieni do korzystania z pierwotnego 

prospektu emisyjnego opublikowanego 

przez emitenta lub osobę odpowiedzialną 

za jego sporządzenie, o ile prospekt ten 

pozostaje ważny i jest należycie 

uzupełniony suplementem, a emitent lub 

osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

takiego prospektu wyraża zgodę na jego 

wykorzystanie. Emitent lub osoba 

(20) Ważny prospekt emisyjny 

sporządzony przez emitenta lub osobę 

odpowiedzialną za sporządzenie prospektu, 

udostępniony do publicznej wiadomości w 

momencie ostatecznego plasowania emisji 

papierów wartościowych poprzez 

pośredników finansowych lub podczas 

każdej późniejszej odsprzedaży papierów 

wartościowych, dostarcza inwestorom 

wystarczających informacji do tego, by 

mogli oni podejmować przemyślane 

decyzje inwestycyjne. Są to informacje na 

temat przynajmniej następujących 

elementów: 
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odpowiedzialna za sporządzenie prospektu 

emisyjnego powinni mieć możliwość 

obwarowania swojej zgody warunkami. 

Zgoda na wykorzystanie prospektu 

emisyjnego, w tym wszelkie towarzyszące 

jej warunki, powinna być udzielana w 

drodze pisemnej umowy umożliwiającej 

ocenę przez dane strony, czy odsprzedaż 

lub ostateczne plasowanie emisji papierów 

wartościowych są zgodne z tą umową. W 

przypadku udzielenia zgody na 

wykorzystanie prospektu emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie 

pierwotnego prospektu powinni 

odpowiadać za zawarte w nim informacje, 

a w przypadku podstawowego prospektu 

emisyjnego – za przekazanie i przedłożenie 

ostatecznych warunków, przy czym nie 

należy wymagać żadnego innego prospektu 

emisyjnego. Jednakże od pośrednika 

finansowego należy wymagać 

opublikowania nowego prospektu 

emisyjnego, w przypadku gdy emitent lub 

osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

prospektu pierwotnego nie wyrazi zgody 

na jego wykorzystanie. W takiej sytuacji 

pośrednik finansowy powinien być 

odpowiedzialny za informacje zawarte w 

prospekcie emisyjnym, w tym wszelkie 

informacje włączane przez odniesienie 

oraz – w przypadku podstawowego 

prospektu emisyjnego – ostateczne 

warunki. 

 a) aktywa i pasywa, obrót netto, zysk lub 

strata przed opodatkowaniem oraz 

zobowiązania podatkowe emitenta, a także 

niepodzielony zysk z lat ubiegłych, 

sytuacja finansowa i perspektywy 

emitenta i każdego gwaranta; 

 b) prawa związane z papierami 

wartościowymi w kontekście inwestycji w 

te papiery wartościowe; 

 c) koszty pozyskania funduszy, w podziale 

na różne elementy, takie jak prowizje z 

tytułu gwarantowania emisji i plasowania, 

opłaty za doradztwo finansowe, koszty 

księgowości sprawozdawczej i obsługi 
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prawnej. 

 Pośrednicy finansowi dokonujący 

plasowania lub następującej po nim 

odsprzedaży papierów wartościowych 

powinni być zatem uprawnieni do 

korzystania z pierwotnego prospektu 

emisyjnego opublikowanego przez 

emitenta lub osobę odpowiedzialną za jego 

sporządzenie, o ile prospekt ten pozostaje 

ważny i jest należycie uzupełniony 

suplementem, a emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie takiego 

prospektu wyraża zgodę na jego 

wykorzystanie. Emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie prospektu 

emisyjnego powinni mieć możliwość 

obwarowania swojej zgody warunkami. 

Zgoda na wykorzystanie prospektu 

emisyjnego, w tym wszelkie towarzyszące 

jej warunki, powinna być udzielana w 

drodze pisemnej umowy umożliwiającej 

ocenę przez dane strony, czy odsprzedaż 

lub ostateczne plasowanie emisji papierów 

wartościowych są zgodne z tą umową. W 

przypadku udzielenia zgody na 

wykorzystanie prospektu emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie 

pierwotnego prospektu powinni 

odpowiadać za zawarte w nim informacje, 

a w przypadku podstawowego prospektu 

emisyjnego – za przekazanie i przedłożenie 

ostatecznych warunków, przy czym nie 

należy wymagać żadnego innego prospektu 

emisyjnego. Jednakże od pośrednika 

finansowego należy wymagać 

opublikowania nowego prospektu 

emisyjnego, w przypadku gdy emitent lub 

osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

prospektu pierwotnego nie wyrazi zgody 

na jego wykorzystanie. W takiej sytuacji 

pośrednik finansowy powinien być 

odpowiedzialny za informacje zawarte w 

prospekcie emisyjnym, w tym wszelkie 

informacje włączane przez odniesienie 

oraz – w przypadku podstawowego 

prospektu emisyjnego – ostateczne 

warunki. 
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Or. en 

 

Poprawka  168 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Ważny prospekt emisyjny 

sporządzony przez emitenta lub osobę 

odpowiedzialną za sporządzenie prospektu, 

udostępniony do publicznej wiadomości w 

momencie ostatecznego plasowania emisji 

papierów wartościowych poprzez 

pośredników finansowych lub podczas 

każdej późniejszej odsprzedaży papierów 

wartościowych, dostarcza inwestorom 

wystarczających informacji do tego, by 

mogli oni podejmować przemyślane 

decyzje inwestycyjne. Pośrednicy 

finansowi dokonujący plasowania lub 

następującej po nim odsprzedaży papierów 

wartościowych powinni być zatem 

uprawnieni do korzystania z pierwotnego 

prospektu emisyjnego opublikowanego 

przez emitenta lub osobę odpowiedzialną 

za jego sporządzenie, o ile prospekt ten 

pozostaje ważny i jest należycie 

uzupełniony suplementem, a emitent lub 

osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

takiego prospektu wyraża zgodę na jego 

wykorzystanie. Emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie prospektu 

emisyjnego powinni mieć możliwość 

obwarowania swojej zgody warunkami. 

Zgoda na wykorzystanie prospektu 

emisyjnego, w tym wszelkie towarzyszące 

jej warunki, powinna być udzielana w 

drodze pisemnej umowy umożliwiającej 

ocenę przez dane strony, czy odsprzedaż 

lub ostateczne plasowanie emisji papierów 

wartościowych są zgodne z tą umową. W 

przypadku udzielenia zgody na 

wykorzystanie prospektu emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie 

(20) Ważny prospekt emisyjny 

sporządzony przez emitenta lub osobę 

odpowiedzialną za sporządzenie prospektu, 

udostępniony do publicznej wiadomości w 

momencie ostatecznego plasowania emisji 

papierów wartościowych poprzez 

pośredników finansowych lub podczas 

każdej późniejszej odsprzedaży papierów 

wartościowych, dostarcza inwestorom 

wystarczających informacji do tego, by 

mogli oni należycie ocenić aktywa i 

pasywa, zyski i straty, sytuację finansową i 

perspektywy emitenta i każdego gwaranta, 

a także prawa związane z danymi 

papierami wartościowymi w celu podjęcia 

decyzji inwestycyjnych. Pośrednicy 

finansowi dokonujący plasowania lub 

następującej po nim odsprzedaży papierów 

wartościowych powinni być zatem 

uprawnieni do korzystania z pierwotnego 

prospektu emisyjnego opublikowanego 

przez emitenta lub osobę odpowiedzialną 

za jego sporządzenie, o ile prospekt ten 

pozostaje ważny i jest należycie 

uzupełniony suplementem, a emitent lub 

osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

takiego prospektu wyraża zgodę na jego 

wykorzystanie. Emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie prospektu 

emisyjnego powinni mieć możliwość 

obwarowania swojej zgody warunkami. 

Zgoda na wykorzystanie prospektu 

emisyjnego, w tym wszelkie towarzyszące 

jej warunki, powinna być udzielana w 

drodze pisemnej umowy umożliwiającej 

ocenę przez dane strony, czy odsprzedaż 

lub ostateczne plasowanie emisji papierów 
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pierwotnego prospektu powinni 

odpowiadać za zawarte w nim informacje, 

a w przypadku podstawowego prospektu 

emisyjnego – za przekazanie i przedłożenie 

ostatecznych warunków, przy czym nie 

należy wymagać żadnego innego prospektu 

emisyjnego. Jednakże od pośrednika 

finansowego należy wymagać 

opublikowania nowego prospektu 

emisyjnego, w przypadku gdy emitent lub 

osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

prospektu pierwotnego nie wyrazi zgody 

na jego wykorzystanie. W takiej sytuacji 

pośrednik finansowy powinien być 

odpowiedzialny za informacje zawarte w 

prospekcie emisyjnym, w tym wszelkie 

informacje włączane przez odniesienie 

oraz – w przypadku podstawowego 

prospektu emisyjnego – ostateczne 

warunki. 

wartościowych są zgodne z tą umową. W 

przypadku udzielenia zgody na 

wykorzystanie prospektu emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie 

pierwotnego prospektu powinni 

odpowiadać za zawarte w nim informacje, 

a w przypadku podstawowego prospektu 

emisyjnego – za przekazanie i przedłożenie 

ostatecznych warunków, przy czym nie 

należy wymagać żadnego innego prospektu 

emisyjnego. Jednakże od pośrednika 

finansowego należy wymagać 

opublikowania nowego prospektu 

emisyjnego, w przypadku gdy emitent lub 

osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

prospektu pierwotnego nie wyrazi zgody 

na jego wykorzystanie. W takiej sytuacji 

pośrednik finansowy powinien być 

odpowiedzialny za informacje zawarte w 

prospekcie emisyjnym, w tym wszelkie 

informacje włączane przez odniesienie 

oraz – w przypadku podstawowego 

prospektu emisyjnego – ostateczne 

warunki. 

Or. en 

 

Poprawka  169 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Ważny prospekt emisyjny 

sporządzony przez emitenta lub osobę 

odpowiedzialną za sporządzenie prospektu, 

udostępniony do publicznej wiadomości w 

momencie ostatecznego plasowania emisji 

papierów wartościowych poprzez 

pośredników finansowych lub podczas 

każdej późniejszej odsprzedaży papierów 

wartościowych, dostarcza inwestorom 

wystarczających informacji do tego, by 

mogli oni podejmować przemyślane 

decyzje inwestycyjne. Pośrednicy 

(20) Ważny prospekt emisyjny 

sporządzony przez emitenta lub osobę 

odpowiedzialną za sporządzenie prospektu, 

udostępniony do publicznej wiadomości w 

momencie ostatecznego plasowania emisji 

papierów wartościowych poprzez 

pośredników finansowych lub podczas 

każdej późniejszej odsprzedaży papierów 

wartościowych, dostarcza inwestorom 

wystarczających informacji do tego, by 

mogli oni należycie ocenić aktywa i 

pasywa, zyski i straty, sytuację finansową i 
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finansowi dokonujący plasowania lub 

następującej po nim odsprzedaży papierów 

wartościowych powinni być zatem 

uprawnieni do korzystania z pierwotnego 

prospektu emisyjnego opublikowanego 

przez emitenta lub osobę odpowiedzialną 

za jego sporządzenie, o ile prospekt ten 

pozostaje ważny i jest należycie 

uzupełniony suplementem, a emitent lub 

osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

takiego prospektu wyraża zgodę na jego 

wykorzystanie. Emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie prospektu 

emisyjnego powinni mieć możliwość 

obwarowania swojej zgody warunkami. 

Zgoda na wykorzystanie prospektu 

emisyjnego, w tym wszelkie towarzyszące 

jej warunki, powinna być udzielana w 

drodze pisemnej umowy umożliwiającej 

ocenę przez dane strony, czy odsprzedaż 

lub ostateczne plasowanie emisji papierów 

wartościowych są zgodne z tą umową. W 

przypadku udzielenia zgody na 

wykorzystanie prospektu emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie 

pierwotnego prospektu powinni 

odpowiadać za zawarte w nim informacje, 

a w przypadku podstawowego prospektu 

emisyjnego – za przekazanie i przedłożenie 

ostatecznych warunków, przy czym nie 

należy wymagać żadnego innego prospektu 

emisyjnego. Jednakże od pośrednika 

finansowego należy wymagać 

opublikowania nowego prospektu 

emisyjnego, w przypadku gdy emitent lub 

osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

prospektu pierwotnego nie wyrazi zgody 

na jego wykorzystanie. W takiej sytuacji 

pośrednik finansowy powinien być 

odpowiedzialny za informacje zawarte w 

prospekcie emisyjnym, w tym wszelkie 

informacje włączane przez odniesienie 

oraz – w przypadku podstawowego 

prospektu emisyjnego – ostateczne 

warunki. 

perspektywy emitenta i każdego gwaranta, 

a także prawa związane z danymi 

papierami wartościowymi w celu podjęcia 

decyzji inwestycyjnych. Pośrednicy 

finansowi dokonujący plasowania lub 

następującej po nim odsprzedaży papierów 

wartościowych powinni być zatem 

uprawnieni do korzystania z pierwotnego 

prospektu emisyjnego opublikowanego 

przez emitenta lub osobę odpowiedzialną 

za jego sporządzenie, o ile prospekt ten 

pozostaje ważny i jest należycie 

uzupełniony suplementem, a emitent lub 

osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

takiego prospektu wyraża zgodę na jego 

wykorzystanie. Emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie prospektu 

emisyjnego powinni mieć możliwość 

obwarowania swojej zgody warunkami. 

Zgoda na wykorzystanie prospektu 

emisyjnego, w tym wszelkie towarzyszące 

jej warunki, powinna być udzielana w 

drodze pisemnej umowy umożliwiającej 

ocenę przez dane strony, czy odsprzedaż 

lub ostateczne plasowanie emisji papierów 

wartościowych są zgodne z tą umową. W 

przypadku udzielenia zgody na 

wykorzystanie prospektu emitent lub osoba 

odpowiedzialna za sporządzenie 

pierwotnego prospektu powinni 

odpowiadać za zawarte w nim informacje, 

a w przypadku podstawowego prospektu 

emisyjnego – za przekazanie i przedłożenie 

ostatecznych warunków, przy czym nie 

należy wymagać żadnego innego prospektu 

emisyjnego. Jednakże od pośrednika 

finansowego należy wymagać 

opublikowania nowego prospektu 

emisyjnego, w przypadku gdy emitent lub 

osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

prospektu pierwotnego nie wyrazi zgody 

na jego wykorzystanie. W takiej sytuacji 

pośrednik finansowy powinien być 

odpowiedzialny za informacje zawarte w 

prospekcie emisyjnym, w tym wszelkie 

informacje włączane przez odniesienie 

oraz – w przypadku podstawowego 

prospektu emisyjnego – ostateczne 
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warunki. 

Or. en 

 

Poprawka  170 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Harmonizacja informacji zawartych w 

prospekcie emisyjnym powinna zapewniać 

równoważną ochronę inwestorów na 

poziomie Unii. Aby umożliwić inwestorom 

dokonywanie świadomych decyzji 

inwestycyjnych, takie informacje muszą 

być wystarczające i obiektywne, w tym w 

zakresie sytuacji finansowej emitenta i 

praw związanych z papierami 

wartościowymi, oraz powinny być 

przedstawiane w zrozumiałej, zwięzłej 

formie umożliwiającej łatwą analizę. 

Wymogi te powinny mieć zastosowanie do 

wszystkich typów prospektów emisyjnych 

sporządzanych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, w tym do prospektów 

objętych minimalnymi obowiązkami 

informacyjnymi w odniesieniu do ofert 

wtórnych i MŚP. Prospekt emisyjny nie 

powinien zawierać informacji, które nie są 

istotne lub specyficzne dla danego emitenta 

i danych papierów wartościowych, 

ponieważ mogą one przysłonić informacje 

istotne z punktu widzenia decyzji 

inwestycyjnej, a co za tym idzie osłabić 

ochronę inwestorów. 

(21) Harmonizacja informacji zawartych w 

prospekcie emisyjnym powinna zapewniać 

równoważną ochronę inwestorów na 

poziomie Unii. Aby umożliwić inwestorom 

dokonywanie świadomych decyzji 

inwestycyjnych, takie informacje muszą 

być wystarczające, w tym w zakresie 

sytuacji finansowej emitenta i praw 

związanych z papierami wartościowymi, 

oraz powinny być przedstawiane w 

zrozumiałej formie umożliwiającej łatwą 

analizę. Wymogi te powinny mieć 

zastosowanie do wszystkich typów 

prospektów emisyjnych sporządzanych 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w 

tym do prospektów objętych minimalnymi 

obowiązkami informacyjnymi w 

odniesieniu do ofert wtórnych i MŚP. 

Prospekt emisyjny nie powinien zawierać 

informacji, które nie są istotne lub 

specyficzne dla danego emitenta i danych 

papierów wartościowych, ponieważ mogą 

one przysłonić informacje istotne z punktu 

widzenia inwestorów, a co za tym idzie 

osłabić ochronę inwestorów. Dlatego 

informacje zawarte w prospekcie 

emisyjnym powinny być dostosowane tak, 

by uwzględnić charakter i sytuację 

emitenta, rodzaj papierów wartościowych, 

typ inwestora, do którego skierowana jest 

oferta, każdy rynek, na którym papiery 

wartościowe mają być dopuszczone do 

obrotu, a także prawdopodobną wiedzę 

inwestorów oraz informacje dla nich 

dostępne w wyniku wcześniejszego 
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upublicznienia na mocy innych wymogów 

prawnych bądź regulacyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  171 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Harmonizacja informacji zawartych w 

prospekcie emisyjnym powinna zapewniać 

równoważną ochronę inwestorów na 

poziomie Unii. Aby umożliwić inwestorom 

dokonywanie świadomych decyzji 

inwestycyjnych, takie informacje muszą 

być wystarczające i obiektywne, w tym w 

zakresie sytuacji finansowej emitenta i 

praw związanych z papierami 

wartościowymi, oraz powinny być 

przedstawiane w zrozumiałej, zwięzłej 

formie umożliwiającej łatwą analizę. 

Wymogi te powinny mieć zastosowanie do 

wszystkich typów prospektów emisyjnych 

sporządzanych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, w tym do prospektów 

objętych minimalnymi obowiązkami 

informacyjnymi w odniesieniu do ofert 

wtórnych i MŚP. Prospekt emisyjny nie 

powinien zawierać informacji, które nie są 

istotne lub specyficzne dla danego emitenta 

i danych papierów wartościowych, 

ponieważ mogą one przysłonić informacje 

istotne z punktu widzenia decyzji 

inwestycyjnej, a co za tym idzie osłabić 

ochronę inwestorów. 

(21) Harmonizacja informacji zawartych w 

prospekcie emisyjnym powinna zapewniać 

równoważną ochronę inwestorów na 

poziomie Unii. Aby umożliwić inwestorom 

dokonywanie świadomych decyzji 

inwestycyjnych, takie informacje muszą 

być wystarczające i obiektywne, w tym w 

zakresie sytuacji finansowej emitenta i 

praw związanych z papierami 

wartościowymi, oraz powinny być 

przedstawiane w zrozumiałej, zwięzłej 

formie umożliwiającej łatwą analizę. 

Wymogi te powinny mieć zastosowanie do 

wszystkich typów prospektów emisyjnych 

sporządzanych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, w tym do prospektów 

objętych minimalnymi obowiązkami 

informacyjnymi w odniesieniu do ofert 

wtórnych i MŚP. Prospekt emisyjny nie 

powinien zawierać informacji, które nie są 

istotne lub specyficzne dla danego emitenta 

i danych papierów wartościowych, 

ponieważ mogą one przysłonić informacje 

istotne z punktu widzenia decyzji 

inwestycyjnej, a co za tym idzie osłabić 

ochronę inwestorów. Dlatego informacje 

zawarte w prospekcie emisyjnym powinny 

być dostosowane tak, by uwzględnić 

charakter i sytuację emitenta, rodzaj 

papierów wartościowych, typ inwestora, 

do którego skierowana jest oferta, każdy 

rynek, na którym papiery wartościowe 

mają być dopuszczone do obrotu, a także 

prawdopodobną wiedzę inwestorów oraz 
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informacje dla nich dostępne w wyniku 

wcześniejszego upublicznienia na mocy 

innych wymogów prawnych bądź 

regulacyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  172 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Harmonizacja informacji zawartych w 

prospekcie emisyjnym powinna zapewniać 

równoważną ochronę inwestorów na 

poziomie Unii. Aby umożliwić inwestorom 

dokonywanie świadomych decyzji 

inwestycyjnych, takie informacje muszą 

być wystarczające i obiektywne, w tym w 

zakresie sytuacji finansowej emitenta i 

praw związanych z papierami 

wartościowymi, oraz powinny być 

przedstawiane w zrozumiałej, zwięzłej 

formie umożliwiającej łatwą analizę. 

Wymogi te powinny mieć zastosowanie do 

wszystkich typów prospektów emisyjnych 

sporządzanych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, w tym do prospektów 

objętych minimalnymi obowiązkami 

informacyjnymi w odniesieniu do ofert 

wtórnych i MŚP. Prospekt emisyjny nie 

powinien zawierać informacji, które nie są 

istotne lub specyficzne dla danego emitenta 

i danych papierów wartościowych, 

ponieważ mogą one przysłonić informacje 

istotne z punktu widzenia decyzji 

inwestycyjnej, a co za tym idzie osłabić 

ochronę inwestorów. 

(21) Harmonizacja informacji zawartych w 

prospekcie emisyjnym powinna zapewniać 

równoważną ochronę inwestorów na 

poziomie Unii. Aby umożliwić inwestorom 

dokonywanie świadomych decyzji 

inwestycyjnych, takie informacje muszą 

być wystarczające i obiektywne, w tym w 

zakresie sytuacji finansowej emitenta i 

praw związanych z papierami 

wartościowymi, oraz powinny być 

przedstawiane w zrozumiałej, zwięzłej 

formie umożliwiającej łatwą analizę. 

Wymogi te powinny mieć zastosowanie do 

wszystkich typów prospektów emisyjnych 

sporządzanych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, w tym do prospektów 

objętych proporcjonalnymi obowiązkami 

informacyjnymi w odniesieniu do ofert 

wtórnych i MŚP oraz emitentów 

wnioskujących o dopuszczenie do obrotu 

na rynkach rozwoju MŚP. Prospekt 

emisyjny nie powinien zawierać 

informacji, które nie są istotne lub 

specyficzne dla danego emitenta i danych 

papierów wartościowych, ponieważ mogą 

one przysłonić informacje istotne z punktu 

widzenia decyzji inwestycyjnej, a co za 

tym idzie osłabić ochronę inwestorów. 

Or. en 
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Poprawka  173 

Kay Swinburne 

 

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) Wprowadzenie do 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 podkreśleniu informacji 

istotnych dla inwestorów celem 

umożliwienia im podejmowania decyzji, 

które oferty i dopuszczenia papierów 

wartościowych należy dalej rozważyć. 

Powyższe implikuje, że informacje 

przedstawione we wprowadzeniu nie są 

powtarzane w głównej części prospektu, 

chyba że jest to absolutnie konieczne. 

Tego rodzaju istotne 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 we wprowadzeniu 

opis czynników ryzyka powinien 

ograniczać się do szczegółowych rodzajów 

ryzyka, które emitent uznaje za najbardziej 

istotne dla inwestora przy podejmowaniu 

decyzji.  

Or. en 

 

Poprawka  174 

Danuta Maria Hübner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 
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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. 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, w tym unikalne 

identyfikatory, takie jak identyfikatory 

podmiotu prawnego (LEI) podmiotów 

uczestniczących w ofercie oraz 

międzynarodowe kody identyfikujące 

papiery wartościowe (ISIN), a także 

informacje o ryzyku związanym z 

emitentem, gwarantem i papierami 

wartościowymi. 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. 

Or. en 

 

Poprawka  175 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Podsumowanie prospektu emisyjnego 

powinno stanowić użyteczne źródło 

(22) Podsumowanie prospektu emisyjnego 

powinno stanowić użyteczne źródło 
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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. 

informacji dla inwestorów, w 

szczególności dla inwestorów 

detalicznych. Powinno ono stanowić 

samoistną część prospektu emisyjnego oraz 

skupiać się na informacjach kluczowych 

dla inwestorów, w oparciu o cele 

określone w rozporządzeniu (UE) nr 

1286/2014 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie dokumentów 

zawierających kluczowe informacje, 

dotyczących detalicznych produktów 

zbiorowego inwestowania i 

ubezpieczeniowych produktów 

inwestycyjnych (PRIIP), 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. 

Or. en 

 

Poprawka  176 

Tom Vandenkendelaere 

 

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 

(22) Podsumowanie prospektu emisyjnego 

powinno stanowić użyteczne źródło 

informacji dla inwestorów, w 

szczególności dla inwestorów 

detalicznych. Powinno ono stanowić 

samoistną część prospektu emisyjnego oraz 
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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. 

skupiać się na informacjach kluczowych 

dla inwestorów celem umożliwienia im 

podejmowania decyzji, które oferty i 

dopuszczenia papierów wartościowych 

chcą dalej analizować poprzez zapoznanie 

się z całym prospektem emisyjnym w celu 

podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej. 

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. 

Or. en 

 

Poprawka  177 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Prezentacja czynników ryzyka we 

wprowadzeniu do prospektu emisyjnego 

powinna być ściśle związana z konkretną 

ofertą i kierować się wyłącznie korzyścią 

dla inwestorów, nie powinna natomiast 

służyć przedstawianiu ogólnych 

oświadczeń na temat ryzyka 

inwestycyjnego ani ograniczaniu 

odpowiedzialności sponsorów oferty. 

Or. en 

 

Poprawka  178 

Ernest Urtasun 
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w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Podsumowanie powinno zawierać 

wyraźne ostrzeżenie podkreślające 

nieodpowiedni charakter produktu dla 

inwestorów detalicznych, szczególnie w 

przypadku papierów wartościowych 

emitowanych przez banki, które podlegają 

mechanizmowi umorzenia lub konwersji 

długu na mocy dyrektywy 2014/59/UE 

ustanawiającej ramy na potrzeby 

prowadzenia działań naprawczych oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji w odniesieniu do instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  179 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Podsumowanie prospektu emisyjnego 

powinno być krótkie, proste, jasne i łatwe 

do zrozumienia dla inwestorów. 

Podsumowanie należy formułować 

prostym, nietechnicznym językiem, 

przedstawiając informacje w przystępny 

sposób. Nie powinno ono natomiast 

stanowić zbioru fragmentów prospektu 

emisyjnego. Należy określić maksymalną 

długość podsumowania w celu 

zapewnienia, aby inwestorzy nie 

zniechęcali się do jego czytania, oraz 

zachęcenia emitentów do dokonywania 

selekcji informacji istotnych dla 

inwestorów. 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka  180 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Podsumowanie prospektu emisyjnego 

powinno być krótkie, proste, jasne i łatwe 

do zrozumienia dla inwestorów. 

Podsumowanie należy formułować 

prostym, nietechnicznym językiem, 

przedstawiając informacje w przystępny 

sposób. Nie powinno ono natomiast 

stanowić zbioru fragmentów prospektu 

emisyjnego. Należy określić maksymalną 

długość podsumowania w celu 

zapewnienia, aby inwestorzy nie 

zniechęcali się do jego czytania, oraz 

zachęcenia emitentów do dokonywania 

selekcji informacji istotnych dla 

inwestorów. 

(23) Podsumowanie prospektu emisyjnego 

powinno być krótkie, proste, jasne i łatwe 

do zrozumienia dla inwestorów. 

Podsumowanie należy formułować 

prostym, nietechnicznym językiem, 

przedstawiając informacje w przystępny 

sposób. Nie powinno ono natomiast 

stanowić zbioru fragmentów prospektu 

emisyjnego. Należy określić maksymalną 

długość podsumowania w celu 

zapewnienia, aby inwestorzy nie 

zniechęcali się do jego czytania, oraz 

zachęcenia emitentów do dokonywania 

selekcji informacji istotnych dla 

inwestorów. Właściwe organy powinny 

jednak mieć możliwość zwiększenia 

maksymalnej długości podsumowania, 

jeżeli wymaga tego złożony charakter 

działalności emitenta, charakter emisji lub 

charakter emitowanych papierów 

wartościowych. 

Or. en 

 

Poprawka  181 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Aby zapewnić jednolitą strukturę 

podsumowania prospektu emisyjnego, 

należy wprowadzić podział na sekcje 

(24) Aby zapewnić jednolitą strukturę 

podsumowania prospektu emisyjnego, 

należy wprowadzić podział na sekcje 
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ogólne i podtytuły, a w treści informacji 

emitent powinien zawrzeć zwięzłe opisy 

obejmujące w stosownych przypadkach 

dane liczbowe. Emitenci, którzy 

przedstawiają informacje w sposób 

rzetelny i zrównoważony, powinni mieć 

swobodę uznania w zakresie selekcji 

informacji, które uznają za istotne i 

ważne. 

ogólne i podtytuły, które emitent powinien 

wypełnić zwięzłymi opisami, 

zawierającymi w stosownych przypadkach 

dane liczbowe. 

Or. en 

 

Poprawka  182 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Żadna osoba nie powinna ponosić 

odpowiedzialności cywilnej wyłącznie na 

podstawie podsumowania, w tym jego 

tłumaczenia, chyba że wprowadza ono w 

błąd, jest niedokładne lub niezgodne z 

istotnymi częściami prospektu emisyjnego. 

W tym celu podsumowanie powinno 

zawierać jednoznaczne ostrzeżenie. 

(26) Indywidualna osoba powinna ponosić 

odpowiedzialność cywilną wyłącznie na 

podstawie podsumowania, w tym jego 

tłumaczenia, jeżeli wprowadza ono w błąd, 

jest niedokładne lub niezgodne z istotnymi 

częściami prospektu emisyjnego. 

Or. en 

 

Poprawka  183 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Emitent, który złożył wniosek o 

zatwierdzenie uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego i uzyskał takie 

zatwierdzenie, może przez trzy kolejne lata 

być uznawany za dobrze znany 

(33) Emitent, który złożył wniosek o 

zatwierdzenie uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego i uzyskał takie 

zatwierdzenie, może przez trzy kolejne lata 

być uznawany za dobrze znany 
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właściwemu organowi. W związku z tym 

należy zezwolić, aby wszelkie kolejne 

uniwersalne dokumenty rejestracyjne były 

składane bez wcześniejszego zatwierdzenia 

oraz poddawane przeglądowi na zasadzie 

ex post przez właściwy organ, jeżeli organ 

ten uzna, że jest to konieczne. Każdy 

właściwy organ powinien ustalić 

częstotliwość takiego przeglądu, 

uwzględniając na przykład swoją ocenę 

ryzyka związanego z danym emitentem, 

jakość wcześniej ujawnianych przez niego 

informacji lub czas, jaki upłynął od 

momentu dokonania ostatniego przeglądu 

przedłożonego uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego. 

właściwemu organowi. W związku z tym 

należy zezwolić, aby wszelkie kolejne 

uniwersalne dokumenty rejestracyjne lub 

zmiany do tych dokumentów były składane 

bez wcześniejszego zatwierdzenia oraz 

poddawane przeglądowi na zasadzie ex 

post przez właściwy organ, jeżeli organ ten 

uzna, że jest to konieczne. Każdy właściwy 

organ powinien ustalić częstotliwość 

takiego przeglądu, uwzględniając na 

przykład swoją ocenę ryzyka związanego z 

danym emitentem, jakość wcześniej 

ujawnianych przez niego informacji lub 

czas, jaki upłynął od momentu dokonania 

ostatniego przeglądu przedłożonego 

uniwersalnego dokumentu rejestracyjnego. 

Or. de 

 

Poprawka  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Emitent, który złożył wniosek o 

zatwierdzenie uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego i uzyskał takie 

zatwierdzenie, może przez trzy kolejne lata 

być uznawany za dobrze znany 

właściwemu organowi. W związku z tym 

należy zezwolić, aby wszelkie kolejne 

uniwersalne dokumenty rejestracyjne były 

składane bez wcześniejszego zatwierdzenia 

oraz poddawane przeglądowi na zasadzie 

ex post przez właściwy organ, jeżeli organ 

ten uzna, że jest to konieczne. Każdy 

właściwy organ powinien ustalić 

częstotliwość takiego przeglądu, 

uwzględniając na przykład swoją ocenę 

ryzyka związanego z danym emitentem, 

jakość wcześniej ujawnianych przez niego 

informacji lub czas, jaki upłynął od 

momentu dokonania ostatniego przeglądu 

przedłożonego uniwersalnego dokumentu 

(33) Emitent, który złożył wniosek o 

zatwierdzenie uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego i uzyskał takie 

zatwierdzenie, może przez trzy kolejne lata 

być uznawany za dobrze znany 

właściwemu organowi. W związku z tym 

należy zezwolić, aby wszelkie kolejne 

uniwersalne dokumenty rejestracyjne były 

składane bez wcześniejszego zatwierdzenia 

oraz poddawane przeglądowi na zasadzie 

ex post przez właściwy organ, jeżeli organ 

ten uzna, że jest to konieczne. Każdy 

właściwy organ powinien ustalić 

częstotliwość takiego przeglądu, 

uwzględniając na przykład swoją ocenę 

ryzyka związanego z danym emitentem, 

jakość wcześniej ujawnianych przez niego 

informacji lub czas, jaki upłynął od 

momentu dokonania ostatniego przeglądu 

przedłożonego uniwersalnego dokumentu 
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rejestracyjnego. rejestracyjnego. Jednakże wcześniejsze 

zatwierdzenie uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego powinno być nadal 

konieczne,  jeżeli doszło do znaczącej 

zmiany brutto w rozumieniu art. 4a ust. 6 

rozporządzenia (WE) nr 809/2004 lub 

zaszła znacząca zmiana w zakresie 

aktywów, pasywów, sytuacji finansowej, 

zysków i strat lub perspektyw emitenta. 

Or. en 

 

Poprawka  185 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Emitent, który złożył wniosek o 

zatwierdzenie uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego i uzyskał takie 

zatwierdzenie, może przez trzy kolejne lata 

być uznawany za dobrze znany 

właściwemu organowi. W związku z tym 

należy zezwolić, aby wszelkie kolejne 

uniwersalne dokumenty rejestracyjne były 

składane bez wcześniejszego zatwierdzenia 

oraz poddawane przeglądowi na zasadzie 

ex post przez właściwy organ, jeżeli organ 

ten uzna, że jest to konieczne. Każdy 

właściwy organ powinien ustalić 

częstotliwość takiego przeglądu, 

uwzględniając na przykład swoją ocenę 

ryzyka związanego z danym emitentem, 

jakość wcześniej ujawnianych przez niego 

informacji lub czas, jaki upłynął od 

momentu dokonania ostatniego przeglądu 

przedłożonego uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego. 

(33) Emitent, który złożył wniosek o 

zatwierdzenie uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego i uzyskał takie 

zatwierdzenie, może przez dwa kolejne lata 

być uznawany za dobrze znany 

właściwemu organowi. W związku z tym 

należy zezwolić, aby wszelkie kolejne 

uniwersalne dokumenty rejestracyjne były 

składane bez wcześniejszego zatwierdzenia 

oraz poddawane przeglądowi na zasadzie 

ex post przez właściwy organ, jeżeli organ 

ten uzna, że jest to konieczne. Każdy 

właściwy organ powinien ustalić 

częstotliwość takiego przeglądu, 

uwzględniając na przykład swoją ocenę 

ryzyka związanego z danym emitentem, 

jakość wcześniej ujawnianych przez niego 

informacji lub czas, jaki upłynął od 

momentu dokonania ostatniego przeglądu 

przedłożonego uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego. 

Or. en 
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Poprawka  186 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) W przypadku gdy emitent sporządza 

prospekt emisyjny składający się z 

oddzielnych dokumentów, wszystkie jego 

części składowe powinny podlegać 

zatwierdzeniu, w tym, w stosownych 

przypadkach, uniwersalny dokument 

rejestracyjny i jego zmiany, jeżeli zostały 

wcześniej przedłożone właściwemu 

organowi, lecz nie zatwierdzone. 

(35) W przypadku gdy emitent sporządza 

prospekt emisyjny składający się z 

oddzielnych dokumentów, wszystkie jego 

części składowe powinny podlegać 

zatwierdzeniu. Jednakże w przypadku, gdy 

emitenci dokonujący częstych emisji 

złożyli uniwersalny dokument rejestracyjny 

bez wcześniejszego zatwierdzenia, 

uniwersalny dokument rejestracyjny oraz 
zmiany, jakie wprowadzono w nim od 

momentu jego złożenia, nie powinny 

podlegać zatwierdzeniu jako część 

prospektu emisyjnego. 

Or. en 

 

Poprawka  187 

Philippe De Backer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) W przypadku gdy emitent sporządza 

prospekt emisyjny składający się z 

oddzielnych dokumentów, wszystkie jego 

części składowe powinny podlegać 

zatwierdzeniu, w tym, w stosownych 

przypadkach, uniwersalny dokument 

rejestracyjny i jego zmiany, jeżeli zostały 

wcześniej przedłożone właściwemu 

organowi, lecz nie zatwierdzone. 

(35) W przypadku gdy emitent sporządza 

prospekt emisyjny składający się z 

oddzielnych dokumentów, wszystkie jego 

części składowe powinny podlegać 

zatwierdzeniu, w tym, w stosownych 

przypadkach, uniwersalny dokument 

rejestracyjny i jego zmiany, jeżeli zostały 

wcześniej przedłożone właściwemu 

organowi, lecz nie zatwierdzone. W 

przypadku emitenta dokonującego 

częstych emisji wszelkie poprawki lub 

suplementy do uniwersalnych 

dokumentów rejestracyjnych nie powinny 

być zatwierdzane przed publikacją, ale 

powinny być poddawane przeglądowi na 
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zasadzie ex post przez właściwy organ. Nie 

powinno to naruszać prawa inwestora do 

wycofania po publikacji suplementu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zastąpienie poprawki 7 z projektu sprawozdania. Dodanie zdania wyjaśniającego, że nie 

powinno to wpływać na prawo inwestora do wycofania. 

 

Poprawka  188 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 39 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) Ze względu na swój charakter 

informacje na temat podatków 

dochodowych z tytułu papierów 

wartościowych w prospekcie emisyjnym 

mogą być jedynie ogólne, zapewniając 

indywidualnemu inwestorowi niewielką 

wartość informacyjną. Ponieważ takie 

informacje muszą obejmować nie tylko 

państwo siedziby emitenta, lecz również 

państwa, w których oferta jest 

przeprowadzana lub w których złożono 

wniosek o dopuszczenie do obrotu, w 

przypadku gdy prospekt emisyjny 

otrzymuje paszport, ich uzyskanie jest 

kosztowne i może zahamować 

przeprowadzanie ofert transgranicznych. 

W związku z tym prospekt emisyjny 

powinien zawierać jedynie ostrzeżenie o 

tym, że przepisy podatkowe państwa 

członkowskiego inwestora i państwa 

członkowskiego siedziby emitenta mogą 

mieć wpływ na dochody uzyskiwane z 

tytułu papierów wartościowych. Prospekt 

emisyjny nadal powinien jednak zawierać 

odpowiednie informacje na temat 

podatków, jeżeli proponowana inwestycja 

ma związek z konkretnym systemem 

(39) Ze względu na swój charakter 

informacje na temat podatków 

dochodowych z tytułu papierów 

wartościowych w prospekcie emisyjnym 

mogą być jedynie ogólne, zapewniając 

indywidualnemu inwestorowi niewielką 

wartość informacyjną. Jednak informacje 

podatkowe dotyczące emitenta muszą 

obejmować nie tylko państwo siedziby 

statutowej emitenta, lecz również państwa, 

w których oferta jest przeprowadzana lub 

w których złożono wniosek o dopuszczenie 

do obrotu, a także obroty, zysk i 

zobowiązania podatkowe emitenta. 

Prospekt emisyjny powinien ponadto 

zawierać ostrzeżenie o tym, że przepisy 

podatkowe państwa członkowskiego 

inwestora i państwa członkowskiego 

siedziby emitenta mogą mieć wpływ na 

dochody uzyskiwane z tytułu papierów 

wartościowych. Prospekt emisyjny 

powinien również zawierać odpowiednie 

informacje na temat podatków, jeżeli 

proponowana inwestycja ma związek z 

konkretnym systemem podatkowym, 

przykładowo w przypadku inwestycji w 

papiery wartościowe zapewniających 
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podatkowym, przykładowo w przypadku 

inwestycji w papiery wartościowe 

zapewniających inwestorom korzystny 

sposób traktowania pod względem 

podatkowym. 

inwestorom korzystny sposób traktowania 

pod względem podatkowym. 

Or. en 

 

Poprawka  189 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Po dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym klasy papierów 

wartościowych inwestorzy otrzymują 

informacje bieżące ujawniane przez 

emitenta zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/201412 i dyrektywą 2004/109/WE. 

Potrzeba przedstawienia pełnego prospektu 

emisyjnego jest zatem mniej paląca w 

przypadku kolejnych ofert publicznych lub 

dopuszczeń do obrotu tego emitenta. 

Odrębny prospekt emisyjny powinien w 

związku z tym być dostępny do 

wykorzystania w przypadku ofert 

wtórnych, a jego treść powinna być 

uproszczona w porównaniu ze zwykłym 

schematem, biorąc pod uwagę informacje 

już ujawnione. Inwestorzy muszą jednak 

otrzymać skonsolidowane i odpowiednio 

ustrukturyzowane informacje na temat 

takich elementów, jak warunki oferty i jej 

kontekst z uwzględnieniem oświadczenia o 

kapitale obrotowym, wykorzystanie 

wpływów pieniężnych, czynniki ryzyka 

związane z emitentem i papierami 

wartościowymi, praktyki funkcjonowania 

organów przedsiębiorstwa, wynagrodzenie 

członków zarządu, struktura akcjonariatu 

czy też transakcje z podmiotami 

powiązanymi. Ponieważ zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 596/2014 i 

(40) Po dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym klasy papierów 

wartościowych inwestorzy otrzymują 

informacje bieżące ujawniane przez 

emitenta zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/201412 i dyrektywą 2004/109/WE. 

Potrzeba przedstawienia pełnego prospektu 

emisyjnego jest zatem mniej paląca w 

przypadku kolejnych ofert publicznych lub 

dopuszczeń do obrotu tego emitenta. 

Odrębny prospekt emisyjny powinien w 

związku z tym być dostępny do 

wykorzystania w przypadku ofert 

wtórnych, a jego treść powinna być 

uproszczona w porównaniu ze zwykłym 

schematem, biorąc pod uwagę informacje 

już ujawnione. Inwestorzy muszą jednak 

otrzymać skonsolidowane i odpowiednio 

ustrukturyzowane informacje na temat 

takich elementów, jak warunki oferty i jej 

kontekst z uwzględnieniem oświadczenia o 

kapitale obrotowym, wykorzystanie 

wpływów pieniężnych, a także specyficzne 

czynniki ryzyka związane z emitentem i 

papierami wartościowymi wynikające w 

każdym przypadku z konkretnej oferty lub 

dopuszczenia do obrotu. 
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dyrektywą 2004/109/WE nie ma wymogu 

ujawniania takich informacji na bieżąco, 

właściwe jest, aby przynajmniej zawierał 

je prospekt emisyjny sporządzany w 

przypadku oferty wtórnej. 

__________________ __________________ 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 

1) 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 

1) 

Or. en 

 

Poprawka  190 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Po dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym klasy papierów 

wartościowych inwestorzy otrzymują 

informacje bieżące ujawniane przez 

emitenta zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/201412 i dyrektywą 2004/109/WE. 

Potrzeba przedstawienia pełnego prospektu 

emisyjnego jest zatem mniej paląca w 

przypadku kolejnych ofert publicznych lub 

dopuszczeń do obrotu tego emitenta. 

Odrębny prospekt emisyjny powinien w 

związku z tym być dostępny do 

wykorzystania w przypadku ofert 

wtórnych, a jego treść powinna być 

uproszczona w porównaniu ze zwykłym 

schematem, biorąc pod uwagę informacje 

już ujawnione. Inwestorzy muszą jednak 

otrzymać skonsolidowane i odpowiednio 

(40) Po dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym klasy papierów 

wartościowych inwestorzy otrzymują 

informacje bieżące ujawniane przez 

emitenta zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/201412 i dyrektywą 2004/109/WE. 

Potrzeba przedstawienia pełnego prospektu 

emisyjnego jest zatem mniej paląca w 

przypadku kolejnych ofert publicznych lub 

dopuszczeń do obrotu tego emitenta. 

Odrębny prospekt emisyjny powinien w 

związku z tym być dostępny do 

wykorzystania w przypadku ofert 

wtórnych, a jego treść powinna być 

uproszczona w porównaniu ze zwykłym 

schematem, biorąc pod uwagę informacje 

już ujawnione. Inwestorzy muszą jednak 

otrzymać skonsolidowane i odpowiednio 
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ustrukturyzowane informacje na temat 

takich elementów, jak warunki oferty i jej 

kontekst z uwzględnieniem oświadczenia o 

kapitale obrotowym, wykorzystanie 

wpływów pieniężnych, czynniki ryzyka 

związane z emitentem i papierami 

wartościowymi, praktyki funkcjonowania 

organów przedsiębiorstwa, wynagrodzenie 

członków zarządu, struktura akcjonariatu 

czy też transakcje z podmiotami 

powiązanymi. Ponieważ zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 596/2014 i 

dyrektywą 2004/109/WE nie ma wymogu 

ujawniania takich informacji na bieżąco, 

właściwe jest, aby przynajmniej zawierał je 

prospekt emisyjny sporządzany w 

przypadku oferty wtórnej. 

ustrukturyzowane informacje na temat 

rzeczywistego wpływu danej emisji na 

strukturę finansową emitenta, w tym 

takich elementów, jak warunki oferty i jej 

kontekst z uwzględnieniem oświadczenia o 

kapitale obrotowym (w przypadku 

udziałowych papierów wartościowych), 

kapitalizacja i zadłużenie (w przypadku 

udziałowych papierów wartościowych), 

konflikt interesów (w przypadku 

udziałowych papierów wartościowych), 

wykorzystanie wpływów pieniężnych, 

czynniki ryzyka związane z emitentem i 

papierami wartościowymi, struktura 

akcjonariatu czy też transakcje z 

podmiotami powiązanymi (w przypadku 

udziałowych papierów wartościowych). 

Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 596/2014 i dyrektywą 2004/109/WE nie 

ma wymogu ujawniania takich informacji 

na bieżąco, właściwe jest, aby 

przynajmniej zawierał je prospekt 

emisyjny sporządzany w przypadku oferty 

wtórnej. Mając na względzie, że 

inwestorom trudniej jest gromadzić 

informacje ujawniane na bieżąco na 

zasadzie ad hoc niż informacje 

przekazywane okresowo, należy 

przedstawić w sposób skrótowy i 

uporządkowany najnowsze istotne 

informacje. Aby wymóg ten nie 

zaprzepaścił całej idei uproszczonego 

systemu w odniesieniu do ofert wtórnych, 

ESMA powinna opracować projekt 

regulacyjnych standardów technicznych w 

celu wyjaśnienia treści i formy skrótowego 

przedstawiania informacji. 

__________________ __________________ 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 

1) 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 

1) 
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Or. en 

 

Poprawka  191 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Po dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym klasy papierów 

wartościowych inwestorzy otrzymują 

informacje bieżące ujawniane przez 

emitenta zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/201412 i dyrektywą 2004/109/WE. 

Potrzeba przedstawienia pełnego prospektu 

emisyjnego jest zatem mniej paląca w 

przypadku kolejnych ofert publicznych lub 

dopuszczeń do obrotu tego emitenta. 

Odrębny prospekt emisyjny powinien w 

związku z tym być dostępny do 

wykorzystania w przypadku ofert 

wtórnych, a jego treść powinna być 

uproszczona w porównaniu ze zwykłym 

schematem, biorąc pod uwagę informacje 

już ujawnione. Inwestorzy muszą jednak 

otrzymać skonsolidowane i odpowiednio 

ustrukturyzowane informacje na temat 

takich elementów, jak warunki oferty i jej 

kontekst z uwzględnieniem oświadczenia o 

kapitale obrotowym, wykorzystanie 

wpływów pieniężnych, czynniki ryzyka 

związane z emitentem i papierami 

wartościowymi, praktyki funkcjonowania 

organów przedsiębiorstwa, wynagrodzenie 

członków zarządu, struktura akcjonariatu 

czy też transakcje z podmiotami 

powiązanymi. Ponieważ zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 596/2014 i 

dyrektywą 2004/109/WE nie ma wymogu 

ujawniania takich informacji na bieżąco, 

właściwe jest, aby przynajmniej zawierał je 

prospekt emisyjny sporządzany w 

przypadku oferty wtórnej. 

(40) Po dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym klasy papierów 

wartościowych inwestorzy otrzymują 

informacje bieżące ujawniane przez 

emitenta zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 i dyrektywą 2004/109/WE. 

Potrzeba przedstawienia pełnego prospektu 

emisyjnego jest zatem mniej paląca w 

przypadku kolejnych ofert publicznych lub 

dopuszczeń do obrotu tego emitenta. 

Odrębny prospekt emisyjny powinien w 

związku z tym być dostępny do 

wykorzystania w przypadku ofert 

wtórnych, a jego treść powinna być 

uproszczona w porównaniu ze zwykłym 

schematem, biorąc pod uwagę informacje 

już ujawnione. Inwestorzy muszą jednak 

otrzymać skonsolidowane i odpowiednio 

ustrukturyzowane informacje na temat 

takich elementów, jak warunki oferty i jej 

kontekst, w tym najnowsze informacje 

bieżące w uporządkowanej i zwięzłej 

formie, oświadczenie o kapitale 

obrotowym, oświadczenie o kapitalizacji i 

zadłużeniu, wykorzystanie wpływów 

pieniężnych, istotne czynniki ryzyka 

związane z emitentem i papierami 

wartościowymi, praktyki funkcjonowania 

organów przedsiębiorstwa, wynagrodzenie 

członków zarządu, struktura akcjonariatu 

czy też transakcje z podmiotami 

powiązanymi. Ponieważ zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 596/2014 i 

dyrektywą 2004/109/WE nie ma wymogu 

ujawniania takich informacji na bieżąco, 

właściwe jest, aby przynajmniej zawierał je 
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prospekt emisyjny sporządzany w 

przypadku oferty wtórnej. 

__________________ __________________ 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 

1) 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 

1) 

Or. en 

 

Poprawka  192 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Po dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym klasy papierów 

wartościowych inwestorzy otrzymują 

informacje bieżące ujawniane przez 

emitenta zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/201412 i dyrektywą 2004/109/WE. 

Potrzeba przedstawienia pełnego prospektu 

emisyjnego jest zatem mniej paląca w 

przypadku kolejnych ofert publicznych lub 

dopuszczeń do obrotu tego emitenta. 

Odrębny prospekt emisyjny powinien w 

związku z tym być dostępny do 

wykorzystania w przypadku ofert 

wtórnych, a jego treść powinna być 

uproszczona w porównaniu ze zwykłym 

schematem, biorąc pod uwagę informacje 

już ujawnione. Inwestorzy muszą jednak 

otrzymać skonsolidowane i odpowiednio 

ustrukturyzowane informacje na temat 

takich elementów, jak warunki oferty i jej 

(40) Po dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym klasy papierów 

wartościowych inwestorzy otrzymują 

informacje bieżące ujawniane przez 

emitenta zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/201412 i dyrektywą 2004/109/WE. 

Potrzeba przedstawienia pełnego prospektu 

emisyjnego jest zatem mniej paląca w 

przypadku kolejnych ofert publicznych lub 

dopuszczeń do obrotu tego emitenta. 

Odrębny prospekt emisyjny powinien w 

związku z tym być dostępny do 

wykorzystania w przypadku ofert 

wtórnych, a jego treść powinna być 

uproszczona w porównaniu ze zwykłym 

schematem, biorąc pod uwagę informacje 

już ujawnione. Inwestorzy powinni jednak 

otrzymać skonsolidowane i odpowiednio 

ustrukturyzowane informacje na temat 

takich elementów, jak warunki oferty i jej 
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kontekst z uwzględnieniem oświadczenia o 

kapitale obrotowym, wykorzystanie 

wpływów pieniężnych, czynniki ryzyka 

związane z emitentem i papierami 

wartościowymi, praktyki funkcjonowania 

organów przedsiębiorstwa, wynagrodzenie 

członków zarządu, struktura akcjonariatu 

czy też transakcje z podmiotami 

powiązanymi. Ponieważ zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 596/2014 i 

dyrektywą 2004/109/WE nie ma wymogu 

ujawniania takich informacji na bieżąco, 

właściwe jest, aby przynajmniej zawierał je 

prospekt emisyjny sporządzany w 

przypadku oferty wtórnej. 

kontekst, w tym kompilację istotnych 

informacji, które pojawiły się od czasu 

ostatniej oferty tej klasy aktywów, wpływ 

na strukturę kapitału emitenta, 

oświadczenie o kapitale obrotowym, 

wykorzystanie wpływów pieniężnych, 

istotne czynniki ryzyka związane z 

emitentem i papierami wartościowymi, 

praktyki funkcjonowania organów 

przedsiębiorstwa, wynagrodzenie 

członków zarządu, struktura akcjonariatu 

czy też transakcje z podmiotami 

powiązanymi. Ponieważ zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 596/2014 i 

dyrektywą 2004/109/WE nie ma wymogu 

ujawniania takich informacji na bieżąco, 

właściwe jest, aby przynajmniej zawierał je 

prospekt emisyjny sporządzany w 

przypadku oferty wtórnej. 

__________________ __________________ 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 

1) 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 

1) 

Or. en 

 

Poprawka  193 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Po dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym klasy papierów 

wartościowych inwestorzy otrzymują 

informacje bieżące ujawniane przez 

emitenta zgodnie z rozporządzeniem 

(40) Po dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym klasy papierów 

wartościowych inwestorzy otrzymują 

informacje bieżące ujawniane przez 

emitenta zgodnie z rozporządzeniem 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/201412 i dyrektywą 2004/109/WE. 

Potrzeba przedstawienia pełnego prospektu 

emisyjnego jest zatem mniej paląca w 

przypadku kolejnych ofert publicznych lub 

dopuszczeń do obrotu tego emitenta. 

Odrębny prospekt emisyjny powinien w 

związku z tym być dostępny do 

wykorzystania w przypadku ofert 

wtórnych, a jego treść powinna być 

uproszczona w porównaniu ze zwykłym 

schematem, biorąc pod uwagę informacje 

już ujawnione. Inwestorzy muszą jednak 

otrzymać skonsolidowane i odpowiednio 

ustrukturyzowane informacje na temat 

takich elementów, jak warunki oferty i jej 

kontekst z uwzględnieniem oświadczenia o 

kapitale obrotowym, wykorzystanie 

wpływów pieniężnych, czynniki ryzyka 

związane z emitentem i papierami 

wartościowymi, praktyki funkcjonowania 

organów przedsiębiorstwa, wynagrodzenie 

członków zarządu, struktura akcjonariatu 

czy też transakcje z podmiotami 

powiązanymi. Ponieważ zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 596/2014 i 

dyrektywą 2004/109/WE nie ma wymogu 

ujawniania takich informacji na bieżąco, 

właściwe jest, aby przynajmniej zawierał je 

prospekt emisyjny sporządzany w 

przypadku oferty wtórnej. 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/201412 i dyrektywą 2004/109/WE. 

Potrzeba przedstawienia pełnego prospektu 

emisyjnego jest zatem mniej paląca w 

przypadku kolejnych ofert publicznych lub 

dopuszczeń do obrotu tego emitenta. 

Odrębny prospekt emisyjny powinien w 

związku z tym być dostępny do 

wykorzystania w przypadku ofert 

wtórnych, a jego treść powinna być 

uproszczona w porównaniu ze zwykłym 

schematem, biorąc pod uwagę informacje 

już ujawnione. Inwestorzy muszą jednak 

otrzymać skonsolidowane i odpowiednio 

ustrukturyzowane informacje na temat 

takich elementów, jak warunki oferty i jej 

kontekst, w tym oświadczenie o 

kapitalizacji i zadłużeniu, oświadczenie o 

kapitale obrotowym, wykorzystanie 

wpływów pieniężnych, czynniki ryzyka 

związane z emitentem i papierami 

wartościowymi, praktyki funkcjonowania 

organów przedsiębiorstwa, wynagrodzenie 

członków zarządu, struktura akcjonariatu 

czy też transakcje z podmiotami 

powiązanymi. Ponieważ zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 596/2014 i 

dyrektywą 2004/109/WE nie ma wymogu 

ujawniania takich informacji na bieżąco, 

właściwe jest, aby przynajmniej zawierał je 

prospekt emisyjny sporządzany w 

przypadku oferty wtórnej. 

__________________ __________________ 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 

1) 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 

1) 

Or. en 
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Poprawka  194 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 41 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) Szczególny system obowiązków 

informacyjnych w odniesieniu do ofert 

wtórnych należy rozszerzyć na rynki 

rozwoju MŚP, ponieważ zgodnie z 

dyrektywą 2014/65/UE operatorzy tych 

rynków mają obowiązek ustanowienia i 

stosowania przepisów zapewniających 

obowiązek ujawniania odpowiednich 

informacji bieżących przez emitentów, 

których papiery wartościowe są w obrocie 

w takich systemach. 

(41) Proporcjonalny system obowiązków 

informacyjnych w odniesieniu do ofert 

wtórnych należy rozszerzyć na rynki 

rozwoju MŚP, ponieważ zgodnie z 

dyrektywą 2014/65/UE operatorzy tych 

rynków mają obowiązek ustanowienia i 

stosowania przepisów zapewniających 

obowiązek ujawniania odpowiednich 

informacji bieżących przez emitentów, 

których papiery wartościowe są w obrocie 

w takich systemach. 

Or. en 

 

Poprawka  195 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 42 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Szczególny system obowiązków 

informacyjnych w odniesieniu do ofert 

wtórnych powinien być dostępny do 

użytku wyłącznie po upływie minimalnego 

okresu od momentu pierwszego 

dopuszczenia do obrotu danej klasy 

papierów wartościowych emitenta. 18-

miesięczne opóźnienie powinno zapewnić, 

aby emitent co najmniej raz wywiązał się z 

obowiązku opublikowania rocznego 

sprawozdania finansowego zgodnie z 

dyrektywą 2004/109/WE lub regulaminem 

operatora rynku rozwoju MŚP. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  196 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 42 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Szczególny system obowiązków 

informacyjnych w odniesieniu do ofert 

wtórnych powinien być dostępny do 

użytku wyłącznie po upływie minimalnego 

okresu od momentu pierwszego 

dopuszczenia do obrotu danej klasy 

papierów wartościowych emitenta. 18-

miesięczne opóźnienie powinno zapewnić, 

aby emitent co najmniej raz wywiązał się z 

obowiązku opublikowania rocznego 

sprawozdania finansowego zgodnie z 

dyrektywą 2004/109/WE lub regulaminem 

operatora rynku rozwoju MŚP. 

(42) Proporcjonalny system obowiązków 

informacyjnych w odniesieniu do ofert 

wtórnych powinien być dostępny do 

użytku wyłącznie po upływie minimalnego 

okresu od momentu pierwszego 

dopuszczenia do obrotu danej klasy 

papierów wartościowych emitenta. 18-

miesięczne opóźnienie powinno zapewnić, 

aby emitent co najmniej raz wywiązał się z 

obowiązku opublikowania rocznego 

sprawozdania finansowego zgodnie z 

dyrektywą 2004/109/WE lub regulaminem 

operatora rynku rozwoju MŚP. 

Or. en 

 

Poprawka  197 

Tom Vandenkendelaere 

 

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 

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 

(43) Jednym z kluczowych celów unii 

rynków kapitałowych jest ułatwienie 

dostępu do finansowania na rynkach 

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 



 

AM\1092631PL.doc 55/145 PE582.054v01-00 

 PL 

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. 

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 oraz emitentów 

wnioskujących o dopuszczenie na rynki 

rozwoju MŚP, aby zrealizować ten cel. 

Or. en 

 

Poprawka  198 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 43 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (43a) Aby zachęcić MŚP do korzystania z 

finansowania na rynkach kapitałowych, 

ogólnounijny proporcjonalny system 

przedstawiony w niniejszym 

rozporządzeniu powinien zadbać o 

zwrócenie szczególnej uwagę na rynki 

rozwoju MŚP działające jako 

wielostronne platformy obrotu oraz na 

średnie firmy prywatne, które postanowiły 

skorzystać z instrumentów dłużnych. 

Or. en 

 

Poprawka  199 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 44 
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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 

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. 

(44) Informacje minimalne, jakie MŚP 

mają obowiązek ujawniać w ramach 

prospektu emisyjnego MŚP, o którym 

mowa w art. 15, 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 

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, prospekt emisyjny 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. 

Or. en 

 

Poprawka  200 

Neena Gill 

 

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 

(44) Informacje minimalne, jakie MŚP 

mają obowiązek ujawniać w ramach 

szczególnego systemu obowiązków 

informacyjnych, powinny być wyważone 

w sposób skoncentrowany na informacjach 
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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 

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. 

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 

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 

informacje istotne dla inwestorów. 

Or. en 

 

Poprawka  201 

Kay Swinburne 

 

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) 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 
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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. 

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 

informacje istotne dla inwestorów. 

Or. en 

 

Poprawka  202 

Tom Vandenkendelaere 

 

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 

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 

(44) Informacje minimalne, jakie MŚP 

oraz emitenci wnioskujący o dopuszczenie 

na rynki rozwoju 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 

emisyjnego z drugiej. W celu zapewnienia, 

aby MŚP oraz emitenci wnioskujący o 

dopuszczenie na rynki rozwoju MŚP miały 

możliwość sporządzania prospektów 

emisyjnych bez ponoszenia kosztów, które 

są niewspółmierne do ich wielkości, a 

zatem wielkości pozyskiwanych przez nich 
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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. 

środków finansowych, proporcjonalny 

system obowiązków informacyjnych dla 

MŚP i rynku rozwoju 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. 

Or. en 

 

Poprawka  203 

Danuta Maria Hübner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 45 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Szczególny system obowiązków 

informacyjnych powinien zostać 

udostępniony dla ofert publicznych 

papierów wartościowych MŚP, których 

papiery wartościowe są w obrocie na 

wielostronnych platformach obrotu, w 

tym na rynkach rozwoju MŚP, ponieważ 

takie systemy obrotu mogą pełnić funkcję 

drogi dostępu do rynków kapitałowych dla 

MŚP i podlegają mniej rygorystycznym 

przepisom w odniesieniu do ujawniania 

informacji niż rynki regulowane. Należy 

również rozszerzyć definicję MŚP, aby 

uwzględnić MŚP w rozumieniu dyrektywy 

2014/65/UE, w celu zapewnienia 

spójności między niniejszym 

rozporządzeniem a dyrektywą 

2014/65/UE. MŚP, których papiery 

wartościowe nie są w obrocie w żadnym 

systemie obrotu, również powinny 

kwalifikować się do stosowania tego 

systemu obowiązków informacyjnych, 

ponieważ przedsiębiorstwa te mogą być 

także zobowiązane do sporządzenia 

prospektu emisyjnego w związku z 

przeprowadzaniem oferty publicznej ich 

papierów wartościowych, w tym za 

(45) Szczególny system obowiązków 

informacyjnych powinien zostać 

udostępniony dla ofert publicznych 

papierów wartościowych MŚP. Należy 

rozszerzyć definicję MŚP, aby uwzględnić 

MŚP w rozumieniu dyrektywy 

2014/65/UE, w celu zapewnienia 

spójności między niniejszym 

rozporządzeniem a dyrektywą 

2014/65/UE. Aby zapewnić równe 

warunki działania dla różnych rodzajów 

platform obrotu oraz aby udostępnić ten 

system jak największej liczbie MŚP, 

możliwość wyboru nowego systemu 

powinna pozostać w gestii wszystkich 

MŚP oferujących papiery wartościowe, 

niezależnie od platform obrotu, na 

których takie oferty są przeprowadzane. 

MŚP, których papiery wartościowe nie są 

w obrocie w żadnym systemie obrotu, 

również powinny kwalifikować się do 

stosowania tego systemu obowiązków 

informacyjnych, ponieważ 

przedsiębiorstwa te mogą być także 

zobowiązane do sporządzenia prospektu 

emisyjnego w związku z 

przeprowadzaniem oferty publicznej ich 
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pośrednictwem platform finansowania 

społecznościowego. MŚP notowane na 

rynkach regulowanych nie powinny 

jednak kwalifikować się do stosowania 

tego systemu, ponieważ inwestorzy na 

rynkach regulowanych powinni mieć 

pewność, że emitenci, w których papiery 

wartościowe inwestują, podlegają 

jednolitemu zbiorowi przepisów 

dotyczących obowiązków informacyjnych. 

W związku z tym na rynkach 

regulowanych nie powinien istnieć 

podwójny standard informacyjny zależny 

od wielkości emitenta. 

papierów wartościowych, w tym za 

pośrednictwem platform finansowania 

społecznościowego. 

Or. en 

 

Poprawka  204 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 45 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Szczególny system obowiązków 

informacyjnych powinien zostać 

udostępniony dla ofert publicznych 

papierów wartościowych MŚP, których 

papiery wartościowe są w obrocie na 

wielostronnych platformach obrotu, w tym 

na rynkach rozwoju MŚP, ponieważ takie 

systemy obrotu mogą pełnić funkcję drogi 

dostępu do rynków kapitałowych dla MŚP 

i podlegają mniej rygorystycznym 

przepisom w odniesieniu do ujawniania 

informacji niż rynki regulowane. Należy 

również rozszerzyć definicję MŚP, aby 

uwzględnić MŚP w rozumieniu dyrektywy 

2014/65/UE, w celu zapewnienia spójności 

między niniejszym rozporządzeniem a 

dyrektywą 2014/65/UE. MŚP, których 

papiery wartościowe nie są w obrocie w 

żadnym systemie obrotu, również powinny 

kwalifikować się do stosowania tego 

systemu obowiązków informacyjnych, 

ponieważ przedsiębiorstwa te mogą być 

(45) Proporcjonalny system obowiązków 

informacyjnych powinien zostać 

udostępniony dla ofert publicznych 

papierów wartościowych MŚP, których 

papiery wartościowe są w obrocie na 

wielostronnych platformach obrotu, w tym 

na rynkach rozwoju MŚP, ponieważ takie 

systemy obrotu mogą pełnić funkcję drogi 

dostępu do rynków kapitałowych dla MŚP 

i podlegają mniej rygorystycznym 

przepisom w odniesieniu do ujawniania 

informacji niż rynki regulowane. W 

szczególności rynki rozwoju MŚP 

stanowią obiecujący instrument 

pozyskiwania kapitału dla mniejszych, 

rozwijających się firm. Sukces tych 

przyszłych specjalnych systemów obrotu 

zależy jednak również od ich atrakcyjności 

dla firm określonej wielkości. Ponadto 

mając na uwadze, że zgodnie z dyrektywą 

2014/65/UE operatorzy rynków rozwoju 

MŚP mają obowiązek ustanowienia i 
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także zobowiązane do sporządzenia 

prospektu emisyjnego w związku z 

przeprowadzaniem oferty publicznej ich 

papierów wartościowych, w tym za 

pośrednictwem platform finansowania 

społecznościowego. MŚP notowane na 

rynkach regulowanych nie powinny jednak 

kwalifikować się do stosowania tego 

systemu, ponieważ inwestorzy na rynkach 

regulowanych powinni mieć pewność, że 

emitenci, w których papiery wartościowe 

inwestują, podlegają jednolitemu zbiorowi 

przepisów dotyczących obowiązków 

informacyjnych. W związku z tym na 

rynkach regulowanych nie powinien istnieć 

podwójny standard informacyjny zależny 

od wielkości emitenta. 

stosowania przepisów zapewniających 

obowiązek ujawniania odpowiednich 

informacji bieżących przez emitentów, 

wysokiej jakości standardy informacyjne 

będą miały zastosowanie do wszystkich 

emitentów na tych rynkach rozwoju MŚP. 

Dlatego należy rozszerzyć proporcjonalny 

system obowiązków informacyjnych na 

wszystkich emitentów wnioskujących o 

dopuszczenie na rynki rozwoju MŚP. 

Należy również rozszerzyć definicję MŚP, 

aby uwzględnić MŚP w rozumieniu 

dyrektywy 2014/65/UE, w celu 

zapewnienia spójności między niniejszym 

rozporządzeniem a dyrektywą 2014/65/UE. 

MŚP, których papiery wartościowe nie są 

w obrocie w żadnym systemie obrotu, 

również powinny kwalifikować się do 

stosowania tego systemu obowiązków 

informacyjnych, ponieważ 

przedsiębiorstwa te mogą być także 

zobowiązane do sporządzenia prospektu 

emisyjnego w związku z 

przeprowadzaniem oferty publicznej ich 

papierów wartościowych, w tym za 

pośrednictwem platform finansowania 

społecznościowego. MŚP notowane na 

rynkach regulowanych nie powinny jednak 

kwalifikować się do stosowania tego 

systemu, ponieważ inwestorzy na rynkach 

regulowanych powinni mieć pewność, że 

emitenci, w których papiery wartościowe 

inwestują, podlegają jednolitemu zbiorowi 

przepisów dotyczących obowiązków 

informacyjnych. W związku z tym na 

rynkach regulowanych nie powinien istnieć 

podwójny standard informacyjny zależny 

od wielkości emitenta. 

Or. en 

 

Poprawka  205 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 45 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Szczególny system obowiązków 

informacyjnych powinien zostać 

udostępniony dla ofert publicznych 

papierów wartościowych MŚP, których 

papiery wartościowe są w obrocie na 

wielostronnych platformach obrotu, w tym 

na rynkach rozwoju MŚP, ponieważ takie 

systemy obrotu mogą pełnić funkcję drogi 

dostępu do rynków kapitałowych dla MŚP 

i podlegają mniej rygorystycznym 

przepisom w odniesieniu do ujawniania 

informacji niż rynki regulowane. Należy 

również rozszerzyć definicję MŚP, aby 

uwzględnić MŚP w rozumieniu dyrektywy 

2014/65/UE, w celu zapewnienia spójności 

między niniejszym rozporządzeniem a 

dyrektywą 2014/65/UE. MŚP, których 

papiery wartościowe nie są w obrocie w 

żadnym systemie obrotu, również powinny 

kwalifikować się do stosowania tego 

systemu obowiązków informacyjnych, 

ponieważ przedsiębiorstwa te mogą być 

także zobowiązane do sporządzenia 

prospektu emisyjnego w związku z 

przeprowadzaniem oferty publicznej ich 

papierów wartościowych, w tym za 

pośrednictwem platform finansowania 

społecznościowego. MŚP notowane na 

rynkach regulowanych nie powinny jednak 

kwalifikować się do stosowania tego 

systemu, ponieważ inwestorzy na rynkach 

regulowanych powinni mieć pewność, że 

emitenci, w których papiery wartościowe 

inwestują, podlegają jednolitemu zbiorowi 

przepisów dotyczących obowiązków 

informacyjnych. W związku z tym na 

rynkach regulowanych nie powinien istnieć 

podwójny standard informacyjny zależny 

od wielkości emitenta. 

(45) Prospekt emisyjny MSP powinien 

zostać udostępniony dla ofert publicznych 

papierów wartościowych MŚP, których 

papiery wartościowe są w obrocie na 

wielostronnych platformach obrotu, w tym 

na rynkach rozwoju MŚP, ponieważ takie 

systemy obrotu mogą pełnić funkcję drogi 

dostępu do rynków kapitałowych dla MŚP 

i podlegają mniej rygorystycznym 

przepisom w odniesieniu do ujawniania 

informacji niż rynki regulowane. Należy 

również rozszerzyć definicję MŚP, aby 

uwzględnić MŚP w rozumieniu dyrektywy 

2014/65/UE, w celu zapewnienia spójności 

między niniejszym rozporządzeniem a 

dyrektywą 2014/65/UE. MŚP, których 

papiery wartościowe nie są w obrocie w 

żadnym systemie obrotu, również powinny 

kwalifikować się do stosowania tego 

systemu obowiązków informacyjnych, 

ponieważ przedsiębiorstwa te mogą być 

także zobowiązane do sporządzenia 

prospektu emisyjnego w związku z 

przeprowadzaniem oferty publicznej ich 

papierów wartościowych, w tym za 

pośrednictwem platform finansowania 

społecznościowego. MŚP notowane na 

rynkach regulowanych nie powinny jednak 

kwalifikować się do stosowania tego 

systemu, ponieważ inwestorzy na rynkach 

regulowanych powinni mieć pewność, że 

emitenci, w których papiery wartościowe 

inwestują, podlegają jednolitemu zbiorowi 

przepisów dotyczących obowiązków 

informacyjnych. W związku z tym na 

rynkach regulowanych nie powinien istnieć 

podwójny standard informacyjny zależny 

od wielkości emitenta. 

Or. en 

 

Poprawka  206 

Beatrix von Storch 
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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 

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. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  207 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 47 
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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 

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. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  208 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 47 



 

AM\1092631PL.doc 65/145 PE582.054v01-00 

 PL 

 

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 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. 

(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. 

Ponadto wysokie standardy dotyczące 

minimalnej kwoty rozrachunku nałożone 

na centralne depozyty papierów 

wartościowych przez niektórych unijnych 

emitentów powodują trudności i ryzyko 

operacyjne dla infrastruktury rynku 

finansowego i jego uczestników w 

odniesieniu do czynności 

potransakcyjnych.  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 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. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Propozycja EBC, która z uwagi na rolę EBC w systemie Target2Securities wydaje się 

uzasadniona. 

 

Poprawka  209 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 48 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Głównym celem uwzględnienia 

czynników ryzyka w prospekcie 

emisyjnym jest zapewnienie, aby 

inwestorzy dokonywali przemyślanej 

oceny takiego ryzyka i tym samym 

podejmowali decyzje inwestycyjne z pełną 

znajomością stanu faktycznego. Czynniki 

ryzyka powinny zatem ograniczać się do 

tych rodzajów ryzyka, które są istotne i 

szczególne dla danego emitenta i jego 

papierów wartościowych oraz które są 

potwierdzone w treści prospektu 

emisyjnego. Prospekt emisyjny nie 

powinien obejmować czynników ryzyka, 

które są ogólne i które pełnią jedynie 

funkcję zastrzeżeń prawnych, ponieważ 

mogą one przysłonić bardziej szczegółowe 

czynniki ryzyka, których inwestorzy 

powinni być świadomi, uniemożliwiając 

przedstawienie w prospekcie informacji w 

łatwej do przeanalizowania, zwięzłej i 

zrozumiałej formie. Aby pomóc 

inwestorom w zidentyfikowaniu 

najistotniejszych rodzajów ryzyka, emitent 

powinien mieć obowiązek pogrupowania 

określonych czynników ryzyka i 

przyporządkowania ich do różnych 

kategorii na podstawie poziomów 

istotności. Ograniczoną liczbę czynników 

ryzyka wybranych przez emitenta z 

kategorii o najwyższym poziomie 

istotności należy uwzględnić w 

podsumowaniu. 

(48) Głównym celem uwzględnienia 

czynników ryzyka w prospekcie 

emisyjnym jest zapewnienie, aby 

inwestorzy dokonywali przemyślanej 

oceny takiego ryzyka i tym samym 

podejmowali decyzje inwestycyjne z pełną 

znajomością stanu faktycznego. Czynniki 

ryzyka powinny zatem ograniczać się do 

tych rodzajów ryzyka, które są istotne i 

szczególne dla danego emitenta i jego 

papierów wartościowych oraz które są 

potwierdzone w treści prospektu 

emisyjnego. Prospekt emisyjny nie 

powinien obejmować czynników ryzyka, 

które są ogólne i które pełnią jedynie 

funkcję zastrzeżeń prawnych, ponieważ 

mogą one przysłonić bardziej szczegółowe 

czynniki ryzyka, których inwestorzy 

powinni być świadomi, uniemożliwiając 

przedstawienie w prospekcie informacji w 

łatwej do przeanalizowania, zwięzłej i 

zrozumiałej formie. Właściwe organy 

krajowe powinny zachęcać emitentów do 

przedstawiania jedynie istotnych 
czynników ryzyka właściwych dla 

emitenta lub papierów wartościowych. 



 

AM\1092631PL.doc 67/145 PE582.054v01-00 

 PL 

Or. en 

 

Poprawka  210 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 48 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Głównym celem uwzględnienia 

czynników ryzyka w prospekcie 

emisyjnym jest zapewnienie, aby 

inwestorzy dokonywali przemyślanej 

oceny takiego ryzyka i tym samym 

podejmowali decyzje inwestycyjne z pełną 

znajomością stanu faktycznego. Czynniki 

ryzyka powinny zatem ograniczać się do 

tych rodzajów ryzyka, które są istotne i 

szczególne dla danego emitenta i jego 

papierów wartościowych oraz które są 

potwierdzone w treści prospektu 

emisyjnego. Prospekt emisyjny nie 

powinien obejmować czynników ryzyka, 

które są ogólne i które pełnią jedynie 

funkcję zastrzeżeń prawnych, ponieważ 

mogą one przysłonić bardziej szczegółowe 

czynniki ryzyka, których inwestorzy 

powinni być świadomi, uniemożliwiając 

przedstawienie w prospekcie informacji w 

łatwej do przeanalizowania, zwięzłej i 

zrozumiałej formie. Aby pomóc 

inwestorom w zidentyfikowaniu 

najistotniejszych rodzajów ryzyka, emitent 

powinien mieć obowiązek pogrupowania 

określonych czynników ryzyka i 

przyporządkowania ich do różnych 

kategorii na podstawie poziomów 

istotności. Ograniczoną liczbę czynników 

ryzyka wybranych przez emitenta z 

kategorii o najwyższym poziomie 

istotności należy uwzględnić w 

podsumowaniu. 

(48) Głównym celem uwzględnienia 

czynników ryzyka w prospekcie 

emisyjnym jest zapewnienie, aby 

inwestorzy dokonywali przemyślanej 

oceny takiego ryzyka i tym samym 

podejmowali decyzje inwestycyjne z pełną 

znajomością stanu faktycznego. Czynniki 

ryzyka powinny zatem ograniczać się do 

tych rodzajów ryzyka, które są właściwe 

dla ryzyka operacyjnego i inwestycyjnego 
danego emitenta i jego papierów 

wartościowych oraz które są potwierdzone 

w treści prospektu emisyjnego. Prospekt 

emisyjny nie powinien obejmować 

czynników ryzyka, które są ogólne i które 

pełnią jedynie funkcję zastrzeżeń 

prawnych, ponieważ mogą one przysłonić 

bardziej szczegółowe czynniki ryzyka, 

których inwestorzy powinni być świadomi, 

uniemożliwiając przedstawienie w 

prospekcie informacji w łatwej do 

przeanalizowania, zwięzłej i zrozumiałej 

formie. 

Or. en 
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Poprawka  211 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 48 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Głównym celem uwzględnienia 

czynników ryzyka w prospekcie 

emisyjnym jest zapewnienie, aby 

inwestorzy dokonywali przemyślanej 

oceny takiego ryzyka i tym samym 

podejmowali decyzje inwestycyjne z pełną 

znajomością stanu faktycznego. Czynniki 

ryzyka powinny zatem ograniczać się do 

tych rodzajów ryzyka, które są istotne i 

szczególne dla danego emitenta i jego 

papierów wartościowych oraz które są 

potwierdzone w treści prospektu 

emisyjnego. Prospekt emisyjny nie 

powinien obejmować czynników ryzyka, 

które są ogólne i które pełnią jedynie 

funkcję zastrzeżeń prawnych, ponieważ 

mogą one przysłonić bardziej szczegółowe 

czynniki ryzyka, których inwestorzy 

powinni być świadomi, uniemożliwiając 

przedstawienie w prospekcie informacji w 

łatwej do przeanalizowania, zwięzłej i 

zrozumiałej formie. Aby pomóc 

inwestorom w zidentyfikowaniu 

najistotniejszych rodzajów ryzyka, emitent 

powinien mieć obowiązek pogrupowania 

określonych czynników ryzyka i 

przyporządkowania ich do różnych 

kategorii na podstawie poziomów 

istotności. Ograniczoną liczbę czynników 

ryzyka wybranych przez emitenta z 

kategorii o najwyższym poziomie 

istotności należy uwzględnić w 

podsumowaniu. 

(48) Głównym celem uwzględnienia 

czynników ryzyka w prospekcie 

emisyjnym jest zapewnienie, aby 

inwestorzy dokonywali przemyślanej 

oceny takiego ryzyka i tym samym 

podejmowali decyzje inwestycyjne z pełną 

znajomością stanu faktycznego. Czynniki 

ryzyka powinny zatem ograniczać się do 

tych rodzajów ryzyka, które są istotne i 

szczególne dla danego emitenta i jego 

papierów wartościowych oraz które są 

potwierdzone w treści prospektu 

emisyjnego. Prospekt emisyjny nie 

powinien obejmować czynników ryzyka, 

które są ogólne i które pełnią jedynie 

funkcję zastrzeżeń prawnych, ponieważ 

mogą one przysłonić bardziej szczegółowe 

czynniki ryzyka, których inwestorzy 

powinni być świadomi, uniemożliwiając 

przedstawienie w prospekcie informacji w 

łatwej do przeanalizowania, zwięzłej i 

zrozumiałej formie. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Pewne pod względem prawnym zaklasyfikowanie ryzyka jest niezwykle trudne w momencie 

opublikowania prospektu emisyjnego. Ponadto podział ryzyka na trzy kategorie może być 
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mylący dla inwestora. 

 

Poprawka  212 

Ernest Urtasun 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 48 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Głównym celem uwzględnienia 

czynników ryzyka w prospekcie 

emisyjnym jest zapewnienie, aby 

inwestorzy dokonywali przemyślanej 

oceny takiego ryzyka i tym samym 

podejmowali decyzje inwestycyjne z pełną 

znajomością stanu faktycznego. Czynniki 

ryzyka powinny zatem ograniczać się do 

tych rodzajów ryzyka, które są istotne i 

szczególne dla danego emitenta i jego 

papierów wartościowych oraz które są 

potwierdzone w treści prospektu 

emisyjnego. Prospekt emisyjny nie 

powinien obejmować czynników ryzyka, 

które są ogólne i które pełnią jedynie 

funkcję zastrzeżeń prawnych, ponieważ 

mogą one przysłonić bardziej szczegółowe 

czynniki ryzyka, których inwestorzy 

powinni być świadomi, uniemożliwiając 

przedstawienie w prospekcie informacji w 

łatwej do przeanalizowania, zwięzłej i 

zrozumiałej formie. Aby pomóc 

inwestorom w zidentyfikowaniu 

najistotniejszych rodzajów ryzyka, emitent 

powinien mieć obowiązek pogrupowania 

określonych czynników ryzyka i 

przyporządkowania ich do różnych 

kategorii na podstawie poziomów 

istotności. Ograniczoną liczbę czynników 

ryzyka wybranych przez emitenta z 

kategorii o najwyższym poziomie 

istotności należy uwzględnić w 

podsumowaniu. 

(48) Głównym celem uwzględnienia 

czynników ryzyka w prospekcie 

emisyjnym jest zapewnienie, aby 

inwestorzy dokonywali przemyślanej 

oceny takiego ryzyka i tym samym 

podejmowali decyzje inwestycyjne z pełną 

znajomością stanu faktycznego. Czynniki 

ryzyka powinny zatem ograniczać się do 

tych rodzajów ryzyka, które są istotne i 

szczególne dla danego emitenta i jego 

papierów wartościowych oraz które są 

potwierdzone w treści prospektu 

emisyjnego. Prospekt emisyjny nie 

powinien obejmować czynników ryzyka, 

które są ogólne i które pełnią jedynie 

funkcję zastrzeżeń prawnych, ponieważ 

mogą one przysłonić bardziej szczegółowe 

czynniki ryzyka, których inwestorzy 

powinni być świadomi, uniemożliwiając 

przedstawienie w prospekcie informacji w 

łatwej do przeanalizowania, zwięzłej i 

zrozumiałej formie. Aby pomóc 

inwestorom w zidentyfikowaniu 

najistotniejszych rodzajów ryzyka, emitent 

powinien mieć obowiązek pogrupowania 

określonych czynników ryzyka i 

przyporządkowania ich do różnych 

kategorii na podstawie poziomów 

istotności. Ograniczoną liczbę czynników 

ryzyka wybranych przez emitenta z 

kategorii o najwyższym poziomie 

istotności należy uwzględnić w 

podsumowaniu. Niezależnie od 

powyższego w podsumowaniu należy 

uwzględnić wszystkie czynniki ryzyka o 

najwyższym poziomie istotności, dlatego 

nie można wprowadzać arbitralnego 
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limitu.  

Or. en 

 

Poprawka  213 

Philippe De Backer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 51 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(51) Zezwolenie emitentom na włączenie 

przez odniesienie dokumentów 

zawierających informacje, które mają być 

ujawnione w projekcie emisyjnym – pod 

warunkiem że dokumenty włączone przez 

odniesienie zostały wcześniej 

opublikowane w formie elektronicznej – 

powinno ułatwić procedurę sporządzania 

prospektu emisyjnego oraz obniżyć koszty 

ponoszone przez emitentów bez narażenia 

ochrony inwestorów na szwank. 

Wspomnianego celu, jakim jest 

uproszczenie i obniżenie kosztów 

sporządzania prospektu emisyjnego, nie 

należy jednak realizować kosztem innych 

interesów, które prospekt ma chronić, jak 

np. dostępności informacji. Język 

informacji włączanych przez odniesienie 

powinien być zgodny z systemem 

językowym mającym zastosowanie do 

prospektów emisyjnych. Informacje 

włączane przez odniesienie mogą dotyczyć 

danych historycznych, jednak jeżeli 

informacje te są już nieaktualne z powodu 

istotnej zmiany, należy to wyraźnie 

stwierdzić w prospekcie emisyjnym, a 

ponadto zamieścić aktualne informacje. 

(51) Zezwolenie emitentom na włączenie 

przez odniesienie dokumentów 

zawierających informacje, które mają być 

ujawnione w projekcie emisyjnym lub 

podstawowym prospekcie emisyjnym – 

pod warunkiem że dokumenty włączone 

przez odniesienie zostały wcześniej 

opublikowane w formie elektronicznej – 

powinno ułatwić procedurę sporządzania 

prospektu emisyjnego oraz obniżyć koszty 

ponoszone przez emitentów bez narażenia 

ochrony inwestorów na szwank. 

Wspomnianego celu, jakim jest 

uproszczenie i obniżenie kosztów 

sporządzania prospektu emisyjnego, nie 

należy jednak realizować kosztem innych 

interesów, które prospekt ma chronić, jak 

np. dostępności informacji. Język 

informacji włączanych przez odniesienie 

powinien być zgodny z systemem 

językowym mającym zastosowanie do 

prospektów emisyjnych. Informacje 

włączane przez odniesienie mogą dotyczyć 

danych historycznych, jednak jeżeli 

informacje te są już nieaktualne z powodu 

istotnej zmiany, należy to wyraźnie 

stwierdzić w prospekcie emisyjnym, a 

ponadto zamieścić aktualne informacje. 

Ponadto emitenci dokonujący częstych 

emisji powinni mieć prawo decydowania o 

wprowadzeniu zmian w uniwersalnym 

dokumencie rejestracyjnym poprzez 

dynamiczne odniesienie w prospekcie 

emisyjnym. Takie dynamiczne odniesienie 

zagwarantowałoby, że czytelnik zawsze 
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byłby odsyłany do najnowszej wersji 

uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego, bez konieczności 

sporządzania suplementu. Wykorzystanie 

dynamicznego odniesienia zamiast 

suplementu nie powinno naruszać prawa 

inwestora do wycofania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zastąpienie poprawki 17 z projektu sprawozdania. Dodano zdanie „Wykorzystanie 

dynamicznego odniesienia zamiast suplementu nie powinno naruszać prawa inwestora do 

wycofania.” 

 

Poprawka  214 

Philippe De Backer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 52 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(52) Wszelkie informacje regulowane, 

zdefiniowane w art. 2 ust. 1 lit. k) 

dyrektywy 2004/109/WE, powinny 

kwalifikować się do włączenia przez 

odniesienie do prospektu emisyjnego. 

Emitenci, których papiery wartościowe są 

w obrocie na wielostronnej platformie 

obrotu, i emitenci, którzy są zwolnieni z 

obowiązku publikowania rocznych i 

półrocznych sprawozdań finansowych na 

mocy art. 8 ust. 1 lit. b) dyrektywy 

2004/109/WE, również powinni mieć 

możliwość włączania do prospektu 

emisyjnego przez odniesienie całości lub 

części swoich rocznych i okresowych 

informacji finansowych, sprawozdań z 

badania, sprawozdań finansowych, 

sprawozdań z działalności lub oświadczeń 

o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, 

podlegających obowiązkowi publikacji w 

formie elektronicznej. 

(52) Wszelkie informacje regulowane 

powinny kwalifikować się do włączenia 

przez odniesienie do prospektu 

emisyjnego. Emitenci, których papiery 

wartościowe są w obrocie na wielostronnej 

platformie obrotu, i emitenci, którzy są 

zwolnieni z obowiązku publikowania 

rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych na mocy art. 8 ust. 1 lit. b) 

dyrektywy 2004/109/WE, również powinni 

mieć możliwość włączania do prospektu 

emisyjnego przez odniesienie całości lub 

części swoich rocznych i okresowych 

informacji finansowych, sprawozdań z 

badania, sprawozdań finansowych, 

sprawozdań z działalności lub oświadczeń 

o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, 

podlegających obowiązkowi publikacji w 

formie elektronicznej. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka techniczna związana z poprawką dotyczącą definicji „informacji regulowanych”. 

 

Poprawka  215 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 53 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(53) Nie wszyscy emitenci mają dostęp do 

odpowiednich informacji i wytycznych 

dotyczących procedury weryfikacji i 

zatwierdzania oraz niezbędnych działań, 

jakie należy podjąć, aby uzyskać 

zatwierdzenie prospektu emisyjnego, 

ponieważ właściwe organy w państwach 

członkowskich stosują różne podejścia. 

Niniejsze rozporządzenie powinno 

umożliwić wyeliminowanie tych różnic 

poprzez ujednolicenie przepisów mających 

zastosowanie do procesu weryfikacji i 

zatwierdzania w celu zapewnienia, aby 

wszystkie właściwe organy przyjęły spójne 

podejście przy badaniu kompletności, 

spójności i zrozumiałości informacji 

zawartych w prospekcie emisyjnym. 

Wytyczne dotyczące sposobu uzyskania 

zatwierdzenia prospektu emisyjnego 

powinny być publicznie dostępne na 

stronach internetowych właściwych 

organów. ESMA powinna odgrywać 

kluczową rolę we wspieraniu konwergencji 

praktyk nadzorczych w tej dziedzinie 

poprzez stosowanie uprawnień 

przysługujących jej na mocy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1095/201013. W 

szczególności ESMA powinna w 

stosownym terminie przed przeglądem 

niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010 

przeprowadzić na podstawie niniejszego 

(53) Nie wszyscy emitenci mają dostęp do 

odpowiednich informacji i wytycznych 

dotyczących procedury weryfikacji i 

zatwierdzania oraz niezbędnych działań, 

jakie należy podjąć, aby uzyskać 

zatwierdzenie prospektu emisyjnego, 

ponieważ właściwe organy w państwach 

członkowskich stosują różne podejścia. 

Niniejsze rozporządzenie powinno 

umożliwić wyeliminowanie tych różnic 

poprzez ujednolicenie przepisów mających 

zastosowanie do procesu weryfikacji i 

zatwierdzania oraz poprzez usprawnienie 

procesu zatwierdzania przez właściwe 

organy krajowe w celu zapewnienia, aby 

wszystkie właściwe organy przyjęły spójne 

podejście przy badaniu kompletności, 

spójności i zrozumiałości informacji 

zawartych w prospekcie emisyjnym. 

Wytyczne dotyczące sposobu uzyskania 

zatwierdzenia prospektu emisyjnego 

powinny być publicznie dostępne na 

stronach internetowych właściwych 

organów. ESMA powinna odgrywać 

kluczową rolę we wspieraniu konwergencji 

praktyk nadzorczych w tej dziedzinie 

poprzez stosowanie uprawnień 

przysługujących jej na mocy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1095/201013. W 

szczególności ESMA powinna w 

stosownym terminie przed przeglądem 

niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z 
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rozporządzenia wzajemne oceny 

obejmujące działania właściwych organów. 

rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010 

przeprowadzić na podstawie niniejszego 

rozporządzenia wzajemne oceny 

obejmujące działania właściwych organów. 

__________________ __________________ 

13 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z 

dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu 

Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany 

decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia 

decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 

z 15.12.2010, s. 84). 

13 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z 

dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu 

Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany 

decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia 

decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 

z 15.12.2010, s. 84). 

Or. en 

 

Poprawka  216 

Philippe De Backer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 53 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53a) ESMA powinna dokonać oceny 

struktury, finansowania i funkcjonowania 

systemu przepływu pracy w kontekście 

unii rynków kapitałowych wspólnie z 

właściwymi organami krajowymi. 

Or. en 

 

Poprawka  217 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 54 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(54) W celu ułatwienia dostępu do rynków 

państw członkowskich ważne jest, aby 

ujawniane były opłaty pobierane przez 

(54) W celu ułatwienia dostępu do rynków 

państw członkowskich ważne jest, aby 

ujawniane były opłaty pobierane przez 
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właściwe organy za zatwierdzanie i 

składanie prospektów emisyjnych i 

związanych z nimi dokumentów. 

właściwe organy za zatwierdzanie i 

składanie prospektów emisyjnych i 

związanych z nimi dokumentów. Opłaty 

nakładane na emitentów mających 

siedzibę w państwie trzecim powinny 

uwzględniać dodatkowe obciążenia, jakie 

wiążą się z taką lokalizacją siedziby dla 

właściwych organów krajowych państw 

członkowskich, w których papiery 

wartościowe są emitowane. 

Or. en 

 

Poprawka  218 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 55 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(55) Ponieważ internet zapewnia łatwy 

dostęp do informacji – oraz w celu 

zapewnienia lepszej dostępności dla 

inwestorów – prospekt emisyjny powinien 

być zawsze publikowany w formie 

elektronicznej. Prospekt emisyjny 

powinien być publikowany w wyznaczonej 

części strony internetowej emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie do obrotu lub, w stosownych 

przypadkach, na stronie internetowej 

pośredników finansowych dokonujących 

plasowania lub sprzedaży papierów 

wartościowych, w tym również 

upoważnionych płatników, lub na stronie 

internetowej rynku regulowanego, na 

którym papiery wartościowe mają zostać 

dopuszczone do obrotu, lub na stronie 

internetowej operatora wielostronnej 

platformy obrotu, a także powinien być 

przekazywany ESMA przez właściwy 

organ wraz z odpowiednimi danymi 

umożliwiającymi jego klasyfikację. ESMA 

powinna zapewnić system 

scentralizowanego gromadzenia informacji 

na temat prospektów emisyjnych 

(55) Ponieważ internet zapewnia łatwy 

dostęp do informacji – oraz w celu 

zapewnienia lepszej dostępności dla 

inwestorów – prospekt emisyjny powinien 

być zawsze publikowany w formie 

elektronicznej. Prospekt emisyjny 

powinien być publikowany w wyznaczonej 

części strony internetowej emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie do obrotu lub, w stosownych 

przypadkach, na stronie internetowej 

pośredników finansowych dokonujących 

plasowania lub sprzedaży papierów 

wartościowych, w tym również 

upoważnionych płatników, lub na stronie 

internetowej rynku regulowanego, na 

którym papiery wartościowe mają zostać 

dopuszczone do obrotu, lub na stronie 

internetowej operatora wielostronnej 

platformy obrotu, a także powinien być 

przekazywany ESMA przez właściwy 

organ wraz z odpowiednimi danymi 

umożliwiającymi jego klasyfikację. ESMA 

powinna zapewnić system 

scentralizowanego gromadzenia informacji 

na temat elektronicznych prospektów 
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zapewniający ogółowi społeczeństwa 

bezpłatny dostęp i odpowiednie narzędzia 

wyszukiwania. Prospekty emisyjne 

powinny być publicznie dostępne przez co 

najmniej 10 lat po ich opublikowaniu w 

celu zapewnienia, aby okres, w którym są 

publicznie dostępne, był dostosowany do 

okresu rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych zgodnie z dyrektywą 

2004/109/WE. Prospekt emisyjny 

powinien jednak zawsze być dostępny w 

formie papierowej, nieodpłatnie i na 

wniosek inwestorów. 

emisyjnych zapewniający ogółowi 

społeczeństwa bezpłatny dostęp i 

odpowiednie narzędzia wyszukiwania. 

Prospekty emisyjne powinny być 

publicznie dostępne przez co najmniej 10 

lat po ich opublikowaniu w celu 

zapewnienia, aby okres, w którym są 

publicznie dostępne, był dostosowany do 

okresu rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych zgodnie z dyrektywą 

2004/109/WE. 

Or. en 

 

Poprawka  219 

Danuta Maria Hübner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 55 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(55) Ponieważ internet zapewnia łatwy 

dostęp do informacji – oraz w celu 

zapewnienia lepszej dostępności dla 

inwestorów – prospekt emisyjny powinien 

być zawsze publikowany w formie 

elektronicznej. Prospekt emisyjny 

powinien być publikowany w wyznaczonej 

części strony internetowej emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie do obrotu lub, w stosownych 

przypadkach, na stronie internetowej 

pośredników finansowych dokonujących 

plasowania lub sprzedaży papierów 

wartościowych, w tym również 

upoważnionych płatników, lub na stronie 

internetowej rynku regulowanego, na 

którym papiery wartościowe mają zostać 

dopuszczone do obrotu, lub na stronie 

internetowej operatora wielostronnej 

platformy obrotu, a także powinien być 

przekazywany ESMA przez właściwy 

organ wraz z odpowiednimi danymi 

umożliwiającymi jego klasyfikację. ESMA 

(55) Ponieważ internet zapewnia łatwy 

dostęp do informacji – oraz w celu 

zapewnienia lepszej dostępności dla 

inwestorów – prospekt emisyjny powinien 

być zawsze publikowany w formie 

elektronicznej. Prospekt emisyjny 

powinien być publikowany w wyznaczonej 

części strony internetowej emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie do obrotu lub, w stosownych 

przypadkach, na stronie internetowej 

pośredników finansowych dokonujących 

plasowania lub sprzedaży papierów 

wartościowych, w tym również 

upoważnionych płatników, lub na stronie 

internetowej rynku regulowanego, na 

którym papiery wartościowe mają zostać 

dopuszczone do obrotu, lub na stronie 

internetowej operatora wielostronnej 

platformy obrotu, a także powinien być 

przekazywany ESMA przez właściwy 

organ wraz z odpowiednimi danymi 

umożliwiającymi jego klasyfikację. ESMA 
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powinna zapewnić system 

scentralizowanego gromadzenia informacji 

na temat prospektów emisyjnych 

zapewniający ogółowi społeczeństwa 

bezpłatny dostęp i odpowiednie narzędzia 

wyszukiwania. Prospekty emisyjne 

powinny być publicznie dostępne przez co 

najmniej 10 lat po ich opublikowaniu w 

celu zapewnienia, aby okres, w którym są 

publicznie dostępne, był dostosowany do 

okresu rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych zgodnie z dyrektywą 

2004/109/WE. Prospekt emisyjny 

powinien jednak zawsze być dostępny w 

formie papierowej, nieodpłatnie i na 

wniosek inwestorów. 

powinna zapewnić system 

scentralizowanego gromadzenia informacji 

na temat prospektów emisyjnych 

zapewniający ogółowi społeczeństwa 

bezpłatny dostęp i odpowiednie narzędzia 

wyszukiwania. Aby zapewnić inwestorom 

dostęp do wiarygodnych danych, które 

można sprawnie i efektywnie 

wykorzystywać i analizować, kluczowe 

informacje, dla których określono 

standardy międzynarodowe, takie jak 

ISIN i LEI, powinny nadawać się do 

odczytu maszynowego, co dotyczy również 

metadanych. Prospekty emisyjne powinny 

być publicznie dostępne przez co najmniej 

10 lat po ich opublikowaniu w celu 

zapewnienia, aby okres, w którym są 

publicznie dostępne, był dostosowany do 

okresu rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych zgodnie z dyrektywą 

2004/109/WE. Prospekt emisyjny 

powinien jednak zawsze być dostępny w 

formie papierowej, nieodpłatnie i na 

wniosek inwestorów. 

Or. en 

 

Poprawka  220 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 56 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(56) Należy również zharmonizować 

reklamy w celu uniknięcia osłabienia 

zaufania publicznego i naruszenia 

sprawnego funkcjonowania rynków 

finansowych. Uczciwość i dokładność 

reklam oraz ich spójność z treścią 

prospektu emisyjnego ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony inwestorów, w tym 

inwestorów detalicznych, a sprawowanie 

nadzoru nad tymi reklamami stanowi 

nieodłączny element funkcji właściwych 

(56) Należy również zharmonizować 

reklamy w celu uniknięcia osłabienia 

zaufania publicznego i naruszenia 

sprawnego funkcjonowania rynków 

finansowych. Uczciwość i dokładność 

reklam oraz ich spójność z treścią 

prospektu emisyjnego ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony inwestorów, w tym 

inwestorów detalicznych. Bez uszczerbku 

dla określonego w niniejszym 

rozporządzeniu mechanizmu paszportów 
sprawowanie nadzoru nad tymi reklamami 
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organów. stanowi nieodłączny element funkcji 

właściwych organów przyjmujących 

państw członkowskich, mając na 

względzie ich kompetencje językowe oraz 

lepszą znajomość lokalnych przepisów 

dotyczących spółek i konsumentów, 

kultury inwestorów oraz poziomu ich 

edukacji finansowej. 

Or. en 

 

Poprawka  221 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 56 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(56) Należy również zharmonizować 

reklamy w celu uniknięcia osłabienia 

zaufania publicznego i naruszenia 

sprawnego funkcjonowania rynków 

finansowych. Uczciwość i dokładność 

reklam oraz ich spójność z treścią 

prospektu emisyjnego ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony inwestorów, w tym 

inwestorów detalicznych, a sprawowanie 

nadzoru nad tymi reklamami stanowi 

nieodłączny element funkcji właściwych 

organów. 

(56) Należy również zharmonizować 

reklamy w celu uniknięcia osłabienia 

zaufania publicznego i naruszenia 

sprawnego funkcjonowania rynków 

finansowych. Uczciwość i dokładność 

reklam oraz ich spójność z treścią 

prospektu emisyjnego ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony inwestorów, w tym 

inwestorów detalicznych. Za nadzór nad 

reklamami powinny odpowiadać właściwe 

organy państw członkowskich, w których 

reklamy te są rozpowszechniane, ze 

względu na bliskość geograficzną, a także 

lepszą znajomość języka oraz 

odpowiednich przepisów krajowych. 

Or. en 

 

Poprawka  222 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 56 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(56) Należy również zharmonizować 

reklamy w celu uniknięcia osłabienia 

zaufania publicznego i naruszenia 

sprawnego funkcjonowania rynków 

finansowych. Uczciwość i dokładność 

reklam oraz ich spójność z treścią 

prospektu emisyjnego ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony inwestorów, w tym 

inwestorów detalicznych, a sprawowanie 

nadzoru nad tymi reklamami stanowi 

nieodłączny element funkcji właściwych 

organów. 

(56) Należy również zharmonizować 

reklamy w celu uniknięcia osłabienia 

zaufania publicznego i naruszenia 

sprawnego funkcjonowania rynków 

finansowych. Uczciwość i dokładność 

reklam oraz ich spójność z treścią 

prospektu emisyjnego ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony inwestorów, w tym 

inwestorów detalicznych, a sprawowanie 

nadzoru nad tymi reklamami – bez 

uszczerbku dla określonego w niniejszym 

rozporządzeniu mechanizmu paszportów – 

stanowi nieodłączny element funkcji 

właściwych organów państw 

członkowskich, w których prospekt jest 

reklamowany, mając na uwadze ich 

kompetencje, zwłaszcza językowe, a także 

znajomość lokalnych przepisów 

dotyczących spółek i konsumentów, 

kultury inwestorów oraz poziomu ich 

edukacji finansowej. 

Or. en 

 

Poprawka  223 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 56 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(56) Należy również zharmonizować 

reklamy w celu uniknięcia osłabienia 

zaufania publicznego i naruszenia 

sprawnego funkcjonowania rynków 

finansowych. Uczciwość i dokładność 

reklam oraz ich spójność z treścią 

prospektu emisyjnego ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony inwestorów, w tym 

inwestorów detalicznych, a sprawowanie 

nadzoru nad tymi reklamami stanowi 

nieodłączny element funkcji właściwych 

organów. 

(56) Należy również zharmonizować 

reklamy w celu uniknięcia osłabienia 

zaufania publicznego i naruszenia 

sprawnego funkcjonowania rynków 

finansowych. Uczciwość i dokładność 

reklam oraz ich spójność z treścią 

prospektu emisyjnego ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony inwestorów, w tym 

inwestorów detalicznych, a sprawowanie 

nadzoru nad tymi reklamami stanowi 

nieodłączny element funkcji właściwych 

organów. Właściwe organy państw 
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członkowskich, w których reklamy są 

rozpowszechniane, powinny odpowiadać 

za nadzór nad reklamami prezentowanymi 

w danym państwie członkowskim.  

Or. en 

 

Poprawka  224 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 56 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(56) Należy również zharmonizować 

reklamy w celu uniknięcia osłabienia 

zaufania publicznego i naruszenia 

sprawnego funkcjonowania rynków 

finansowych. Uczciwość i dokładność 

reklam oraz ich spójność z treścią 

prospektu emisyjnego ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony inwestorów, w tym 

inwestorów detalicznych, a sprawowanie 

nadzoru nad tymi reklamami stanowi 

nieodłączny element funkcji właściwych 

organów. 

(56) Należy również zharmonizować 

reklamy w celu uniknięcia osłabienia 

zaufania publicznego i naruszenia 

sprawnego funkcjonowania rynków 

finansowych. Uczciwość i dokładność 

reklam oraz ich spójność z treścią 

prospektu emisyjnego ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony inwestorów, w tym 

inwestorów detalicznych, a sprawowanie 

nadzoru nad tymi reklamami stanowi 

nieodłączny element funkcji właściwych 

organów, przy czym macierzyste i 

przyjmujące państwo członkowskie 

współpracują ze sobą, a ESMA prowadzi 

mediację w przypadku sporów. 

Or. en 

 

Poprawka  225 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 59 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(59) Obowiązek emitenta dotyczący 

tłumaczenia całego prospektu emisyjnego 

na wszystkie właściwe języki urzędowe 

(59) Obowiązek emitenta dotyczący 

tłumaczenia całego prospektu emisyjnego 

na wszystkie właściwe języki urzędowe 
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zniechęca do przeprowadzania ofert 

transgranicznych lub notowania na kilku 

rynkach równolegle. W celu ułatwienia 

przeprowadzania ofert transgranicznych, w 

przypadku gdy prospekt emisyjny został 

sporządzony w języku zwyczajowo 

przyjętym za język międzynarodowych 

finansów, tłumaczeniu na język urzędowy 

lub języki urzędowe przyjmujących lub 

macierzystych państw członkowskich 

powinno podlegać jedynie podsumowanie. 

zniechęca do przeprowadzania ofert 

transgranicznych lub notowania na kilku 

rynkach równolegle. W celu ułatwienia 

przeprowadzania ofert transgranicznych, w 

przypadku gdy prospekt emisyjny został 

sporządzony w języku zwyczajowo 

przyjętym za język międzynarodowych 

finansów, należy przetłumaczyć jedynie 

podsumowanie – na język urzędowy lub 

języki urzędowe przyjmujących lub 

macierzystych państw członkowskich lub 

na jeden z języków urzędowych 

stosowanych w części państwa 

członkowskiego, w której dany produkt 

inwestycyjny jest dystrybuowany. 

Or. en 

 

Poprawka  226 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 59 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(59) Obowiązek emitenta dotyczący 

tłumaczenia całego prospektu emisyjnego 

na wszystkie właściwe języki urzędowe 

zniechęca do przeprowadzania ofert 

transgranicznych lub notowania na kilku 

rynkach równolegle. W celu ułatwienia 

przeprowadzania ofert transgranicznych, w 

przypadku gdy prospekt emisyjny został 

sporządzony w języku zwyczajowo 

przyjętym za język międzynarodowych 

finansów, tłumaczeniu na język urzędowy 

lub języki urzędowe przyjmujących lub 

macierzystych państw członkowskich 
powinno podlegać jedynie podsumowanie. 

(59) Obowiązek emitenta dotyczący 

tłumaczenia całego prospektu emisyjnego 

na wszystkie właściwe języki urzędowe 

zniechęca do przeprowadzania ofert 

transgranicznych lub notowania na kilku 

rynkach równolegle. W celu ułatwienia 

przeprowadzania ofert transgranicznych, w 

przypadku gdy prospekt emisyjny został 

sporządzony w języku zwyczajowo 

przyjętym za język międzynarodowych 

finansów, tłumaczeniu na język urzędowy 

lub języki urzędowe państw 

członkowskich, w których dokonywana 

jest oferta publiczna, powinno podlegać 

jedynie podsumowanie. 

Or. es 
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Poprawka  227 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 60 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Właściwy organ przyjmującego 

państwa członkowskiego powinien być 

uprawniony do otrzymania od właściwego 

organu macierzystego państwa 

członkowskiego świadectwa 

potwierdzającego, że prospekt emisyjny 

został sporządzony zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Właściwy organ 

macierzystego państwa członkowskiego 

powinien również powiadomić emitenta 

lub osobę odpowiedzialną za sporządzenie 

prospektu emisyjnego o wydaniu 

świadectwa zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego skierowanego do organu 

przyjmującego państwa członkowskiego w 

celu zapewnienia emitenta lub osoby 

odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu 

co do tego, czy powiadomienie faktycznie 

nastąpiło i kiedy miało miejsce. 

(60) Właściwe organy pozostałych państw 

członkowskich powinny być uprawnione 

do otrzymania od właściwego organu 

państwa członkowskiego, w którym 

emitent ma siedzibę statutową, świadectwa 

potwierdzającego, że prospekt emisyjny 

został sporządzony zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Właściwy organ państwa 

członkowskiego, w którym emitent ma 

siedzibę, powinien również powiadomić 

emitenta lub osobę odpowiedzialną za 

sporządzenie prospektu emisyjnego o 

wydaniu świadectwa zatwierdzenia 

prospektu emisyjnego ważnego we 

wszystkich państwach członkowskich w 

celu zapewnienia emitenta lub osoby 

odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu 

o tym, że powiadomienie faktycznie 

nastąpiło i kiedy miało miejsce. 

Or. es 

 

Poprawka  228 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 60 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Właściwy organ przyjmującego 

państwa członkowskiego powinien być 

uprawniony do otrzymania od właściwego 

organu macierzystego państwa 

członkowskiego świadectwa 

potwierdzającego, że prospekt emisyjny 

został sporządzony zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Właściwy organ 

macierzystego państwa członkowskiego 

(60) Właściwy organ przyjmującego 

państwa członkowskiego powinien być 

uprawniony do otrzymania od właściwego 

organu macierzystego państwa 

członkowskiego świadectwa 

potwierdzającego, że prospekt emisyjny 

lub uniwersalny dokument rejestracyjny 

został sporządzony zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Właściwy organ 
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powinien również powiadomić emitenta 

lub osobę odpowiedzialną za sporządzenie 

prospektu emisyjnego o wydaniu 

świadectwa zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego skierowanego do organu 

przyjmującego państwa członkowskiego w 

celu zapewnienia emitenta lub osoby 

odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu 

co do tego, czy powiadomienie faktycznie 

nastąpiło i kiedy miało miejsce. 

macierzystego państwa członkowskiego 

powinien również powiadomić emitenta 

lub osobę odpowiedzialną za sporządzenie 

prospektu emisyjnego lub uniwersalnego 

dokumentu rejestracyjnego o wydaniu 

świadectwa zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego skierowanego do organu 

przyjmującego państwa członkowskiego w 

celu upewnienia emitenta lub osoby 

odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu 

lub uniwersalnego dokumentu 

rejestracyjnego co do tego, czy 

powiadomienie faktycznie nastąpiło i kiedy 

miało miejsce. 

Or. de 

 

Poprawka  229 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 60 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Właściwy organ przyjmującego 

państwa członkowskiego powinien być 

uprawniony do otrzymania od właściwego 

organu macierzystego państwa 

członkowskiego świadectwa 

potwierdzającego, że prospekt emisyjny 

został sporządzony zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Właściwy organ 

macierzystego państwa członkowskiego 

powinien również powiadomić emitenta 

lub osobę odpowiedzialną za sporządzenie 

prospektu emisyjnego o wydaniu 

świadectwa zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego skierowanego do organu 

przyjmującego państwa członkowskiego w 

celu zapewnienia emitenta lub osoby 

odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu 

co do tego, czy powiadomienie faktycznie 

nastąpiło i kiedy miało miejsce. 

(60) Właściwy organ macierzystego 

państwa członkowskiego powinien 

powiadomić ESMA oraz emitenta lub 

osobę odpowiedzialną za sporządzenie 

prospektu emisyjnego o wydaniu 

świadectwa zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego skierowanego do organu 

przyjmującego państwa członkowskiego w 

celu zapewnienia emitenta lub osoby 

odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu 

co do tego, czy powiadomienie faktycznie 

nastąpiło i kiedy miało miejsce. 

Or. en 
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Poprawka  230 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 60 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Właściwy organ przyjmującego 

państwa członkowskiego powinien być 

uprawniony do otrzymania od właściwego 

organu macierzystego państwa 

członkowskiego świadectwa 

potwierdzającego, że prospekt emisyjny 

został sporządzony zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Właściwy organ 

macierzystego państwa członkowskiego 
powinien również powiadomić emitenta 

lub osobę odpowiedzialną za sporządzenie 

prospektu emisyjnego o wydaniu 

świadectwa zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego skierowanego do organu 

przyjmującego państwa członkowskiego w 

celu zapewnienia emitenta lub osoby 

odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu 

co do tego, czy powiadomienie faktycznie 

nastąpiło i kiedy miało miejsce. 

(60) ESMA powinna działać jako jeden 

właściwy organ administracyjny 

odpowiedzialny za wykonywanie 

obowiązków wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. Właściwe organy krajowe 

macierzystego i przyjmującego państwa 

członkowskiego, o których mowa w art. 22 

rozporządzenia (UE) nr 596/2014, 

powinny być uprawnione do otrzymania 

od właściwego organu świadectwa 

potwierdzającego, że prospekt emisyjny 

został sporządzony zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Właściwy organ 

powinien również powiadomić emitenta 

lub osobę odpowiedzialną za sporządzenie 

prospektu emisyjnego o wydaniu 

świadectwa zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego skierowanego do organu 

przyjmującego państwa członkowskiego w 

celu zapewnienia emitenta lub osoby 

odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu 

co do tego, czy powiadomienie faktycznie 

nastąpiło i kiedy miało miejsce. 

Or. en 

 

Poprawka  231 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 61 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61) W celu zapewnienia, aby cele 

niniejszego rozporządzenia zostały w pełni 

osiągnięte, konieczne jest również 

(61) W celu zapewnienia, aby cele 

niniejszego rozporządzenia zostały w pełni 

osiągnięte, konieczne jest również 
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włączenie do jego zakresu stosowania 

papierów wartościowych emitowanych 

przez emitentów podlegających przepisom 

państw trzecich. Emitenci z państw 

trzecich sporządzający prospekt emisyjny 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

powinni wyznaczyć przedstawiciela 

spośród podmiotów, które prowadzą 

działalność regulowaną i objętą nadzorem 

w ramach unijnych przepisów dotyczących 

usług finansowych, aby pełnił funkcję 

punktu kontaktowego w rozumieniu 

niniejszego rozporządzenia. Przedstawiciel 

ten powinien wspólnie z emitentem 

zapewnić zgodność z przepisami 

niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić 

wymianę informacji i współpracę z 

organami państw trzecich w zakresie 

skutecznego wdrażania niniejszego 

rozporządzenia, właściwe organy powinny 

dokonać ustaleń w zakresie współpracy ze 

swoimi odpowiednikami w państwach 

trzecich. Każde przekazanie danych 

osobowych dokonywane na podstawie tych 

ustaleń powinno być zgodne z dyrektywą 

95/46/WE oraz z rozporządzeniem (WE) nr 

45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

włączenie do jego zakresu stosowania 

papierów wartościowych emitowanych 

przez emitentów podlegających przepisom 

państw trzecich. Emitenci z państw 

trzecich sporządzający prospekt emisyjny 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

powinni wyznaczyć przedstawiciela 

spośród podmiotów, które prowadzą 

działalność regulowaną i objętą nadzorem 

w ramach unijnych przepisów dotyczących 

usług finansowych, aby pełnił funkcję 

punktu kontaktowego w rozumieniu 

niniejszego rozporządzenia. Przedstawiciel 

ten powinien wspólnie z emitentem 

zapewnić zgodność z przepisami 

niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić 

wymianę informacji i współpracę z 

organami państw trzecich w zakresie 

skutecznego wdrażania niniejszego 

rozporządzenia, ESMA powinna dokonać 

ustaleń w zakresie współpracy ze swoimi 

odpowiednikami w państwach trzecich. 

Każde przekazanie danych osobowych 

dokonywane na podstawie tych ustaleń 

powinno być zgodne z dyrektywą 

95/46/WE oraz z rozporządzeniem (WE) nr 

45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Or. es 

 

Poprawka  232 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 61 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61) W celu zapewnienia, aby cele 

niniejszego rozporządzenia zostały w pełni 

osiągnięte, konieczne jest również 

włączenie do jego zakresu stosowania 

papierów wartościowych emitowanych 

przez emitentów podlegających przepisom 

państw trzecich. Emitenci z państw 

trzecich sporządzający prospekt emisyjny 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

(61) W celu zapewnienia, aby cele 

niniejszego rozporządzenia zostały w pełni 

osiągnięte, konieczne jest również 

włączenie do jego zakresu stosowania 

papierów wartościowych emitowanych 

przez emitentów podlegających przepisom 

państw trzecich. Aby zapewnić wymianę 

informacji i współpracę z organami państw 

trzecich w zakresie skutecznego wdrażania 
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powinni wyznaczyć przedstawiciela 

spośród podmiotów, które prowadzą 

działalność regulowaną i objętą nadzorem 

w ramach unijnych przepisów 

dotyczących usług finansowych, aby pełnił 

funkcję punktu kontaktowego w 

rozumieniu niniejszego rozporządzenia. 

Przedstawiciel ten powinien wspólnie z 

emitentem zapewnić zgodność z 

przepisami niniejszego rozporządzenia. 
Aby zapewnić wymianę informacji i 

współpracę z organami państw trzecich w 

zakresie skutecznego wdrażania 

niniejszego rozporządzenia, właściwe 

organy powinny dokonać ustaleń w 

zakresie współpracy ze swoimi 

odpowiednikami w państwach trzecich. 

Każde przekazanie danych osobowych 

dokonywane na podstawie tych ustaleń 

powinno być zgodne z dyrektywą 

95/46/WE oraz z rozporządzeniem (WE) nr 

45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

niniejszego rozporządzenia, właściwe 

organy powinny dokonać ustaleń w 

zakresie współpracy ze swoimi 

odpowiednikami w państwach trzecich. 

Każde przekazanie danych osobowych 

dokonywane na podstawie tych ustaleń 

powinno być zgodne z dyrektywą 

95/46/WE oraz z rozporządzeniem (WE) nr 

45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Or. en 

 

Poprawka  233 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 61 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61) W celu zapewnienia, aby cele 

niniejszego rozporządzenia zostały w pełni 

osiągnięte, konieczne jest również 

włączenie do jego zakresu stosowania 

papierów wartościowych emitowanych 

przez emitentów podlegających przepisom 

państw trzecich. Emitenci z państw 

trzecich sporządzający prospekt emisyjny 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

powinni wyznaczyć przedstawiciela 

spośród podmiotów, które prowadzą 

działalność regulowaną i objętą nadzorem 

w ramach unijnych przepisów 

dotyczących usług finansowych, aby pełnił 

(61) W celu zapewnienia, aby cele 

niniejszego rozporządzenia zostały w pełni 

osiągnięte, konieczne jest również 

włączenie do jego zakresu stosowania 

papierów wartościowych emitowanych 

przez emitentów podlegających przepisom 

państw trzecich. Aby zapewnić wymianę 

informacji i współpracę z organami państw 

trzecich w zakresie skutecznego wdrażania 

niniejszego rozporządzenia, właściwe 

organy powinny dokonać ustaleń w 

zakresie współpracy ze swoimi 

odpowiednikami w państwach trzecich. 

Każde przekazanie danych osobowych 
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funkcję punktu kontaktowego w 

rozumieniu niniejszego rozporządzenia. 

Przedstawiciel ten powinien wspólnie z 

emitentem zapewnić zgodność z 

przepisami niniejszego rozporządzenia. 
Aby zapewnić wymianę informacji i 

współpracę z organami państw trzecich w 

zakresie skutecznego wdrażania 

niniejszego rozporządzenia, właściwe 

organy powinny dokonać ustaleń w 

zakresie współpracy ze swoimi 

odpowiednikami w państwach trzecich. 

Każde przekazanie danych osobowych 

dokonywane na podstawie tych ustaleń 

powinno być zgodne z dyrektywą 

95/46/WE oraz z rozporządzeniem (WE) nr 

45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

dokonywane na podstawie tych ustaleń 

powinno być zgodne z dyrektywą 

95/46/WE oraz z rozporządzeniem (WE) nr 

45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Or. en 

 

Poprawka  234 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 62 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(62) Wielość właściwych organów państw 

członkowskich mających różne obowiązki 

może generować niepotrzebne koszty i 

powodować pokrywanie się obowiązków 

bez zapewnienia jakichkolwiek 

dodatkowych korzyści. W każdym 

państwie członkowskim jeden właściwy 

organ powinien zostać wyznaczony do 

zatwierdzania prospektów emisyjnych i do 

przyjęcia odpowiedzialności za 

sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem 

zgodności z niniejszym rozporządzeniem. 

Ten właściwy organ powinien zostać 

ustanowiony jako organ administracyjny 

oraz w formie umożliwiającej zapewnienie 

jego niezależności od podmiotów 

gospodarczych i uniknięcie konfliktów 

interesów. Wyznaczenie właściwego 

organu do zatwierdzania prospektów 

(62) Wielość właściwych organów państw 

członkowskich mających różne obowiązki 

doprowadziłaby do powstania 

niepotrzebnych kosztów i pokrywania się 

obowiązków bez zapewnienia 

jakichkolwiek dodatkowych korzyści. 

Dlatego ESMA jako jeden właściwy organ 

jest wyznaczona do zatwierdzania 

prospektów emisyjnych i do przyjęcia 

odpowiedzialności za sprawowanie 

nadzoru nad zapewnieniem zgodności z 

niniejszym rozporządzeniem. ESMA 

powinna działać w formie umożliwiającej 

zapewnienie jej niezależności od 

podmiotów gospodarczych i uniknięcie 

konfliktów interesów. Wyznaczenie ESMA 

jako jednego właściwego organu do 

zatwierdzania prospektów emisyjnych nie 

powinno wykluczać współpracy między 



 

AM\1092631PL.doc 87/145 PE582.054v01-00 

 PL 

emisyjnych nie powinno wykluczać 

współpracy między tym właściwym 

organem a innymi podmiotami, takimi jak 

podmioty regulujące w obszarze 

bankowości i ubezpieczeń lub organy 

odpowiedzialne za notowania, w celu 

zapewnienia skutecznej weryfikacji i 

zatwierdzania prospektów emisyjnych 

jednakowo w interesie emitentów, 

inwestorów, uczestników rynku i rynków. 

Delegowanie przez właściwy organ zadań 

na inny podmiot powinno być dozwolone, 

wyłącznie jeżeli ma związek z 

publikowaniem zatwierdzonych 

prospektów emisyjnych. 

tym właściwym organem a innymi 

podmiotami, takimi jak podmioty 

regulujące w obszarze bankowości i 

ubezpieczeń lub organy odpowiedzialne za 

notowania, w celu zapewnienia skutecznej 

weryfikacji i zatwierdzania prospektów 

emisyjnych jednakowo w interesie 

emitentów, inwestorów, uczestników rynku 

i rynków. Delegowanie przez ten właściwy 

organ zadań na inny podmiot powinno być 

dozwolone, wyłącznie jeżeli ma związek z 

publikowaniem zatwierdzonych 

prospektów emisyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  235 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 63 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(63) Zbiór skutecznych narzędzi, 

uprawnień i zasobów, jakim dysponują 

właściwe organy państw członkowskich, 

zapewnia skuteczność nadzoru. Niniejsze 

rozporządzenie powinno zatem w 

szczególności określić minimalny zbiór 

uprawnień nadzorczych i 

dochodzeniowych, jakie należy powierzyć 

właściwym organom państw 

członkowskich zgodnie z prawem 

krajowym. Jeżeli wymaga tego prawo 

krajowe, uprawnienia te powinny być 

wykonywane na podstawie wniosku do 

właściwych organów sądowych. 

Korzystając ze swoich uprawnień na mocy 

niniejszego rozporządzenia, właściwe 

organy i ESMA powinny działać 

obiektywnie i bezstronnie, a także powinny 

podejmować niezależne decyzje. 

(63) Zbiór skutecznych narzędzi, 

uprawnień i zasobów, jakim dysponuje 

właściwy organ, zapewnia skuteczność 

nadzoru. Niniejsze rozporządzenie 

powinno zatem w szczególności określić 

minimalny zbiór uprawnień nadzorczych i 

dochodzeniowych, jakie należy powierzyć 

właściwemu organowi zgodnie z prawem 

krajowym. Jeżeli wymaga tego prawo 

krajowe, uprawnienia te powinny być 

wykonywane na podstawie wniosku do 

właściwych organów sądowych. 

Wykonując swoje uprawnienia zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, właściwy 

organ powinien działać obiektywnie i 

bezstronnie oraz zachować niezależność w 

procesie podejmowania decyzji. 

Or. en 
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Poprawka  236 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 63 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(63) Zbiór skutecznych narzędzi, 

uprawnień i zasobów, jakim dysponują 

właściwe organy państw członkowskich, 

zapewnia skuteczność nadzoru. Niniejsze 

rozporządzenie powinno zatem w 

szczególności określić minimalny zbiór 

uprawnień nadzorczych i 

dochodzeniowych, jakie należy powierzyć 

właściwym organom państw 

członkowskich zgodnie z prawem 

krajowym. Jeżeli wymaga tego prawo 

krajowe, uprawnienia te powinny być 

wykonywane na podstawie wniosku do 

właściwych organów sądowych. 

Korzystając ze swoich uprawnień na mocy 

niniejszego rozporządzenia, właściwe 

organy i ESMA powinny działać 

obiektywnie i bezstronnie, a także powinny 

podejmować niezależne decyzje. 

(63) Zbiór skutecznych narzędzi, 

uprawnień i zasobów, jakim dysponują 

właściwe organy państw członkowskich, 

zapewnia skuteczność nadzoru. Niniejsze 

rozporządzenie powinno zatem w 

szczególności określić minimalny zbiór 

obowiązków i uprawnień nadzorczych i 

dochodzeniowych, jakie należy powierzyć 

właściwym organom państw 

członkowskich zgodnie z prawem 

krajowym. Jeżeli wymaga tego prawo 

krajowe, uprawnienia te powinny być 

wykonywane na podstawie wniosku do 

właściwych organów sądowych. 

Korzystając ze swoich uprawnień na mocy 

niniejszego rozporządzenia, właściwe 

organy i ESMA powinny działać 

obiektywnie i bezstronnie, a także powinny 

podejmować niezależne decyzje. 

Or. en 

 

Poprawka  237 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 65 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(65) Zgodnie z komunikatem Komisji z 

dnia 8 grudnia 2010 r. „Wzmocnienie 

systemów sankcji w branży usług 

finansowych” oraz w celu zapewnienia 

wypełniania wymogów określonych w 

(65) Zgodnie z komunikatem Komisji z 

dnia 8 grudnia 2010 r. „Wzmocnienie 

systemów sankcji w branży usług 

finansowych” oraz w celu zapewnienia 

wypełniania wymogów określonych w 
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niniejszym rozporządzeniu istotne jest 

podejmowanie przez państwa 

członkowskie niezbędnych działań 

mających na celu zapewnienie, aby 

naruszenia niniejszego rozporządzenia 

podlegały odpowiednim karom i środkom 

administracyjnym. Tego rodzaju kary i 

środki administracyjne powinny być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 

oraz powinny zapewniać wspólne 

podejście w państwach członkowskich i 

efekt odstraszający. Niniejsze 

rozporządzenie nie powinno ograniczać 

możliwości ustanawiania przez państwa 

członkowskie wyższych poziomów sankcji 

administracyjnych. 

niniejszym rozporządzeniu istotne jest 

podejmowanie przez państwa 

członkowskie niezbędnych działań 

mających na celu zapewnienie, aby 

naruszenia niniejszego rozporządzenia 

podlegały odpowiednim karom i środkom 

administracyjnym. Tego rodzaju kary i 

środki administracyjne powinny być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 

oraz powinny zapewniać wspólne 

podejście w państwach członkowskich i 

efekt odstraszający. Niniejsze 

rozporządzenie ustanawia kryteria 

dotyczące sankcji minimalnych, jednak 

nie powinno ograniczać możliwości 

ustanawiania przez państwa członkowskie 

wyższych poziomów sankcji 

administracyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  238 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 67 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(67) Chociaż państwa członkowskie mogą 

ustanawiać przepisy dotyczące kar 

administracyjnych i sankcji karnych za te 

same naruszenia, państwa członkowskie 

nie powinny być zobowiązane do 

ustanawiania przepisów dotyczących kar 

administracyjnych za naruszenia 

niniejszego rozporządzenia, które 

podlegają krajowemu prawu karnemu do 

[należy podać datę rozpoczęcia stosowania 

niniejszego rozporządzenia]. Zgodnie z 

prawem krajowym państwa członkowskie 

nie mają obowiązku nakładania zarówno 

kar administracyjnych, jak i sankcji 

karnych za to samo przestępstwo, jednak 

powinny być w stanie takie kary i sankcje 

nałożyć, jeżeli zezwala im na to ich prawo 

krajowe. Utrzymanie sankcji karnych 

(67) Niniejsze rozporządzenie określa 

minimalne wymogi dotyczące 

ustanawiania przez państwa członkowskie 

przepisów dotyczących kar 

administracyjnych za takie same 

naruszenia. Przepis ten powinien 

zagwarantować, że w całej unii 

obowiązywać będą takie same kary za 

naruszenia. 
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zamiast kar administracyjnych za 

naruszenia niniejszego rozporządzenia nie 

powinno jednak ograniczać ani w żaden 

inny sposób naruszać zdolności 

właściwych organów do współpracy, 

udostępniania i wymiany w terminowy 

sposób informacji z właściwymi organami 

w innych państwach członkowskich do 

celów niniejszego rozporządzenia, w tym 

po skierowaniu odnośnych naruszeń do 

właściwych organów sądowych w ramach 

postępowania karnego. 

Or. en 

 

Poprawka  239 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 68 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (68a) Aby przeanalizować przyczyny 

dużych różnic, jeżeli chodzi o szacunki 

kosztów, aby informować prawodawców i 

wspierać konkurencję między podmiotami 

świadczącymi usługi związane z 

przygotowywaniem prospektów 

emisyjnych, ESMA powinna przedstawić 

szczegółowe dane statystyczne dotyczące 

kosztów przygotowania prospektu 

emisyjnego, analizę skuteczności 

konkurencji między usługodawcami 

uczestniczącymi w przygotowywaniu 

prospektów, a także zalecenia dotyczące 

sposobu redukcji kosztów. 

Or. en 

 

Poprawka  240 

Neena Gill 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 69 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(69) W celu sprecyzowania wymogów 

określonych w niniejszym rozporządzeniu 

należy powierzyć Komisji uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do progów wspomnianych w 

art. 1 ust. 2 lit. i), art. 1 ust. 3 lit. c) i d), 

informacji minimalnych zawartych w 

dokumentach, o których mowa w art. 1 ust. 

3 lit. f) i g) i w art. 1 ust. 4 lit. d) i e), 

dostosowania definicji zawartych w art. 2, 

kontroli, zatwierdzania, przedkładania i 

dokonywania przeglądu uniwersalnego 

dokumentu rejestracyjnego oraz warunków 

jego zmiany lub aktualizacji i warunków, 

w których można utracić status emitenta 

dokonującego częstych emisji, formatu 

prospektu emisyjnego, podstawowego 

prospektu emisyjnego i ostatecznych 

warunków oraz konkretnych informacji, 

które należy zawrzeć w prospekcie 

emisyjnym, informacji minimalnych 

zawartych w uniwersalnym dokumencie 

rejestracyjnym, ograniczonych informacji 

zawartych w uproszczonym dokumencie 

rejestracyjnym i w dokumencie ofertowym 

w przypadku oferty wtórnej i emisji przez 

MŚP, formatu dozwolonego na podstawie 

art. 15 ust. 2, zezwolenia na pominięcie w 

prospekcie pewnych informacji, procedur 

weryfikacji i zatwierdzania prospektów, 

reklamy papierów wartościowych 

wchodzących w zakres niniejszego 

rozporządzenia i ogólnych kryteriów 

równoważności prospektów sporządzonych 

przez emitentów z państwa trzeciego. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów. Przygotowując i opracowując 

akty delegowane, Komisja powinna 

zapewnić jednoczesne, terminowe i 

odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

(69) W celu sprecyzowania wymogów 

określonych w niniejszym rozporządzeniu 

należy powierzyć Komisji uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do informacji minimalnych 

zawartych w dokumentach, o których 

mowa w art. 1 ust. 3 lit. f) i g) i w art. 1 ust. 

4 lit. d) i e), dostosowania definicji 

zawartych w art. 2, kontroli, zatwierdzania, 

przedkładania i dokonywania przeglądu 

uniwersalnego dokumentu rejestracyjnego 

oraz warunków jego zmiany lub 

aktualizacji i warunków, w których można 

utracić status emitenta dokonującego 

częstych emisji, formatu prospektu 

emisyjnego, podstawowego prospektu 

emisyjnego i ostatecznych warunków oraz 

konkretnych informacji, które należy 

zawrzeć w prospekcie emisyjnym, 

informacji minimalnych zawartych w 

uniwersalnym dokumencie rejestracyjnym, 

ograniczonych informacji zawartych w 

uproszczonym dokumencie rejestracyjnym 

i w dokumencie ofertowym w przypadku 

oferty wtórnej i emisji przez MŚP, formatu 

dozwolonego na podstawie art. 15 ust. 2, 

zezwolenia na pominięcie w prospekcie 

pewnych informacji, procedur weryfikacji i 

zatwierdzania prospektów, reklamy 

papierów wartościowych wchodzących w 

zakres niniejszego rozporządzenia i 

ogólnych kryteriów równoważności 

prospektów sporządzonych przez 

emitentów z państwa trzeciego. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów. Przygotowując i opracowując 

akty delegowane, Komisja powinna 

zapewnić jednoczesne, terminowe i 

odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 
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i Radzie. 

Or. en 

 

Poprawka  241 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 74 – tiret 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– konieczność ułatwienia MŚP dostępu do 

rynków kapitałowych, przy jednoczesnym 

zapewnieniu zaufania inwestorów do 

inwestowania w takie przedsiębiorstwa, 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  242 

Dariusz Rosati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 76 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(76) Nie później niż pięć lat po wejściu w 

życie niniejszego rozporządzenia Komisja 

powinna przeprowadzić przegląd 

stosowania niniejszego rozporządzenia i 

ocenić w szczególności, czy system 

obowiązków informacyjnych w 

odniesieniu do ofert wtórnych i MŚP, 

uniwersalny dokument rejestracyjny i 

podsumowanie prospektu nadal są 

właściwe, aby osiągnąć cele przewidziane 

w niniejszym rozporządzeniu. 

(76) Nie później niż trzy lata po wejściu w 

życie niniejszego rozporządzenia Komisja 

powinna przeprowadzić przegląd 

stosowania niniejszego rozporządzenia i 

ocenić w szczególności, czy system 

obowiązków informacyjnych w 

odniesieniu do ofert wtórnych i MŚP, 

uniwersalny dokument rejestracyjny i 

podsumowanie prospektu nadal są 

właściwe, aby osiągnąć cele przewidziane 

w niniejszym rozporządzeniu. 

Or. en 

Poprawka  243 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 78 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(78) Ponieważ cele niniejszego 

rozporządzenia, czyli zwiększenie ochrony 

inwestorów i efektywności rynku, przy 

jednoczesnym utworzeniu unii rynków 

kapitałowych, nie mogą zostać osiągnięte 

w sposób wystarczający przez państwa 

członkowskie, natomiast ze względu na 

ich skutki możliwe jest ich lepsze 

osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może 

podjąć działania zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 

zasadą proporcjonalności, określoną w 

tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza działania konieczne do 

osiągnięcia wspomnianych celów. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  244 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest 

określenie wymagań dotyczących 

sporządzania, zatwierdzania i 

rozpowszechniania prospektów 

emisyjnych, które mają być publikowane w 

związku z ofertą publiczną sprzedaży 

papierów wartościowych lub 

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym zlokalizowanym lub 

funkcjonującym w państwie 

członkowskim. 

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest 

określenie wymagań dotyczących 

sporządzania, zatwierdzania i 

rozpowszechniania prospektów 

emisyjnych, które mają być publikowane w 

związku z ofertą publiczną sprzedaży 

papierów wartościowych lub 

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym lub wielostronnej platformie 

obrotu (MTF) bądź zorganizowanej 

platformie obrotu (OTF) albo przez 

podmiot systematycznie internalizujący 

transakcje zlokalizowane lub 

funkcjonujące w państwie członkowskim. 
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Or. en 

 

Poprawka  245 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jednostek uczestnictwa emitowanych 

przez przedsiębiorstwa zbiorowego 

inwestowania inne niż typu zamkniętego; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  246 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jednostek uczestnictwa emitowanych 

przez przedsiębiorstwa zbiorowego 

inwestowania inne niż typu zamkniętego; 

a) jednostek uczestnictwa emitowanych 

przez przedsiębiorstwa zbiorowego 

inwestowania; 

Or. en 

 

Poprawka  247 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) nieudziałowych papierów 

wartościowych emitowanych przez 

państwo członkowskie lub władze 

regionalne lub lokalne państwa 

członkowskiego, przez międzynarodowe 

skreśla się 
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instytucje publiczne, których członkiem 

jest jedno państwo członkowskie lub 

większa ich liczba, przez Europejski Bank 

Centralny bądź przez banki centralne 

państw członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  248 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) nieudziałowych papierów 

wartościowych emitowanych przez 

państwo członkowskie lub władze 

regionalne lub lokalne państwa 

członkowskiego, przez międzynarodowe 

instytucje publiczne, których członkiem 

jest jedno państwo członkowskie lub 

większa ich liczba, przez Europejski Bank 

Centralny bądź przez banki centralne 

państw członkowskich; 

b) nieudziałowych papierów 

wartościowych emitowanych przez 

państwo członkowskie lub władze 

regionalne lub lokalne państwa 

członkowskiego, przez międzynarodowe 

instytucje publiczne; 

Or. en 

 

Poprawka  249 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) nieudziałowych papierów 

wartościowych emitowanych przez 

państwo członkowskie lub władze 

regionalne lub lokalne państwa 

członkowskiego, przez międzynarodowe 

instytucje publiczne, których członkiem 

jest jedno państwo członkowskie lub 

większa ich liczba, przez Europejski Bank 

b) nieudziałowych papierów 

wartościowych emitowanych przez 

państwo członkowskie lub władze 

regionalne lub lokalne państwa 

członkowskiego, przez międzynarodowe 

instytucje publiczne, których członkiem 

jest jedno państwo członkowskie lub 

większa ich liczba, przez Europejski Bank 
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Centralny bądź przez banki centralne 

państw członkowskich; 

Centralny lub przez banki centralne państw 

członkowskich, przez Europejski Bank 

Inwestycyjny, Europejski Mechanizm 

Stabilności, Europejski Fundusz na rzecz 

Inwestycji Strategicznych lub wszelkie 

inne instytucje lub agencje Unii 

Europejskiej; 

Or. es 

 

Poprawka  250 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) udziałów w kapitale banków centralnych 

państw członkowskich; 

c) udziałów w kapitale banków centralnych 

państw członkowskich, Europejskiego 

Banku Centralnego, Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego, Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych bądź wszelkich innych 

instytucji lub agencji Unii Europejskiej; 

Or. es 

 

Poprawka  251 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) papierów wartościowych 

bezwarunkowo i nieodwołanie 

gwarantowanych przez państwo 

członkowskie lub przez władze regionalne 

lub lokalne państwa członkowskiego; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  252 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) papierów wartościowych bezwarunkowo 

i nieodwołanie gwarantowanych przez 

państwo członkowskie lub przez władze 

regionalne lub lokalne państwa 

członkowskiego; 

d) papierów wartościowych bezwarunkowo 

i nieodwołanie gwarantowanych przez 

Unię Europejską, państwo członkowskie 

lub przez władze regionalne lub lokalne 

państwa członkowskiego; 

Or. es 

 

Poprawka  253 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) papierów wartościowych bezwarunkowo 

i nieodwołanie gwarantowanych przez 

państwo członkowskie lub przez władze 

regionalne lub lokalne państwa 

członkowskiego; 

d) papierów wartościowych w całości, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie 

gwarantowanych przez państwo 

członkowskie lub przez władze regionalne 

lub lokalne państwa członkowskiego; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Oczywiście jeśli państwo gwarantuje tylko 1% to należy sporządzić prospekt emisyjny. 

 

Poprawka  254 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) papierów wartościowych emitowanych 

przez stowarzyszenia mające osobowość 

prawną lub organizacje non-profit, 

uznawane przez państwo członkowskie, w 

celu uzyskania przez nie środków 

niezbędnych do osiągnięcia ich celów 

niezwiązanych z przynoszeniem 

dochodów; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  255 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) nieudziałowych papierów 

wartościowych emitowanych w sposób 

ciągły lub powtarzalny przez instytucje 

kredytowe, pod warunkiem że takie 

papiery wartościowe spełniają wszystkie 

poniższe warunki: 

skreśla się 

(i) nie są podporządkowane, zamienne ani 

wymienne; 

 

(ii) nie dają prawa subskrypcji lub 

nabycia innych typów papierów 

wartościowych i nie są powiązane z 

instrumentem pochodnym; 

 

(iii) stanowią dowód przyjęcia depozytów 

podlegających zwrotowi; 

 

(iv) są objęte systemem gwarancji 

depozytów na mocy dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/49/UE17 ; 

 

__________________  

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 

r. w sprawie systemów gwarancji 

depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 
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149). 

Or. en 

 

Poprawka  256 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) nieudziałowych papierów 

wartościowych emitowanych w sposób 

ciągły lub powtarzalny przez instytucje 

kredytowe, pod warunkiem że takie 

papiery wartościowe spełniają wszystkie 

poniższe warunki: 

skreśla się 

(i) nie są podporządkowane, zamienne ani 

wymienne; 

 

(ii) nie dają prawa subskrypcji lub 

nabycia innych typów papierów 

wartościowych i nie są powiązane z 

instrumentem pochodnym; 

 

(iii) stanowią dowód przyjęcia depozytów 

podlegających zwrotowi; 

 

(iv) są objęte systemem gwarancji 

depozytów na mocy dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/49/UE17 ; 

 

__________________  

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 

r. w sprawie systemów gwarancji 

depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 

149). 

 

Or. en 

 

Poprawka  257 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) „bostadsobligationer” emitowanych 

powtarzalnie przez instytucje kredytowe w 

Szwecji, których głównym celem jest 

udzielenie kredytu hipotecznego, pod 

warunkiem że: 

skreśla się 

(i) wyemitowane „bostadsobligationer” są 

tej samej serii; 

 

(ii) „bostadsobligationer” są emitowane w 

sposób ciągły w określonym okresie 

emisji; 

 

(iii) warunki „bostadsobligationer” nie są 

zmieniane w okresie emisji; 

 

(iv) sumy wynikające z emisji 

wspomnianych „bostadsobligationer”, 

zgodnie z umową spółki emitenta, są 

lokowane w aktywach, które zapewniają 

wystarczające pokrycie zobowiązania 

wynikającego z papierów wartościowych; 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie jest jasne dlaczego powinien istnieć specjalny wyjątek dla Szwecji? 

 

Poprawka  258 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) „bostadsobligationer” emitowanych 

powtarzalnie przez instytucje kredytowe w 

Szwecji, których głównym celem jest 

udzielenie kredytu hipotecznego, pod 

warunkiem że: 

skreśla się 

(i) wyemitowane „bostadsobligationer” są  
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tej samej serii; 

(ii) „bostadsobligationer” są emitowane w 

sposób ciągły w określonym okresie 

emisji; 

 

(iii) warunki „bostadsobligationer” nie są 

zmieniane w okresie emisji; 

 

(iv) sumy wynikające z emisji 

wspomnianych „bostadsobligationer”, 

zgodnie z umową spółki emitenta, są 

lokowane w aktywach, które zapewniają 

wystarczające pokrycie zobowiązania 

wynikającego z papierów wartościowych; 

 

Or. en 

 

Poprawka  259 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) nieudziałowych papierów 

wartościowych emitowanych w sposób 

ciągły lub powtarzalny przez instytucje 

kredytowe, w przypadku gdy całkowita 

zagregowana wartość oferty dotyczącej 

papierów wartościowych w Unii jest 

mniejsza niż 75 000 000 EUR na 

instytucję kredytową za okres 12 miesięcy, 

pod warunkiem że takie papiery 

wartościowe: 

skreśla się 

(i) nie są podporządkowane, zamienne ani 

wymienne; 

 

(ii) nie dają prawa subskrypcji lub 

nabycia innych typów papierów 

wartościowych i nie są powiązane z 

instrumentem pochodnym. 

 

Or. en 
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Poprawka  260 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera i – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) nieudziałowych papierów wartościowych 

emitowanych w sposób ciągły lub 

powtarzalny przez instytucje kredytowe, w 

przypadku gdy całkowita zagregowana 

wartość oferty dotyczącej papierów 

wartościowych w Unii jest mniejsza niż 75 

000 000 EUR na instytucję kredytową za 

okres 12 miesięcy, pod warunkiem że takie 

papiery wartościowe: 

i) nieudziałowych papierów wartościowych 

emitowanych w sposób ciągły lub 

powtarzalny przez instytucje kredytowe, w 

przypadku gdy całkowita zagregowana 

wartość oferty dotyczącej papierów 

wartościowych w Unii jest mniejsza niż 

150 000 000 EUR na instytucję kredytową 

za okres 12 miesięcy, pod warunkiem że 

takie papiery wartościowe: 

Or. en 

 

Poprawka  261 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera i – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) nieudziałowych papierów wartościowych 

emitowanych w sposób ciągły lub 

powtarzalny przez instytucje kredytowe, w 

przypadku gdy całkowita zagregowana 

wartość oferty dotyczącej papierów 

wartościowych w Unii jest mniejsza niż 75 

000 000 EUR na instytucję kredytową za 

okres 12 miesięcy, pod warunkiem że takie 

papiery wartościowe: 

i) nieudziałowych papierów wartościowych 

emitowanych w sposób ciągły lub 

powtarzalny przez instytucje kredytowe, w 

przypadku gdy całkowita zagregowana 

wartość oferty dotyczącej papierów 

wartościowych w Unii jest mniejsza niż 35 

000 000 EUR na instytucję kredytową za 

okres 12 miesięcy, pod warunkiem że takie 

papiery wartościowe: 

Or. es 

 

Poprawka  262 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ia) nie są emitowane, aby spełnić 

minimalne wymogi dotyczące zobowiązań 

kwalifikowalnych na mocy [dyrektywa w 

sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji 

banków/jednolity mechanizm 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji];  

Or. en 

Uzasadnienie 

Punkt (i) akapitu pierwszego i punkt (ii) nie dopuszczają wyjątków od rozporządzenia o 

instrumentach kapitałowych. Sens miałoby dodanie instrumentów, które można zamienić na 

kapitał uznawanych za część MREL (minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowanych), zwłaszcza jeśli wyraźnie chodzi o przestrzeganie minimalnych wymogów 

funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych. W tym przypadku należy sporządzić 

prospekt emisyjny, nawet jeśli emisja już trwa, ponieważ inwestorzy muszą być świadomi 

faktu, że jest to element zdolności pełnego pokrycia strat danego banku. 

 

Poprawka  263 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do mniej niż 150 osób 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  264 

Kay Swinburne 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do mniej niż 150 osób 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani; 

b) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do mniej niż 500 osób 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani, inwestorzy profesjonalni, 

aktualni pracownicy lub akcjonariusze; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zwiększenie liczby ze 100 do 150 osób zgodnie z sugestią Komisji nie będzie stanowić 

znaczącej różnicy dla MŚP próbujących ustalić, w którym momencie ich sukces w 

przyciąganiu inwestorów pociągnie za sobą ostrzejsze wymogi regulacyjne. Zwiększenie tej 

liczby do 500 ma większy sens. Rozszerzenie wyjątku przez dodanie także definicji inwestorów 

profesjonalnych z EuVECA umożliwi także firmom zarządzającym funduszami private equity 

skorzystanie z tego wyjątku. 

 

Poprawka  265 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do mniej niż 150 osób 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani; 

b) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do mniej niż 500 osób 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani. 

Or. en 

 

Poprawka  266 

Brian Hayes, Marian Harkin 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do mniej niż 150 osób 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani; 

b) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do mniej niż 300 osób 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani; 

Or. en 

 

Poprawka  267 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do mniej niż 150 osób 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani; 

b) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do mniej niż 200 osób 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podniesienie liczby do 200 nie powoduje wielkiej różnicy, ale taka niewielka zmiana jest 

akceptowalna z punktu widzenia ochrony inwestorów, w przeciwieństwie do trzy- lub nawet  

dziesięciokrotnego jej powiększenia proponowanego przez inne partie.  

 

Poprawka  268 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) oferty papierów wartościowych b) oferty papierów wartościowych 
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skierowanej do mniej niż 150 osób 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani; 

skierowanej do mniej niż 100 osób 

fizycznych lub prawnych na państwo 

członkowskie, innych niż inwestorzy 

kwalifikowani; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ta poprawka ma na celu uniknięcie obchodzenia rozporządzenia w sprawie prospektu 

emisyjnego. W praktyce niemożliwe jest kontrolowanie liczby osób, do których skierowana 

jest dana oferta papierów wartościowych. W rezultacie ten wyjątek umożliwia emitentowi 

niepublikowanie prospektu emisyjnego jeżeli ogółem 4200 osób w UE dokonało subskrypcji, 

podczas gdy pierwotnym zamiarem było ograniczenie tego wyjątku do 4200 osób, którym te 

papiery wartościowe są oferowane. Dlatego lepiej jest ograniczyć ten wyjątek do ogółem 

2800 osób w UE. 

 

Poprawka  269 

Beatrix von Storch 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) oferty papierów wartościowych, 

których nominał jednostkowy jest równy 

co najmniej 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Poprawka  270 

Andreas Schwab 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) oferty papierów wartościowych, której 

nominał jednostkowy jest równy co 

najmniej 100 000 EUR; 

Or. de 
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Poprawka  271 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) oferty papierów wartościowych, 

których nominał jednostkowy jest równy 

co najmniej 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Poprawka  272 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do inwestorów, którzy 

nabywają papiery wartościowe o 

całkowitej wartości co najmniej 100 000 

EUR na inwestora dla każdej osobnej 

oferty; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  273 

Philippe De Backer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) oferty papierów wartościowych 

skierowanej do inwestorów, którzy 

nabywają papiery wartościowe o 

całkowitej wartości co najmniej 100 000 

c) skierowanej do inwestorów, którzy 

nabywają papiery wartościowe o 

całkowitej wartości co najmniej 100 000 

EUR na inwestora dla każdej osobnej 
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EUR na inwestora dla każdej osobnej 

oferty; 

oferty; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Moim zamiarem było skreślenie „oferty papierów wartościowych”, ale program AT4AM 

niechcący skreślił całość (ta poprawka zastępuje poprawkę 32 z projektu sprawozdania). 

 

Poprawka  274 

Tom Vandenkendelaere 

 

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; 

Or. en 

 

Poprawka  275 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ten tekst został usunięty z poprzedniej dyrektywy o prospekcie emisyjnym przez Komisję, aby 

pobudzić bezpośrednie inwestycje detaliczne w papiery wartościowe (minimalna wartość 
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pakietu w wysokości 100 000 leży poza zasięgiem większości inwestorów detalicznych). 

Pobudzanie BEZPOŚREDNICH inwestycji detalicznych nie przynosi żadnych realnych 

korzyści. Kapitał prywatny może wciąż korzystać z możliwości oferowanych przez inwestorów 

instytucjonalnych lub UCITS, gdzie podlega większej ochronie. 

 

Poprawka  276 

Neena Gill 

 

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; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  277 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

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; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  278 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d 
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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 

10 000 000 EUR, przy czym ograniczenie 

to oblicza się za okres 12 miesięcy; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zamiast ogólnounijnego progu 500 000 i dobrowolnego systemu w państwa członkowskich do 

pułapu 10 mln należy wprowadzić ogólnounijny próg, aby wyrównać szanse. 

 

Poprawka  279 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

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 

10 000 000 EUR, przy czym ograniczenie 

to oblicza się za okres 12 miesięcy; 

Or. en 

 

Poprawka  280 

Tom Vandenkendelaere 

 

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; 

Or. en 
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Poprawka  281 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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 

100 000 EUR, przy czym ograniczenie to 

oblicza się za okres 12 miesięcy; 

Or. en 

 

Poprawka  282 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) oferty papierów wartościowych 

skierowanej wyłącznie do inwestorów 

profesjonalnych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pozwoliłoby to także rynkowi private equity na korzystanie z tego systemu. 

 

Poprawka  283 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) papierów wartościowych oferowanych 

w związku z przejęciem poprzez ofertę 

skreśla się 
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wymiany, pod warunkiem że dostępny jest 

dokument zawierający informacje 

opisujące transakcję i jej wpływ na 

emitenta; 

Or. en 

 

Poprawka  284 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) papierów wartościowych, które są 

oferowane lub przydzielone lub mają 

zostać przydzielone w związku z 

połączeniem lub podziałem, pod 

warunkiem że dostępny jest dokument 

zawierający informacje opisujące 

transakcję i jej wpływ na emitenta; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  285 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) dywidend wypłacanych obecnym 

akcjonariuszom w formie akcji tej samej 

klasy co akcje, od których płacone są takie 

dywidendy, pod warunkiem że dostępny 

jest dokument zawierający informacje na 

temat liczby i charakteru akcji oraz 

przesłanek i szczegółów oferty; 

skreśla się 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Wydaje się, że głównym powodem wypłacania dywidend w formie akcji jest obniżenie podatku 

uiszczanego przez posiadaczy akcji. Zwolnienie z obowiązku sporządzania prospektu 

emisyjnego ułatwia unikanie opodatkowania i należy je zlikwidować. 

 

Poprawka  286 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) papierów wartościowych, które są 

oferowane lub przydzielone lub mają 

zostać przydzielone obecnym lub byłym 

dyrektorom lub pracownikom przez ich 

pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo 

powiązane, pod warunkiem że dostępny 

jest dokument zawierający informacje na 

temat liczby i charakteru papierów 

wartościowych oraz przesłanek i 

szczegółów oferty lub przydziału. 

i) papierów wartościowych, które są 

oferowane lub przydzielone lub mają 

zostać przydzielone obecnym lub byłym 

dyrektorom, pod warunkiem że dostępny 

jest dokument zawierający informacje na 

temat liczby i charakteru papierów 

wartościowych oraz przesłanek i 

szczegółów oferty lub przydziału. 

Or. en 

 

Poprawka  287 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) papierów wartościowych, które są 

oferowane lub przydzielone lub mają 

zostać przydzielone obecnym lub byłym 

dyrektorom lub pracownikom przez ich 

pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo 

powiązane, pod warunkiem że dostępny 

jest dokument zawierający informacje na 

temat liczby i charakteru papierów 

wartościowych oraz przesłanek i 

i) papierów wartościowych, które są 

oferowane lub przydzielone lub mają 

zostać przydzielone obecnym lub byłym 

dyrektorom przez ich pracodawcę lub 

przez przedsiębiorstwo powiązane, pod 

warunkiem że dostępny jest dokument 

zawierający informacje na temat liczby i 

charakteru papierów wartościowych oraz 

przesłanek i szczegółów oferty lub 
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szczegółów oferty lub przydziału. przydziału. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli spółka zaprasza pracowników (w odróżnieniu od dyrektorów) do nabycia akcji (a nie 

przydziela je jako premię dodawaną do stałego wynagrodzenia) powinno się wymagać 

sporządzenia prospektu emisyjnego. Jest to konieczne, aby chronić pracowników przed 

wciąganiem ich w „ratowanie” spółki bez posiadania z ich strony rzetelnych informacji o 

kondycji spółki. 

 

Poprawka  288 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ia) papierów wartościowych, które są 

oferowane lub przydzielone lub mają 

zostać przydzielone zamiast gotówki i jako 

element nadzwyczajnej rekompensaty 

obecnym lub byłym pracownikom przez 

ich pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo 

powiązane, pod warunkiem że dostępny 

jest dokument zawierający informacje na 

temat liczby i charakteru papierów 

wartościowych oraz przesłanek i 

szczegółów oferty lub przydziału. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli spółka zaprasza pracowników (w odróżnieniu od dyrektorów) do nabycia akcji (a nie 

przydziela je jako premię dodawaną do stałego wynagrodzenia) powinno się wymagać 

sporządzenia prospektu emisyjnego. Jest to konieczne, aby chronić pracowników przed 

wciąganiem ich w „ratowanie” spółki bez posiadania z ich strony rzetelnych informacji o 

kondycji spółki. 
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Poprawka  289 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) papierów wartościowych zamiennych 

na papiery wartościowe dopuszczone już 

do obrotu na tym samym rynku 

regulowanym, pod warunkiem że 

stanowią, w okresie 12 miesięcy, mniej niż 

20 % liczby papierów wartościowych 

dopuszczonych już do obrotu na tym 

samym rynku regulowanym; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  290 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) akcji wynikających z zamiany lub 

wymiany innych papierów wartościowych 

lub z wykorzystania prawa przenoszonego 

przez inne papiery wartościowe, przy czym 

powstałe w ten sposób akcje są tej samej 

klasy co akcje dopuszczone już do obrotu 

na tym samym rynku regulowanym, pod 

warunkiem że powstałe akcje stanowią, w 

okresie 12 miesięcy, mniej niż 20 % liczby 

akcji tej samej klasy dopuszczonych już do 

obrotu na tym samym rynku 

regulowanym. Jeżeli prospekt emisyjny 

sporządzono zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub dyrektywą 

2003/71/WE w ramach oferty publicznej 

lub dopuszczenia do obrotu papierów 

wartościowych, zapewniając dostęp do 

akcji, lub jeżeli papiery wartościowe 

zapewniające dostęp do akcji 

wyemitowano przed wejściem w życie 

b) akcji powstałych z zamiany lub 

wymiany innych papierów wartościowych 

lub z wykorzystania prawa przenoszonego 

przez inne papiery wartościowe, jeżeli 

powstałe akcje są tej samej klasy co akcje 

dopuszczone już do obrotu na tym samym 

rynku regulowanym; 
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niniejszego rozporządzenia, niniejsze 

rozporządzenie nie ma zastosowania do 

dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym powstałych akcji niezależnie 

od ich odsetka w stosunku do liczby akcji 

tej samej klasy dopuszczonych już do 

obrotu na tym samym rynku 

regulowanym; 

Or. en 

 

Poprawka  291 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) papierów wartościowych oferowanych 

w związku z przejęciem poprzez ofertę 

wymiany, pod warunkiem że dostępny jest 

dokument zawierający informacje 

opisujące transakcję i jej wpływ na 

emitenta; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  292 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) papierów wartościowych, które są 

oferowane lub przydzielone lub mają 

zostać przydzielone w związku z 

połączeniem lub podziałem, pod 

warunkiem że dostępny jest dokument 

zawierający informacje opisujące 

transakcję i jej wpływ na emitenta; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  293 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) akcji, które są oferowane lub 

przydzielone lub mają zostać przydzielone 

nieodpłatnie obecnym akcjonariuszom oraz 

dywidend płatnych w formie akcji tej 

samej klasy co akcje, w odniesieniu do 

których płacone są dywidendy, pod 

warunkiem że wspomniane akcje są tej 

samej klasy co akcje dopuszczone już do 

obrotu na tym samym rynku regulowanym 

i że dostępny jest dokument zawierający 

informacje na temat liczby i charakteru 

akcji oraz przesłanek i szczegółów oferty 

lub przydziału; 

f) akcji, które są oferowane lub 

przydzielone lub mają zostać przydzielone 

nieodpłatnie obecnym akcjonariuszom, pod 

warunkiem że wspomniane akcje są tej 

samej klasy co akcje dopuszczone już do 

obrotu na tym samym rynku regulowanym 

i że dostępny jest dokument zawierający 

informacje na temat liczby i charakteru 

akcji oraz przesłanek i szczegółów oferty 

lub przydziału; 

Or. en 

 

Poprawka  294 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) papierów wartościowych, które są 

oferowane lub przydzielone lub mają 

zostać przydzielone obecnym lub byłym 

dyrektorom lub pracownikom przez ich 

pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo 

powiązane, pod warunkiem że 

wspomniane papiery wartościowe są tej 

samej klasy co papiery wartościowe 

dopuszczone już do obrotu na tym samym 

rynku regulowanym i że dostępny jest 

dokument zawierający informacje na temat 

liczby i charakteru papierów 

g) papierów wartościowych, które są 

oferowane lub przydzielone lub mają 

zostać przydzielone obecnym lub byłym 

dyrektorom, pod warunkiem że 

wspomniane papiery wartościowe są tej 

samej klasy co papiery wartościowe 

dopuszczone już do obrotu na tym samym 

rynku regulowanym i że dostępny jest 

dokument zawierający informacje na temat 

liczby i charakteru papierów 

wartościowych oraz przesłanek i 

szczegółów oferty lub przydziału; 
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wartościowych oraz przesłanek i 

szczegółów oferty lub przydziału; 

Or. en 

 

Poprawka  295 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) papierów wartościowych, które są 

oferowane lub przydzielone lub mają 

zostać przydzielone obecnym lub byłym 

dyrektorom lub pracownikom przez ich 

pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo 

powiązane, pod warunkiem że wspomniane 

papiery wartościowe są tej samej klasy co 

papiery wartościowe dopuszczone już do 

obrotu na tym samym rynku regulowanym 

i że dostępny jest dokument zawierający 

informacje na temat liczby i charakteru 

papierów wartościowych oraz przesłanek i 

szczegółów oferty lub przydziału; 

g) papierów wartościowych, które są 

oferowane lub przydzielone lub mają 

zostać przydzielone obecnym lub byłym 

dyrektorom przez ich pracodawcę lub 

przez przedsiębiorstwo powiązane, pod 

warunkiem że wspomniane papiery 

wartościowe są tej samej klasy co papiery 

wartościowe dopuszczone już do obrotu na 

tym samym rynku regulowanym i że 

dostępny jest dokument zawierający 

informacje na temat liczby i charakteru 

papierów wartościowych oraz przesłanek i 

szczegółów oferty lub przydziału; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. uzasadnienie do poprawki do ust. 3 lit. i) tego samego artykułu. 

 

Poprawka  296 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera h – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) takie papiery wartościowe lub papiery 

wartościowe tej samej klasy są 

skreśla się 
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dopuszczone do obrotu na tym innym 

rynku regulowanym od ponad 18 

miesięcy; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zapewni to bardziej proporcjonalny system, który będzie funkcjonował w całej UE. 

 

Poprawka  297 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W celu uwzględnienia rozwoju 

technicznego na rynkach finansowych, w 

tym inflacji, Komisja może przyjmować, w 

drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 

42, środki dotyczące: 

skreśla się 

a) dostosowania limitu pieniężnego 

określonego w niniejszym artykule ust. 2 

lit. i); 

 

b) progów określonych w niniejszym 

artykule ust. 3 lit. c) i d). 

 

Or. en 

 

Poprawka  298 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) progów określonych w niniejszym 

artykule ust. 3 lit. c) i d). 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  299 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Zgodnie z art. 42 Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych określających informacje 

minimalne, które muszą być zawarte w 

dokumentach, o których mowa w 

niniejszym artykule ust. 3 lit. f) i g) oraz 

ust. 4 lit. d) i e). 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  300 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) „papiery wartościowe” oznaczają 

zbywalne papiery wartościowe 

zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 44 

dyrektywy 2014/65/UE, z wyjątkiem 

instrumentów rynku pieniężnego 

określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 

dyrektywy 2014/65/UE o terminie 

zapadalności krótszym niż 12 miesięcy; 

a) „papiery wartościowe” oznaczają 

zbywalne papiery wartościowe 

zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 44 

dyrektywy 2014/65/UE, w tym 

instrumenty rynku pieniężnego określone 

w art. 4 ust. 1 pkt 17 dyrektywy 

2014/65/UE, strukturyzowane produkty 

finansowe, instrumenty pochodne; 

Or. en 

 

Poprawka  301 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) „oferta publiczna papierów 

wartościowych” oznacza komunikat 

skierowany do odbiorców w dowolnej 

formie i za pomocą dowolnych środków, 

przedstawiający wystarczające informacje 

na temat warunków oferty i oferowanych 

papierów wartościowych, w celu 

umożliwienia inwestorowi decyzji o 

nabyciu lub subskrypcji takich papierów 

wartościowych. Definicja ta ma również 

zastosowanie do plasowania emisji 

papierów wartościowych poprzez 

pośredników finansowych; 

d) „oferta publiczna papierów 

wartościowych” oznacza komunikat 

skierowany do odbiorców w dowolnej 

formie i za pomocą dowolnych środków, 

przedstawiający informacje na temat 

warunków oferty i oferowanych papierów 

wartościowych, przedstawiony 

inwestorowi jako podstawa do podjęcia 
decyzji o nabyciu lub subskrypcji takich 

papierów wartościowych. Definicja ta ma 

również zastosowanie do plasowania 

emisji papierów wartościowych poprzez 

pośredników finansowych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Informacja może nie być wystarczająca – wciąż jednak stanowi ofertę i powinna podlegać 

przepisom tego rozporządzenia dotyczącym takich ofert. 

 

Poprawka  302 

Philippe De Backer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) „inwestor detaliczny” oznacza 

inwestora niebędącego inwestorem 

kwalifikowanym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niezbędne dla jasności prawnej. 

 

Poprawka  303 

Kay Swinburne 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) „inwestor profesjonalny” oznacza 

osobę lub podmiot w rozumieniu art. 6 

ust. 1 rozporządzenia (UE) 345/2013; 

Or. en 

Uzasadnienie 

EuVECA wprowadza nową kategorię inwestorów, którym można oferować produkty, o innych 

kryteriach niż kryteria MiFID dla inwestorów profesjonalnych. Oznaczałoby to, że zachowują 

oni swe uprawnienia jako inwestorzy detaliczni, ale zwiększa się liczba typów produktów, w 

które mogą inwestować pod pewnymi warunkami.  Kryteria dla tej nowej kategorii to: a) 

zobowiązanie do zainwestowania minimum 100 000 EUR  i b) oświadczenie na piśmie, 

w dokumencie odrębnym w stosunku do zawieranej umowy, której przedmiotem ma być 

zobowiązanie do dokonania inwestycji kapitałowej, że inwestor jest świadomy ryzyka 

związanego z przewidywanym zobowiązaniem lub inwestycją. 

 

Poprawka  304 

Beatrix von Storch 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f – tiret 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– spółki, które zgodnie z ich ostatnimi 

rocznymi lub skonsolidowanymi 

sprawozdaniami finansowymi spełniają co 

najmniej dwa z następujących trzech 

kryteriów: średnia liczba pracowników w 

ciągu roku obrotowego wynosi mniej niż 

250, całkowity bilans nie przekracza 43 

000 000 EUR, a roczny obrót netto nie 

przekracza 50 000 000 EUR; lub 

– spółki, które zgodnie z ich ostatnimi 

rocznymi lub skonsolidowanymi 

sprawozdaniami finansowymi spełniają co 

najmniej dwa z następujących trzech 

kryteriów: średnia liczba pracowników w 

ciągu roku obrotowego wynosi mniej niż 

250, całkowity bilans nie przekracza 100 

000 000 EUR, a roczny obrót netto nie 

przekracza 1 000 000 000 EUR; lub 

Or. en 
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Poprawka  305 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f – tiret 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– małe i średnie przedsiębiorstwa 

zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 13 

dyrektywy 2014/65/UE; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja w MiFID stanowi, że rynkowa kapitalizacja w wysokości 200 mln jest uznawana za 

średnią. Tak duże firmy nie są źródłem wzrostu gospodarki UE i nowe rozporządzenie 

powinno się skupić na MŚP ujętych w tiret pierwszym. 

 

Poprawka  306 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) „spółki o średniej kapitalizacji” 

oznaczają do celów niniejszego 

rozporządzenia przedsiębiorstwa 

o średniej rynkowej kapitalizacji mniejszej 

niż 500 000 000 EUR na podstawie 

notowań z końca roku w trzech ostatnich 

latach kalendarzowych; 

Or. de 

Poprawka  307 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera k – tiret -1 (nowe) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – publikowane przez emitenta, 

oferującego, osobę wnioskującą o 

dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym lub gwaranta bądź w ich 

imieniu; 

Or. en 

 

Poprawka  308 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera k – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Badania inwestycyjne, zgodnie z definicją 

zawartą w art. 2 ust. 1 lit. va), 

publikowane lub rozpowszechniane przez 

firmę inwestycyjną, ale nie w imieniu 

emitenta, oferującego, osoby wnioskującej 

o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym lub gwaranta, nie są 

reklamą w rozumieniu niniejszego 

artykułu.  

Or. en 

 

Poprawka  309 

Philippe De Backer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera l 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

l) „informacje regulowane” oznaczają 

wszystkie informacje zdefiniowane w art. 2 

ust. 1 lit. k) dyrektywy 2004/109/WE; 

l) „informacje regulowane” oznaczają 

wszystkie informacje, które emitent lub 

każda inna osoba, która wystąpiła z 

wnioskiem o dopuszczenie papierów 

wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym bez zgody emitenta, jakie 
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jest zobowiązany ujawnić na mocy 

dyrektywy 2004/109/WE lub na mocy 

przepisów ustawowych, wykonawczych 

lub administracyjnych państwa 

członkowskiego przyjętych na mocy art. 3 

ust. 1 tej dyrektywy i na mocy art. 17 i 19 

rozporządzenia (UE) nr 596/2014; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka techniczna, która dodaje definicję „informacji regulowanych” z dyrektywy w 

sprawie przejrzystości, ale dostosowuje odesłania do nowego rozporządzenia w sprawie 

nadużyć na rynku, aby zwiększyć pewność prawa i jego jasność. 

 

Poprawka  310 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) „macierzyste państwo członkowskie” 

oznacza: 

m) „państwo członkowskie, w którym ma 

siedzibę emitent, tj. w którym znajduje się 

jego siedziba statutowa” oznacza: 

 (Poprawka ta dotyczy całego tekstu) 

Or. xm 

 

Poprawka  311 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) państwo członkowskie, w którym 

emitent ma swoją siedzibę statutową, w 

przypadku wszystkich emitentów papierów 

wartościowych mających siedzibę w Unii 

niewymienionych w ppkt (ii); 

(i) państwo członkowskie, w którym 

emitent ma swoją siedzibę statutową, w 

przypadku wszystkich emitentów papierów 

wartościowych mających siedziby w Unii; 
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Or. en 

 

Poprawka  312 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) państwo członkowskie, w którym 

emitent ma swoją siedzibę statutową, w 

przypadku wszystkich emitentów papierów 

wartościowych mających siedzibę w Unii 

niewymienionych w ppkt (ii); 

(i) państwo członkowskie, w którym 

emitent ma swoją siedzibę statutową, w 

przypadku wszystkich emitentów papierów 

wartościowych mających siedzibę w Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  313 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) państwo członkowskie, w którym 

emitent ma swoją siedzibę statutową, w 

przypadku wszystkich emitentów papierów 

wartościowych mających siedzibę w Unii 

niewymienionych w ppkt (ii); 

(i) państwo członkowskie, w którym 

emitent ma swoją siedzibę statutową, w 

przypadku wszystkich emitentów papierów 

wartościowych mających siedzibę w Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  314 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – podpunkt ii 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) państwo członkowskie, w którym 

emitent ma siedzibę statutową lub w 

którym papiery wartościowe zostały lub 

mają zostać dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym, lub w którym 

papiery wartościowe są objęte ofertą 

publiczną, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, w przypadku wszelkich 

emisji nieudziałowych papierów 

wartościowych, których nominał 

jednostkowy wynosi nie mniej niż 1 000 

EUR i w przypadku wszelkich emisji 

nieudziałowych papierów wartościowych 

dających prawo nabywania jakichkolwiek 

zbywalnych papierów wartościowych lub 

otrzymania kwoty pieniężnej w wyniku ich 

zamiany lub wykorzystania prawa przez 

nie przenoszonego, pod warunkiem że 

emitent nieudziałowych papierów 

wartościowych nie jest emitentem 

bazowych papierów wartościowych ani 

podmiotem należącym do jego grupy. Te 

same zasady mają zastosowanie do 

nieudziałowych papierów wartościowych 

w walucie innej niż euro, pod warunkiem 

że wartość ich minimalnego nominału jest 

prawie równoważna 1 000 EUR; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  315 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) państwo członkowskie, w którym 

emitent ma siedzibę statutową lub w 

którym papiery wartościowe zostały lub 

mają zostać dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym, lub w którym 

skreśla się 



 

PE582.054v01-00 128/145 AM\1092631PL.doc 

PL 

papiery wartościowe są objęte ofertą 

publiczną, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, w przypadku wszelkich 

emisji nieudziałowych papierów 

wartościowych, których nominał 

jednostkowy wynosi nie mniej niż 1 000 

EUR i w przypadku wszelkich emisji 

nieudziałowych papierów wartościowych 

dających prawo nabywania jakichkolwiek 

zbywalnych papierów wartościowych lub 

otrzymania kwoty pieniężnej w wyniku ich 

zamiany lub wykorzystania prawa przez 

nie przenoszonego, pod warunkiem że 

emitent nieudziałowych papierów 

wartościowych nie jest emitentem 

bazowych papierów wartościowych ani 

podmiotem należącym do jego grupy. Te 

same zasady mają zastosowanie do 

nieudziałowych papierów wartościowych 

w walucie innej niż euro, pod warunkiem 

że wartość ich minimalnego nominału jest 

prawie równoważna 1 000 EUR; 

Or. en 

 

Poprawka  316 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) państwo członkowskie, w którym 

emitent ma siedzibę statutową lub w 

którym papiery wartościowe zostały lub 

mają zostać dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym, lub w którym 

papiery wartościowe są objęte ofertą 

publiczną, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, w przypadku wszelkich 

emisji nieudziałowych papierów 

wartościowych, których nominał 

jednostkowy wynosi nie mniej niż 1 000 

skreśla się 
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EUR i w przypadku wszelkich emisji 

nieudziałowych papierów wartościowych 

dających prawo nabywania jakichkolwiek 

zbywalnych papierów wartościowych lub 

otrzymania kwoty pieniężnej w wyniku ich 

zamiany lub wykorzystania prawa przez 

nie przenoszonego, pod warunkiem że 

emitent nieudziałowych papierów 

wartościowych nie jest emitentem 

bazowych papierów wartościowych ani 

podmiotem należącym do jego grupy. Te 

same zasady mają zastosowanie do 

nieudziałowych papierów wartościowych 

w walucie innej niż euro, pod warunkiem 

że wartość ich minimalnego nominału jest 

prawie równoważna 1 000 EUR; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pozostawienie do uznania emitenta/oferującego/osoby wnioskującej o dopuszczenie do obrotu 

wyboru państwa macierzystego/przyjmującego to zaproszenie do arbitrażu regulacyjnego. 

 

Poprawka  317 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) państwo członkowskie, w którym 

emitent ma siedzibę statutową lub w 

którym papiery wartościowe zostały lub 

mają zostać dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym, lub w którym 

papiery wartościowe są objęte ofertą 

publiczną, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, w przypadku wszelkich 

emisji nieudziałowych papierów 

wartościowych, których nominał 

jednostkowy wynosi nie mniej niż 1 000 

EUR i w przypadku wszelkich emisji 

nieudziałowych papierów wartościowych 

(ii) państwo członkowskie, w którym 

emitent ma siedzibę statutową w 

przypadku wszelkich emisji 

nieudziałowych papierów wartościowych, 

których nominał jednostkowy wynosi nie 

mniej niż 1 000 EUR i w przypadku 

wszelkich emisji nieudziałowych papierów 

wartościowych dających prawo nabywania 

jakichkolwiek zbywalnych papierów 

wartościowych lub otrzymania kwoty 

pieniężnej w wyniku ich zamiany lub 

wykorzystania prawa przez nie 

przenoszonego, pod warunkiem że emitent 

nieudziałowych papierów wartościowych 
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dających prawo nabywania jakichkolwiek 

zbywalnych papierów wartościowych lub 

otrzymania kwoty pieniężnej w wyniku ich 

zamiany lub wykorzystania prawa przez 

nie przenoszonego, pod warunkiem że 

emitent nieudziałowych papierów 

wartościowych nie jest emitentem 

bazowych papierów wartościowych ani 

podmiotem należącym do jego grupy. Te 

same zasady mają zastosowanie do 

nieudziałowych papierów wartościowych 

w walucie innej niż euro, pod warunkiem 

że wartość ich minimalnego nominału jest 

prawie równoważna 1 000 EUR; 

nie jest emitentem bazowych papierów 

wartościowych ani podmiotem należącym 

do jego grupy. Te same zasady mają 

zastosowanie do nieudziałowych papierów 

wartościowych w walucie innej niż euro, 

pod warunkiem że wartość ich 

minimalnego nominału jest prawie 

równoważna 1 000 EUR; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ta poprawka ma na celu skreślenie wyjątku, który umożliwia emitentom wybór macierzystego 

państwa członkowskiego. Macierzyste państwo członkowskie odgrywa decydującą rolę w 

nadzorowaniu prospektu emisyjnego. Możliwość wyboru właściwego organu, który będzie 

kontrolował prospekt emisyjny spowoduje równanie w dół jeśli chodzi o jakość nadzoru, co 

zaszkodzi skutecznej ochronie inwestorów detalicznych.  

 

Poprawka  318 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – podpunkt iii – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) w przypadku wszystkich emitentów 

papierów wartościowych mających 

siedziby w państwie trzecim, którzy nie są 

wymienieni w ppkt (ii) – państwo 

członkowskie, w którym papiery 

wartościowe mają być objęte ofertą 

publiczną po raz pierwszy lub w którym 

zgłoszony został pierwszy wniosek o 

dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, z zastrzeżeniem 

późniejszego wyboru przez emitentów 

(iii) w przypadku wszystkich emitentów 

papierów wartościowych mających 

siedziby w państwie trzecim – państwo 

członkowskie, w którym papiery 

wartościowe mają być objęte ofertą 

publiczną po raz pierwszy lub w którym 

zgłoszony został pierwszy wniosek o 

dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, z zastrzeżeniem 

późniejszego wyboru przez emitentów 

mających siedziby w państwie trzecim w 
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mających siedziby w państwie trzecim w 

następujących okolicznościach: 

następujących okolicznościach: 

Or. en 

 

Poprawka  319 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – podpunkt iii – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) w przypadku wszystkich emitentów 

papierów wartościowych mających 

siedziby w państwie trzecim, którzy nie są 

wymienieni w ppkt (ii) – państwo 

członkowskie, w którym papiery 

wartościowe mają być objęte ofertą 

publiczną po raz pierwszy lub w którym 

zgłoszony został pierwszy wniosek o 

dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, z zastrzeżeniem 

późniejszego wyboru przez emitentów 

mających siedziby w państwie trzecim w 

następujących okolicznościach: 

(iii) w przypadku wszystkich emitentów 

papierów wartościowych mających 

siedziby w państwie trzecim – państwo 

członkowskie, w którym papiery 

wartościowe mają być objęte ofertą 

publiczną po raz pierwszy lub w którym 

zgłoszony został pierwszy wniosek o 

dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, z zastrzeżeniem 

późniejszego wyboru przez emitentów 

mających siedziby w państwie trzecim w 

następujących okolicznościach: 

Or. en 

 

Poprawka  320 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – podpunkt iii – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) w przypadku wszystkich emitentów 

papierów wartościowych mających 

siedziby w państwie trzecim, którzy nie są 

wymienieni w ppkt (ii) – państwo 

członkowskie, w którym papiery 

(iii) w przypadku wszystkich emitentów 

papierów wartościowych mających 

siedziby w państwie trzecim – państwo 

członkowskie, w którym papiery 

wartościowe mają być objęte ofertą 
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wartościowe mają być objęte ofertą 

publiczną po raz pierwszy lub w którym 

zgłoszony został pierwszy wniosek o 

dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, z zastrzeżeniem 

późniejszego wyboru przez emitentów 

mających siedziby w państwie trzecim w 

następujących okolicznościach: 

publiczną po raz pierwszy lub w którym 

zgłoszony został pierwszy wniosek o 

dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, z zastrzeżeniem 

późniejszego wyboru przez emitentów 

mających siedziby w państwie trzecim w 

następujących okolicznościach: 

Or. en 

 

Poprawka  321 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m – podpunkt iii – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) w przypadku wszystkich emitentów 

papierów wartościowych mających 

siedziby w państwie trzecim, którzy nie są 

wymienieni w ppkt (ii) – państwo 

członkowskie, w którym papiery 

wartościowe mają być objęte ofertą 

publiczną po raz pierwszy lub w którym 

zgłoszony został pierwszy wniosek o 

dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, z zastrzeżeniem 

późniejszego wyboru przez emitentów 

mających siedziby w państwie trzecim w 

następujących okolicznościach: 

(iii) w przypadku wszystkich emitentów 

papierów wartościowych mających 

siedziby w państwie trzecim – państwo 

członkowskie, w którym papiery 

wartościowe mają być objęte ofertą 

publiczną po raz pierwszy lub w którym 

zgłoszony został pierwszy wniosek o 

dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym, wedle uznania emitenta, 

oferującego lub osoby wnioskującej o 

dopuszczenie, z zastrzeżeniem 

późniejszego wyboru przez emitentów 

mających siedziby w państwie trzecim w 

następujących okolicznościach: 

Or. en 

 

Poprawka  322 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera n 



 

AM\1092631PL.doc 133/145 PE582.054v01-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) „przyjmujące państwo członkowskie” 

oznacza państwo członkowskie, w którym 

dokonywana jest oferta publiczna lub 

składany jest wniosek o dopuszczenie do 

obrotu, jeżeli nie jest to macierzyste 

państwo członkowskie; 

n) „państwo członkowskie, w którym 

dokonywana jest oferta publiczna” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 

dokonywana jest oferta publiczna lub 

składany jest wniosek o dopuszczenie do 

obrotu, jeżeli nie jest to państwo 

członkowskie, w którym ma siedzibę 

emitent; 

 (Poprawka ta dotyczy całego tekstu) 

Or. xm 

Poprawka  323 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) „przedsiębiorstwa zbiorowego 

inwestowania inne niż typu zamkniętego” 

oznaczają fundusze powiernicze i 

fundusze inwestycyjne o następujących 

cechach: 

o) „przedsiębiorstwa zbiorowego 

inwestowania” oznaczają 

przedsiębiorstwa zbiorowego 

inwestowania w zbywalne papiery 

wartościowe (UCITS), które uzyskały 

zezwolenie zgodnie z art. 5 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/65/WE, i alternatywne fundusze 

inwestycyjne (AIF) w rozumieniu art. 4 

ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE; 

Or. en 

 

Poprawka  324 

Philippe De Backer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) „przedsiębiorstwa zbiorowego o) „przedsiębiorstwa zbiorowego 
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inwestowania inne niż typu zamkniętego” 
oznaczają fundusze powiernicze i fundusze 

inwestycyjne o następujących cechach: 

inwestowania” oznaczają fundusze 

powiernicze i fundusze inwestycyjne o 

następujących cechach: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Korekta techniczna – ta poprawka zastępuje poprawkę 28 z projektu sprawozdania. 

 

Poprawka  325 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 va) „badanie inwestycyjne” w tym 

kontekście ma być rozumiane jako 

obejmujące materiały lub usługi 

analityczne dotyczące jednego lub więcej 

instrumentów finansowych lub innych 

aktywów, bądź emitentów albo 

potencjalnych emitentów instrumentów 

finansowych albo jako blisko powiązane z 

konkretną branżą lub rynkiem w taki 

sposób, że dostarcza opinie na temat 

instrumentów finansowych, aktywów lub 

emitentów w danym sektorze. Ten typ 

materiałów lub usług pośrednio lub 

bezpośrednio zaleca lub sugeruje strategię 

inwestycyjną i dostarcza uzasadnioną 

opinię na temat aktualnej lub przyszłej 

wartości lub ceny takich instrumentów lub 

aktywów albo oferuje analizę lub 

oryginalny pogląd i wyciąga wnioski w 

oparciu o nowe lub istniejące informacje, 

które mogą zostać użyte, aby uzasadnić 

strategię inwestycyjną i są uwzględniane 

w decyzjach firmy inwestycyjnej oraz mają 

zdolność pozytywnego wpływania na te 

decyzje podejmowane w imieniu klientów, 

którzy opłacają takie badanie. 

Or. en 
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Poprawka  326 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 va) „znak jakości” oznacza znak jakości 

przyznawany przez ESMA lub właściwy 

organ określonej emisji papierów 

wartościowych, w przypadku gdy emitent 

publikuje prospekt emisyjny, mimo że nie 

jest do tego zobowiązany; 

Or. es 

 

Poprawka  327 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 vb) „europejski numer identyfikacyjny 

prospektów emisyjnych” oznacza kod 

wygenerowany przez ESMA do celów 

identyfikacji prospektów emisyjnych i 

przyznawany przez właściwe organy; 

Or. es 

 

Poprawka  328 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W celu uwzględnienia rozwoju 2. W celu uwzględnienia rozwoju 
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technicznego na rynkach finansowych 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 42 w 

celu doprecyzowania niektórych 

elementów technicznych definicji 

określonych w niniejszym artykule w ust. 

1, w tym dostosowania wartości 

ustanowionych w definicji „małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP)” w ust. 1 

lit. f), z uwzględnieniem sytuacji na 

poszczególnych rynkach krajowych, w tym 

klasyfikacji przedsiębiorstw stosowanej 

przez operatorów rynków regulowanych i 

wielostronnych platform obrotu, przepisów 

i zaleceń Unii, a także rozwoju 

gospodarczego. 

technicznego na rynkach finansowych 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 42 w 

celu doprecyzowania niektórych 

elementów technicznych definicji 

określonych w niniejszym artykule w ust. 

1, za wyjątkiem dostosowania wartości 

ustanowionych w definicji „małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP)” w ust. 1 

lit. f), z uwzględnieniem sytuacji na 

poszczególnych rynkach krajowych, w tym 

klasyfikacji przedsiębiorstw stosowanej 

przez operatorów rynków regulowanych i 

wielostronnych platform obrotu, przepisów 

i zaleceń Unii, a także rozwoju 

gospodarczego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiana definicji MŚP (a co za tym idzie zasad kto może korzystać z łagodniejszego systemu 

dla MŚP) nie jest elementem technicznym, który można regulować na poziomie 2. Każda 

zmiana powinna być proponowana jako rewizja tekstu poziomu 1. 

 

Poprawka  329 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Obowiązek publikacji prospektu 

emisyjnego i wyłączenie 

Obowiązek publikacji prospektu 

emisyjnego 

Or. es 

 

Poprawka  330 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Papiery wartościowe nie mogą być 

przedmiotem oferty publicznej w Unii bez 

wcześniejszej publikacji prospektu 

emisyjnego. 

1. Papiery wartościowe nie mogą być 

przedmiotem oferty publicznej w Unii bez 

wcześniejszej publikacji prospektu 

emisyjnego lub prospektu emisyjnego 

MŚP. 

Or. en 

 

Poprawka  331 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

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: 

skreśla się 

a) oferta składana jest wyłącznie w tym 

państwie członkowskim, oraz 

 

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. 

 

Or. en 

 

Poprawka  332 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 
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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: 

skreśla się 

a) oferta składana jest wyłącznie w tym 

państwie członkowskim, oraz 

 

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. 

 

Or. es 

 

Poprawka  333 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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: 

skreśla się 

a) oferta składana jest wyłącznie w tym 

państwie członkowskim, oraz 

 

b) całkowita wartość oferty nie przekracza 

kwoty pieniężnej obliczonej w okresie 12 

miesięcy, która nie przekracza 10 000 000 

EUR. 

 

Państwa członkowskie powiadamiają  
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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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pozostawienie uznania państwom członkowskim, które zakłada ten punkt, to element, który w 

sposób najbardziej rażący stoi w sprzeczności z „unijnym” aspektem unii rynków 

kapitałowych i należy go usunąć. Zieloni proponują system, w którym poniżej 500 tys. nie ma 

prospektu emisyjnego, uproszczony prospekt dla MŚP (do 10 mln wartości emisji) i ofert 

wtórnych oraz pełny zakres wymogów dla wszystkich pozostałych przypadków. 

 

Poprawka  334 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

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. Państwo członkowskie wyłącza oferty 

publiczne papierów wartościowych z 

określonego w ust. 1 wymogu 

sporządzenia prospektu emisyjnego, pod 

warunkiem że: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wprowadzenie tego wyjątku jako jednolitego wymogu w całej UE zagwarantuje większą 

pewność prawną MŚP i zapobiegnie różnicom na jednolitym rynku dla MŚP. 

 

Poprawka  335 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) oferta składana jest wyłącznie w tym 

państwie członkowskim, oraz 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  336 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) oferta składana jest wyłącznie w tym 

państwie członkowskim, oraz 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeśli poważnie myślimy o stworzeniu jednolitego rynku kapitałowego w UE musimy 

dopilnować, by wyjątki dla MŚP były oferowane nie tylko wtedy gdy pozostają one w 

granicach rynku krajowego. Ograniczając wyjątki i uniemożliwiając ich stosowanie za 

granicą zmniejszamy skuteczność jednolitego rynku dla MŚP. 

 

Poprawka  337 

Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) oferta składana jest wyłącznie w tym 

państwie członkowskim, oraz 

a) oferta nie podlega obowiązkowi 

powiadomienia, o którym mowa w art. 24, 

oraz 

Or. en 
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Poprawka  338 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) całkowita wartość oferty nie przekracza 

kwoty pieniężnej obliczonej w okresie 12 

miesięcy, która nie przekracza 10 000 000 

EUR. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  339 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 5 000 000 

EUR. 

Or. en 

 

Poprawka  340 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 5 000 000 

EUR. 

Or. en 



 

PE582.054v01-00 142/145 AM\1092631PL.doc 

PL 

 

Poprawka  341 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 5 000 000 

EUR. 

Or. en 

 

Poprawka  342 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  343 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie powiadamiają 

Komisję i ESMA o skorzystaniu z 

możliwości określonej w niniejszym 

skreśla się 



 

AM\1092631PL.doc 143/145 PE582.054v01-00 

 PL 

ustępie, w tym o wybranej wartości oferty, 

poniżej której ma zastosowanie wyłączenie 

dla ofert krajowych. 

Or. en 

 

Poprawka  344 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Wymienione progi podlegają ocenie 

po upływie roku od wdrożenia niniejszego 

rozporządzenia i ulegają zmianie jeśli w 

ocenie uzna się to za stosowne. 

Or. en 

 

Poprawka  345 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Papiery wartościowe nie mogą zostać 

dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym zlokalizowanym lub 

funkcjonującym w ramach Unii bez 

wcześniejszej publikacji prospektu 

emisyjnego. 

3. Papiery wartościowe nie mogą zostać 

dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym zlokalizowanym lub 

funkcjonującym w ramach Unii bez 

wcześniejszej publikacji prospektu 

emisyjnego. W przypadku papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu 

przez MŚP na MTF, w tym na rynku 

rozwoju MŚP, zastosowanie ma procedura 

uproszczona określona w art. 15. Państwa 

członkowskie powstrzymują się od 

nakładania obowiązków informacyjnych 

na poziomie krajowym, które stanowiłyby 

nieproporcjonalne lub niepotrzebne 

obciążenie w odniesieniu do takich ofert, 

a tym samym pogłębiałyby fragmentację 
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rynku wewnętrznego. 

Or. en 

 

Poprawka  346 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. W celu uwzględnienia zmian kursów 

wymiany, w tym inflacji i kursów wymiany 

walut innych niż euro Komisja może 

przyjąć w drodze aktów delegowanych 

zgodnie z art. 42 środki dotyczące progu 

określonego w ust. 2 lit. b) niniejszego 

artykułu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu uwzględnienia walut innych niż euro w UE. 

Poprawka  347 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy oferta publiczna 

papierów wartościowych lub dopuszczenie 

papierów wartościowych do obrotu na 

rynku regulowanym nie są objęte zakresem 

niniejszego rozporządzenia, jak określono 

w art. 1, emitent, oferujący lub osoba 

wnioskująca o dopuszczenie do obrotu na 

rynku regulowanym ma prawo do 

dobrowolnego sporządzenia prospektu 

emisyjnego zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. 

W przypadku gdy oferta publiczna 

papierów wartościowych lub dopuszczenie 

papierów wartościowych do obrotu na 

rynku regulowanym nie są objęte zakresem 

niniejszego rozporządzenia, jak określono 

w art. 1, emitent, oferujący lub osoba 

wnioskująca o dopuszczenie do obrotu na 

rynku regulowanym ma prawo do 

dobrowolnego sporządzenia prospektu 

emisyjnego zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Dobrowolne 
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sporządzenie prospektu emisyjnego może 

prowadzić do przyznania krajowego znaku 

jakości przez właściwy organ lub 

europejskiego znaku jakości przez ESMA. 

Or. es 

 


