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Amendamentul  135 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prezentul regulament constituie un pas 

esențial către finalizarea uniunii piețelor de 

capital, astfel cum se prevede în 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor 

intitulată „Plan de acțiune privind 

edificarea unei Uniuni a piețelor de 

capital” din 30 septembrie 2015. 

Obiectivul uniunii piețelor de capital este 

acela de a ajuta întreprinderile să 

valorifice surse de capital mai diverse de 

oriunde de pe teritoriul Uniunii Europene 

(denumită în continuare „Uniunea”), de a 

face ca piețele să funcționeze mai eficient 

și să ofere investitorilor și deponenților 

posibilități suplimentare de a-și utiliza 

banii, pentru a stimula creșterea 

economică și a crea locuri de muncă. 

(1) Prezentul regulament constituie un pas 

către finalizarea uniunii piețelor de capital, 

astfel cum se prevede în Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor intitulată 

„Plan de acțiune privind edificarea unei 

Uniuni a piețelor de capital” din 

30 septembrie 2015. 

Or. en 

 

Amendamentul  136 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Prezentarea de informații în cazul unei 

oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la 

tranzacționare pe o piață reglementată este 

vitală pentru protejarea investitorilor prin 

eliminarea asimetriilor dintre aceștia și 

(3) Prezentarea de informații în cazul unei 

oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la 

tranzacționare pe o piață reglementată este 

vitală pentru protejarea investitorilor prin 

eliminarea asimetriilor dintre aceștia și 
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emitenți în ceea ce privește informarea. 

Armonizarea normelor privind 

informarea permite stabilirea unui 

mecanism privind pașaportul 

transfrontalier care facilitează 

funcționarea eficace a pieței interne în 

cazul unei game ample de valori 

mobiliare. 

emitenți în ceea ce privește informarea. 

Or. en 

 

Amendamentul  137 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Prezentarea de informații în cazul unei 

oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la 

tranzacționare pe o piață reglementată este 

vitală pentru protejarea investitorilor prin 

eliminarea asimetriilor dintre aceștia și 

emitenți în ceea ce privește informarea. 

Armonizarea normelor privind informarea 

permite stabilirea unui mecanism privind 

pașaportul transfrontalier care facilitează 

funcționarea eficace a pieței interne în 

cazul unei game ample de valori mobiliare. 

(3) Prezentarea de informații în cazul unei 

oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la 

tranzacționare pe o piață reglementată este 

vitală pentru protejarea investitorilor prin 

eliminarea asimetriilor dintre aceștia și 

emitenți în ceea ce privește informarea. 

Armonizarea normelor privind informarea 

permite stabilirea unui mecanism privind 

acreditarea transfrontalieră care 

facilitează funcționarea eficace a pieței 

interne în cazul unei game ample de valori 

mobiliare. 

Or. es 

 

Amendamentul  138 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Abordările divergente ar conduce la 

fragmentarea pieței interne, deoarece 

eliminat 
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emitenții, ofertanții și persoanele care 

solicită admiterea ar fi supuși unor norme 

diferite în diferitele state membre, 

existând riscul ca prospectele aprobate 

într-un stat membru să nu poată fi 

utilizate în alte state membre. În absența 

unui cadru armonizat capabil să asigure 

uniformitatea informării și funcționarea 

pașaportului în Uniune, ar exista, prin 

urmare, probabilitatea ca diferențele 

dintre dispozițiile legislative ale statelor 

membre să creeze obstacole în calea bunei 

funcționări a pieței interne de valori 

mobiliare. Prin urmare, pentru a se 

asigura buna funcționare a pieței interne 

și a se îmbunătăți condițiile acestei 

funcționări, în special în ceea ce privește 

piețele de capital, precum și pentru a se 

garanta un nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor și a investitorilor, este 

oportun să se stabilească un cadru de 

reglementare pentru prospecte la nivelul 

Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  139 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Abordările divergente ar conduce la 

fragmentarea pieței interne, deoarece 

emitenții, ofertanții și persoanele care 

solicită admiterea ar fi supuși unor norme 

diferite în diferitele state membre, existând 

riscul ca prospectele aprobate într-un stat 

membru să nu poată fi utilizate în alte state 

membre. În absența unui cadru armonizat 

capabil să asigure uniformitatea informării 

și funcționarea pașaportului în Uniune, ar 

exista, prin urmare, probabilitatea ca 

diferențele dintre dispozițiile legislative ale 

statelor membre să creeze obstacole în 

(4) Abordările divergente ar conduce la 

fragmentarea pieței interne, deoarece 

emitenții, ofertanții și persoanele care 

solicită admiterea ar fi supuși unor norme 

diferite în diferitele state membre, existând 

riscul ca prospectele aprobate într-un stat 

membru să nu poată fi utilizate în alte state 

membre. În absența unui cadru armonizat 

capabil să asigure uniformitatea informării 

și funcționarea certificatului în Uniune, ar 

exista, prin urmare, probabilitatea ca 

diferențele dintre dispozițiile legislative ale 

statelor membre să creeze obstacole în 
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calea bunei funcționări a pieței interne de 

valori mobiliare. Prin urmare, pentru a se 

asigura buna funcționare a pieței interne și 

a se îmbunătăți condițiile acestei 

funcționări, în special în ceea ce privește 

piețele de capital, precum și pentru a se 

garanta un nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor și a investitorilor, este 

oportun să se stabilească un cadru de 

reglementare pentru prospecte la nivelul 

Uniunii. 

calea bunei funcționări a pieței interne de 

valori mobiliare. Prin urmare, pentru a se 

asigura buna funcționare a pieței interne și 

a se îmbunătăți condițiile acestei 

funcționări, în special în ceea ce privește 

piețele de capital, precum și pentru a se 

garanta un nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor și a investitorilor, este 

oportun să se stabilească un cadru de 

reglementare pentru prospecte la nivelul 

Uniunii. 

Or. es 

 

Amendamentul  140 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Abordările divergente ar conduce la 

fragmentarea pieței interne, deoarece 

emitenții, ofertanții și persoanele care 

solicită admiterea ar fi supuși unor norme 

diferite în diferitele state membre, existând 

riscul ca prospectele aprobate într-un stat 

membru să nu poată fi utilizate în alte state 

membre. În absența unui cadru armonizat 

capabil să asigure uniformitatea informării 

și funcționarea pașaportului în Uniune, ar 

exista, prin urmare, probabilitatea ca 

diferențele dintre dispozițiile legislative ale 

statelor membre să creeze obstacole în 

calea bunei funcționări a pieței interne de 

valori mobiliare. Prin urmare, pentru a se 

asigura buna funcționare a pieței interne și 

a se îmbunătăți condițiile acestei 

funcționări, în special în ceea ce privește 

piețele de capital, precum și pentru a se 

garanta un nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor și a investitorilor, este 

oportun să se stabilească un cadru de 

reglementare pentru prospecte la nivelul 

(4) Abordările divergente ar conduce la 

fragmentarea pieței interne, deoarece 

emitenții, ofertanții și persoanele care 

solicită admiterea ar fi supuși unor norme 

diferite în diferitele state membre, existând 

riscul ca prospectele aprobate într-un stat 

membru să nu poată fi utilizate în alte state 

membre. În absența unui cadru armonizat 

capabil să asigure uniformitatea informării 

și funcționarea pașaportului în Uniune, ar 

exista, prin urmare, probabilitatea ca 

diferențele dintre dispozițiile legislative ale 

statelor membre să creeze obstacole în 

calea bunei funcționări a pieței interne de 

valori mobiliare. Prin urmare, pentru a se 

asigura buna funcționare a pieței interne și 

a se îmbunătăți condițiile acestei 

funcționări, în special în ceea ce privește 

piețele de capital, precum și pentru a se 

garanta un nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor și a investitorilor, este 

oportun să se stabilească un cadru de 

reglementare pentru prospecte la nivelul 

Uniunii, fără nicio putere discreționară a 



 

AM\1092631RO.doc 7/139 PE582.054v01-00 

 RO 

Uniunii. statelor membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  141 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Evaluarea Directivei 2010/73/UE a 

demonstrat că anumite modificări introduse 

de această directivă nu și-au îndeplinit 

obiectivele inițiale și că sunt necesare noi 

modificări ale regimului privind prospectul 

în Uniune, astfel încât să se simplifice și să 

se îmbunătățească punerea sa în aplicare, 

să se sporească eficiența acestuia și 

competitivitatea la nivel internațional a 

Uniunii, contribuind astfel la reducerea 

sarcinilor administrative. 

(6) Evaluarea Directivei 2010/73/UE a 

demonstrat că anumite modificări introduse 

de această directivă nu și-au îndeplinit 

obiectivele inițiale și că sunt necesare noi 

modificări ale regimului privind prospectul 

în Uniune, astfel încât să se simplifice și să 

se îmbunătățească punerea sa în aplicare, 

să se sporească eficiența acestuia și 

competitivitatea la nivel internațional a 

Uniunii, contribuind astfel la reducerea 

sarcinilor administrative, dar fără a afecta 

dobânzile investitorilor și ale 

deponenților. 

Or. es 

 

Amendamentul  142 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Obiectivul prezentului regulament este 

garantarea protecției investitorilor și a 

eficienței pieței, în paralel cu consolidarea 

pieței unice de capital. Furnizarea de 

informații care, în funcție de natura 

emitentului și a valorilor mobiliare, sunt 

necesare pentru a permite investitorilor să 

ia o decizie de investiții în cunoștință de 

cauză asigură, împreună cu regulile privind 

(7) Obiectivul prezentului regulament este 

garantarea protecției investitorilor și a 

eficienței pieței. Furnizarea de informații 

care, în funcție de natura emitentului și a 

valorilor mobiliare, sunt necesare pentru a 

permite investitorilor să ia o decizie de 

investiții în cunoștință de cauză asigură, 

împreună cu regulile privind desfășurarea 

activității, protecția investitorilor. Pe de 
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desfășurarea activității, protecția 

investitorilor. Pe de altă parte, această 

informație constituie un mod eficient de 

consolidare a încrederii publicului în 

valorile mobiliare, contribuind astfel la 

buna funcționare și dezvoltare a pieței în 

cauză. Modul adecvat de a face această 

informație disponibilă constă în publicarea 

unui prospect. 

altă parte, aceste informații constituie un 

mod eficient de consolidare a încrederii 

publicului în valorile mobiliare, 

contribuind astfel la buna funcționare și 

dezvoltare a pieței în cauză. Modul adecvat 

de a face aceste informații disponibile 

constă în publicarea unui prospect. 

Or. en 

 

Amendamentul  143 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Valorile mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise de către un stat membru 

sau de către una dintre autoritățile 

regionale sau locale dintr-un stat 

membru, de către organizații publice 

internaționale la care au aderat unul sau 

mai multe state membre, de către Banca 

Centrală Europeană sau de către băncile 

centrale ale statelor membre nu ar trebui 

să intre sub incidența prezentului 

regulament și, prin urmare, nu ar trebui 

să li se aducă atingere de către acesta. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  144 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Valorile mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise de către un stat membru 

(9) Valorile mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise de către un stat membru 
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sau de către una dintre autoritățile 

regionale sau locale dintr-un stat membru, 

de către organizații publice internaționale 

la care au aderat unul sau mai multe state 

membre, de către Banca Centrală 

Europeană sau de către băncile centrale ale 

statelor membre nu ar trebui să intre sub 

incidența prezentului regulament și, prin 

urmare, nu ar trebui să li se aducă atingere 

de către acesta. 

sau de către una dintre autoritățile 

regionale sau locale dintr-un stat membru, 

de către organizații publice internaționale 

la care au aderat unul sau mai multe state 

membre, de către Banca Centrală 

Europeană sau de către băncile centrale ale 

statelor membre, de către Banca 

Europeană de Investiții, de către 

Mecanismul european de stabilitate, de 

către Fondul european pentru investiții 

strategice, precum și de către orice altă 

instituție sau agenție a Uniunii Europene, 
nu ar trebui să intre sub incidența 

prezentului regulament și, prin urmare, nu 

ar trebui să li se aducă atingere de către 

acesta. 

Or. es 

 

Amendamentul  145 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Valorile mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise de către un stat membru 

sau de către una dintre autoritățile 

regionale sau locale dintr-un stat membru, 

de către organizații publice internaționale 

la care au aderat unul sau mai multe state 

membre, de către Banca Centrală 

Europeană sau de către băncile centrale ale 

statelor membre nu ar trebui să intre sub 

incidența prezentului regulament și, prin 

urmare, nu ar trebui să li se aducă atingere 

de către acesta. 

(9) Valorile mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise și garantate integral, 

necondiționat și irevocabil de către un stat 

membru sau de către una dintre autoritățile 

regionale sau locale dintr-un stat membru, 

de către organizații publice internaționale 

la care au aderat unul sau mai multe state 

membre, de către Banca Centrală 

Europeană sau de către băncile centrale ale 

statelor membre nu ar trebui să intre sub 

incidența prezentului regulament și, prin 

urmare, nu ar trebui să li se aducă atingere 

de către acesta. 

Or. en 
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Amendamentul  146 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a asigura aprobarea 

prospectului și folosirea sa în alte țări pe 

baza mecanismului privind pașaportul, 

precum și supravegherea conformității cu 

prezentul regulament, în special în ceea ce 

privește activitatea publicitară, este necesar 

să se identifice o autoritate competentă 

pentru fiecare prospect. Prin urmare, 

prezentul regulament ar trebui să 

definească în mod clar statul membru de 

origine cel mai bine plasat pentru a aproba 

prospectul. 

(11) Pentru a asigura aprobarea 

prospectului și folosirea sa în alte țări pe 

baza mecanismului privind acreditarea, 

precum și supravegherea conformității cu 

prezentul regulament, în special în ceea ce 

privește activitatea publicitară, este necesar 

să se identifice o autoritate competentă 

pentru fiecare prospect. Prin urmare, 

prezentul regulament ar trebui să 

definească în mod clar statul membru de 

origine cel mai bine plasat pentru a aproba 

prospectul. 

Or. es 

 

Amendamentul  147 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În ceea ce privește ofertele publice de 

valori mobiliare cu o valoare mai mică de 

500 000 EUR, costurile de producere a 

unui prospect în conformitate cu 

prezentul regulament sunt susceptibile de 

a fi disproporționate față de veniturile 

preconizate să fie obținute în urma 

ofertei. Prin urmare, este oportun ca 

cerința de a se elabora un prospect în 

conformitate cu prezentul regulament să 

nu se aplice ofertelor cu o valoare așa de 

scăzută. Statele membre ar trebui să evite 

să impună cerințe de informare la nivel 

național care ar constitui o sarcină inutilă 

sau disproporționată în cazul unor 

asemenea oferte și, prin urmare, ar spori 

(12) Prezentul regulament face o 

distincție generală între valorile mobiliare 

admise la tranzacționare pe o piață 

reglementată și valorile mobiliare admise 

la tranzacționare pe o piață de creștere 

pentru IMM-uri, pentru a se evita 

costurile disproporționate de producere a 

unui prospect. Statele membre ar trebui să 

evite să impună cerințe de informare la 

nivel național care ar constitui o sarcină 

inutilă sau disproporționată în cazul unor 

asemenea oferte și, prin urmare, ar spori 

fragmentarea pieței interne. Dacă oferta 

este făcută pe o piață de creștere pentru 

IMM-uri, se aplică procedura simplificată 

prevăzută la articolul 15. 
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fragmentarea pieței interne. 

Or. en 

 

Amendamentul  148 

Dariusz Rosati 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În ceea ce privește ofertele publice de 

valori mobiliare cu o valoare mai mică de 

500 000 EUR, costurile de producere a 

unui prospect în conformitate cu prezentul 

regulament sunt susceptibile de a fi 

disproporționate față de veniturile 

preconizate să fie obținute în urma ofertei. 

Prin urmare, este oportun ca cerința de a se 

elabora un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament să nu se aplice 

ofertelor cu o valoare așa de scăzută. 

Statele membre ar trebui să evite să 

impună cerințe de informare la nivel 

național care ar constitui o sarcină inutilă 

sau disproporționată în cazul unor 

asemenea oferte și, prin urmare, ar spori 

fragmentarea pieței interne. 

(12) În ceea ce privește ofertele publice de 

valori mobiliare cu o valoare mai mică de 

500 000 EUR, costurile de producere a 

unui prospect în conformitate cu prezentul 

regulament sunt susceptibile de a fi 

disproporționate față de veniturile 

preconizate să fie obținute în urma ofertei. 

Prin urmare, este oportun ca cerința de a se 

elabora un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament să nu se aplice 

ofertelor cu o valoare așa de scăzută. 

Or. en 

 

Amendamentul  149 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În ceea ce privește ofertele publice de 

valori mobiliare cu o valoare mai mică de 

500 000 EUR, costurile de producere a 

unui prospect în conformitate cu prezentul 

regulament sunt susceptibile de a fi 

(12) În ceea ce privește ofertele publice de 

valori mobiliare cu o valoare mai mică de 

10 000 000 EUR, costurile de producere a 

unui prospect în conformitate cu prezentul 

regulament sunt susceptibile de a fi 
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disproporționate față de veniturile 

preconizate să fie obținute în urma ofertei. 

Prin urmare, este oportun ca cerința de a se 

elabora un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament să nu se aplice 

ofertelor cu o valoare așa de scăzută. 

Statele membre ar trebui să evite să impună 

cerințe de informare la nivel național care 

ar constitui o sarcină inutilă sau 

disproporționată în cazul unor asemenea 

oferte și, prin urmare, ar spori 

fragmentarea pieței interne. 

disproporționate față de veniturile 

preconizate să fie obținute în urma ofertei. 

Prin urmare, este oportun ca cerința de a se 

elabora un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament să nu se aplice 

ofertelor cu o valoare așa de scăzută. 

Statele membre ar trebui să evite să impună 

cerințe de informare la nivel național care 

ar constitui o sarcină inutilă sau 

disproporționată în cazul unor asemenea 

oferte și, prin urmare, ar spori 

fragmentarea pieței interne. 

Or. en 

 

Amendamentul  150 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În ceea ce privește ofertele publice de 

valori mobiliare cu o valoare mai mică de 

500 000 EUR, costurile de producere a 

unui prospect în conformitate cu prezentul 

regulament sunt susceptibile de a fi 

disproporționate față de veniturile 

preconizate să fie obținute în urma ofertei. 

Prin urmare, este oportun ca cerința de a se 

elabora un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament să nu se aplice 

ofertelor cu o valoare așa de scăzută. 

Statele membre ar trebui să evite să impună 

cerințe de informare la nivel național care 

ar constitui o sarcină inutilă sau 

disproporționată în cazul unor asemenea 

oferte și, prin urmare, ar spori 

fragmentarea pieței interne. 

(12) În ceea ce privește ofertele publice de 

valori mobiliare cu o valoare totală în 

Uniune mai mică de 1 000 000 EUR, 

costurile de producere a unui prospect în 

conformitate cu prezentul regulament sunt 

susceptibile de a fi disproporționate față de 

veniturile preconizate să fie obținute în 

urma ofertei. Prin urmare, este oportun ca 

cerința de a se elabora un prospect în 

conformitate cu prezentul regulament să nu 

se aplice ofertelor cu o valoare așa de 

scăzută. Statele membre pot solicita 

emitenților să pună la dispoziție un 

document, care să nu facă obiectul unei 

aprobări prealabile și care să descrie 

oferta și să prezinte informații generale 

despre emitent. Statele membre ar trebui 

însă să evite să impună cerințe de 

informare la nivel național care ar constitui 

o sarcină inutilă sau disproporționată în 

cazul unor asemenea oferte și, prin urmare, 

ar spori fragmentarea pieței interne. 

Or. en 
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Amendamentul  151 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În ceea ce privește ofertele publice de 

valori mobiliare cu o valoare mai mică de 

500 000 EUR, costurile de producere a 

unui prospect în conformitate cu prezentul 

regulament sunt susceptibile de a fi 

disproporționate față de veniturile 

preconizate să fie obținute în urma ofertei. 

Prin urmare, este oportun ca cerința de a se 

elabora un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament să nu se aplice 

ofertelor cu o valoare așa de scăzută. 

Statele membre ar trebui să evite să impună 

cerințe de informare la nivel național care 

ar constitui o sarcină inutilă sau 

disproporționată în cazul unor asemenea 

oferte și, prin urmare, ar spori 

fragmentarea pieței interne. 

(12) În ceea ce privește ofertele publice de 

valori mobiliare cu o valoare mai mică de 

500 000 EUR, costurile de producere a 

unui prospect în conformitate cu prezentul 

regulament sunt susceptibile de a fi 

disproporționate față de veniturile 

preconizate să fie obținute în urma ofertei. 

Prin urmare, este oportun ca cerința de a se 

elabora un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament să nu se aplice 

ofertelor cu o valoare așa de scăzută. 

Statele membre ar trebui să evite să impună 

cerințe de informare la nivel național care 

ar constitui o sarcină inutilă sau 

disproporționată în cazul unor asemenea 

oferte și, prin urmare, ar spori 

fragmentarea pieței interne. Totuși, 

elaborarea voluntară a prospectului poate 

implica o marcă europeană sau națională 

de calitate. 

Or. es 

 

Amendamentul  152 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) În cazul în care o întreprindere 

decide să nu își ofere valorile mobiliare 

spre tranzacționare publică, este 

important ca, la nivelul Uniunii, cadrul de 

reglementare să asigure că întreprinderea 

dispune de suficiente opțiuni pentru a 
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atrage capital. Prin urmare, în sensul 

uniunii piețelor de capital și al deblocării 

investițiilor, Comisia ar trebui să propună 

o inițiativă de reglementare prin care să 

reglementeze și să armonizeze practicile 

de finanțare participativă la nivelul 

Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, 

prin urmare, nu au efecte 

transfrontaliere, precum și în cazul în 

care aceste oferte nu depășesc valoarea 

totală de 10 000 000 EUR, mecanismul 

privind pașaportul prevăzut în prezentul 

regulament nu este necesar, iar 

elaborarea unui prospect poate reprezenta 

un cost disproporționat. Prin urmare, este 

oportun să se permită statelor membre să 

decidă scutirea unor astfel de oferte de 

obligația privind prospectul prevăzută în 

prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 500 000 EUR și 10 000 000 

EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei 

pe o perioadă de 12 luni, de la care ar 

trebui să se aplice această scutire. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  154 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, 

prin urmare, nu au efecte 

transfrontaliere, precum și în cazul în 

care aceste oferte nu depășesc valoarea 

totală de 10 000 000 EUR, mecanismul 

privind pașaportul prevăzut în prezentul 

regulament nu este necesar, iar 

elaborarea unui prospect poate reprezenta 

un cost disproporționat. Prin urmare, este 

oportun să se permită statelor membre să 

decidă scutirea unor astfel de oferte de 

obligația privind prospectul prevăzută în 

prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 500 000 EUR și 10 000 000 

EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei 

pe o perioadă de 12 luni, de la care ar 

trebui să se aplice această scutire. 

eliminat 

Or. es 

Justificare 

Discriminarea pe motive de naționalitate nu este în conformitate cu Tratatul. 

 

Amendamentul  155 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, 

prin urmare, nu au efecte 

transfrontaliere, precum și în cazul în 

care aceste oferte nu depășesc valoarea 

totală de 10 000 000 EUR, mecanismul 

privind pașaportul prevăzut în prezentul 

regulament nu este necesar, iar 

elaborarea unui prospect poate reprezenta 

un cost disproporționat. Prin urmare, este 

oportun să se permită statelor membre să 

decidă scutirea unor astfel de oferte de 

obligația privind prospectul prevăzută în 

prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 500 000 EUR și 10 000 000 

EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei 

pe o perioadă de 12 luni, de la care ar 

trebui să se aplice această scutire. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  156 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, 

prin urmare, nu au efecte 

transfrontaliere, precum și în cazul în 

care aceste oferte nu depășesc valoarea 

totală de 10 000 000 EUR, mecanismul 

privind pașaportul prevăzut în prezentul 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt făcute de IMM-uri 

cu mai puțin de 250 de angajați, cu un 

bilanț care nu depășește 43 000 000 EUR 

și cu o cifră de afaceri care nu depășește 

50 000 000 EUR, ar trebuie aplicat un 

regim simplificat al prospectului pentru 

ofertele situate între 500 000 EUR și 
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regulament nu este necesar, iar 

elaborarea unui prospect poate reprezenta 

un cost disproporționat. Prin urmare, este 

oportun să se permită statelor membre să 

decidă scutirea unor astfel de oferte de 

obligația privind prospectul prevăzută în 

prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 500 000 EUR și 10 000 000 

EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei 

pe o perioadă de 12 luni, de la care ar 

trebui să se aplice această scutire. 

10 000 000 EUR, calculat pe o perioadă de 

12 luni. 

Or. en 

 

Amendamentul  157 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, prin 

urmare, nu au efecte transfrontaliere, 

precum și în cazul în care aceste oferte nu 

depășesc valoarea totală de 10 000 000 

EUR, mecanismul privind pașaportul 

prevăzut în prezentul regulament nu este 

necesar, iar elaborarea unui prospect poate 

reprezenta un cost disproporționat. Prin 

urmare, este oportun să se permită statelor 

membre să decidă scutirea unor astfel de 

oferte de obligația privind prospectul 

prevăzută în prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 500 000 EUR și 10 000 000 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, prin 

urmare, nu au efecte transfrontaliere, 

precum și în cazul în care aceste oferte nu 

depășesc valoarea totală de 5 000 000 

EUR, mecanismul privind pașaportul 

prevăzut în prezentul regulament nu este 

necesar, iar elaborarea unui prospect poate 

reprezenta un cost disproporționat. Prin 

urmare, este oportun să se permită statelor 

membre să decidă scutirea unor astfel de 

oferte de obligația privind prospectul 

prevăzută în prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 100 000 EUR și 5 000 000 
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EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei 

pe o perioadă de 12 luni, de la care ar 

trebui să se aplice această scutire. 

EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei 

pe o perioadă de 12 luni, de la care ar 

trebui să se aplice această scutire. 

Or. en 

 

Amendamentul  158 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, prin 

urmare, nu au efecte transfrontaliere, 

precum și în cazul în care aceste oferte nu 

depășesc valoarea totală de 10 000 000 

EUR, mecanismul privind pașaportul 

prevăzut în prezentul regulament nu este 

necesar, iar elaborarea unui prospect poate 

reprezenta un cost disproporționat. Prin 

urmare, este oportun să se permită statelor 

membre să decidă scutirea unor astfel de 

oferte de obligația privind prospectul 

prevăzută în prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 500 000 EUR și 10 000 000 

EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei 

pe o perioadă de 12 luni, de la care ar 

trebui să se aplice această scutire. 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, prin 

urmare, nu au efecte transfrontaliere, 

precum și în cazul în care aceste oferte nu 

depășesc valoarea totală de 5 000 000 

EUR, mecanismul privind pașaportul 

prevăzut în prezentul regulament nu este 

necesar, iar elaborarea unui prospect poate 

reprezenta un cost disproporționat. Prin 

urmare, este oportun să se permită statelor 

membre să decidă scutirea unor astfel de 

oferte de obligația privind prospectul 

prevăzută în prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 500 000 EUR și 5 000 000 

EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei 

pe o perioadă de 12 luni, de la care ar 

trebui să se aplice această scutire. 

Or. en 

 

Amendamentul  159 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, prin 

urmare, nu au efecte transfrontaliere, 

precum și în cazul în care aceste oferte nu 

depășesc valoarea totală de 10 000 000 

EUR, mecanismul privind pașaportul 

prevăzut în prezentul regulament nu este 

necesar, iar elaborarea unui prospect poate 

reprezenta un cost disproporționat. Prin 

urmare, este oportun să se permită statelor 

membre să decidă scutirea unor astfel de 

oferte de obligația privind prospectul 

prevăzută în prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 500 000 EUR și 10 000 000 

EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei 

pe o perioadă de 12 luni, de la care ar 

trebui să se aplice această scutire. 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, prin 

urmare, nu au efecte transfrontaliere, 

precum și în cazul în care aceste oferte nu 

depășesc valoarea totală de 10 000 000 

EUR, mecanismul privind pașaportul 

prevăzut în prezentul regulament nu este 

necesar, iar elaborarea unui prospect poate 

reprezenta un cost disproporționat. Prin 

urmare, este oportun să se permită statelor 

membre să decidă scutirea unor astfel de 

oferte de obligația privind prospectul 

prevăzută în prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 1 000 000 EUR și 10 000 000 

EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei 

pe o perioadă de 12 luni, de la care ar 

trebui să se aplice această scutire. 

Or. en 

 

Amendamentul  160 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Atunci când o ofertă de valori 

mobiliare vizează exclusiv un cerc restrâns 

de investitori care nu sunt investitori 

calificați, elaborarea unui prospect 

reprezintă o sarcină disproporționată, 

având în vedere numărul mic de persoane 

vizate de ofertă și, prin urmare, nu ar trebui 

să se impună niciun prospect. Acest lucru 

ar trebui să se aplice, de exemplu, unei 

oferte adresate rudelor sau cunoștințelor 

(14) Atunci când o ofertă de valori 

mobiliare vizează exclusiv un cerc restrâns 

de investitori care nu sunt investitori 

calificați sau care sunt investitori 

sofisticați intrând sub incidența 

articolului 6 din Regulamentul (UE) 

nr. 345/2013 al Parlamentului European 

și al Consiliului privind fondurile 

europene cu capital de risc, elaborarea 

unui prospect reprezintă o sarcină 
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directorilor unei societăți. disproporționată, având în vedere numărul 

mic de persoane vizate de ofertă și, prin 

urmare, nu ar trebui să se impună niciun 

prospect. Acest lucru ar trebui să se aplice, 

de exemplu, unei oferte adresate rudelor 

sau cunoștințelor directorilor unei societăți. 

Or. en 

 

Amendamentul  161 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Atunci când o ofertă de valori 

mobiliare vizează exclusiv un cerc restrâns 

de investitori care nu sunt investitori 

calificați, elaborarea unui prospect 

reprezintă o sarcină disproporționată, 

având în vedere numărul mic de persoane 

vizate de ofertă și, prin urmare, nu ar trebui 

să se impună niciun prospect. Acest lucru 

ar trebui să se aplice, de exemplu, unei 

oferte adresate rudelor sau cunoștințelor 

directorilor unei societăți. 

(14) Atunci când o ofertă de valori 

mobiliare vizează exclusiv un cerc restrâns 

de investitori care nu sunt investitori 

calificați, elaborarea unui prospect 

reprezintă o sarcină disproporționată, 

având în vedere numărul mic de persoane 

vizate de ofertă (mai puțin de 200 de 

persoane) și, prin urmare, nu ar trebui să se 

impună niciun prospect. Acest lucru ar 

trebui să se aplice, de exemplu, unei oferte 

adresate rudelor sau cunoștințelor 

directorilor unei societăți. 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Atunci când o ofertă de valori 

mobiliare vizează exclusiv un cerc restrâns 

de investitori care nu sunt investitori 

calificați, elaborarea unui prospect 

(14) Atunci când o ofertă de valori 

mobiliare vizează exclusiv un cerc restrâns 

de investitori care nu sunt investitori 

calificați, elaborarea unui prospect 



 

AM\1092631RO.doc 21/139 PE582.054v01-00 

 RO 

reprezintă o sarcină disproporționată, 

având în vedere numărul mic de persoane 

vizate de ofertă și, prin urmare, nu ar trebui 

să se impună niciun prospect. Acest lucru 

ar trebui să se aplice, de exemplu, unei 

oferte adresate rudelor sau cunoștințelor 

directorilor unei societăți. 

reprezintă o sarcină disproporționată, 

având în vedere numărul mic de persoane 

vizate de ofertă și, prin urmare, nu ar trebui 

să se impună niciun prospect. Acest lucru 

ar trebui să se aplice, de exemplu, unei 

oferte adresate rudelor sau cunoștințelor 

directorilor unei societăți. În acest caz, 

elaborarea voluntară a prospectului nu 

asigură eligibilitatea pentru o marcă de 

calitate. 

Or. es 

 

Amendamentul  163 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Stimularea membrilor conducerii și a 

angajaților să dețină valori mobiliare ale 

propriei societăți poate avea un impact 

pozitiv asupra guvernanței societăților și 

poate contribui la crearea de valoare pe 

termen lung, încurajând dăruirea și 

simțul proprietății în rândul angajaților, 

aliniind interesele acționarilor și, 

respectiv, ale angajaților și oferind 

acestora din urmă posibilități de investiții. 

Participarea angajaților la structura de 

proprietate a întreprinderii lor este 

deosebit de importantă pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), 

în care salariații ar putea avea un rol 

semnificativ în succesul întreprinderii. 

Prin urmare, nu ar trebui să existe 

obligația elaborării unui prospect pentru 

ofertele făcute în cadrul unui sistem de 

participație a angajaților la capital din 

Uniune, cu condiția să se pună la 

dispoziție un document care conține 

informații cu privire la numărul și natura 

valorilor mobiliare, precum și cu privire 

la motivele și detaliile ofertei, de natură să 

eliminat 
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garanteze protecția investitorilor. Pentru a 

se asigura accesul egal la sistemele de 

participație la capital tuturor membrilor 

conducerii și angajaților, indiferent dacă 

angajatorul este stabilit în interiorul sau 

în afara Uniunii, nu ar mai trebui să se 

solicite nicio decizie de echivalare 

referitoare la piețele din țări terțe, cu 

condiția de a se pune la dispoziție 

documentul sus-menționat. Astfel, toți 

participanții la sistemele de participație la 

capital a angajaților vor beneficia de un 

tratament și de informații egale. 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Stimularea membrilor conducerii și a 

angajaților să dețină valori mobiliare ale 

propriei societăți poate avea un impact 

pozitiv asupra guvernanței societăților și 

poate contribui la crearea de valoare pe 

termen lung, încurajând dăruirea și simțul 

proprietății în rândul angajaților, aliniind 

interesele acționarilor și, respectiv, ale 

angajaților și oferind acestora din urmă 

posibilități de investiții. Participarea 

angajaților la structura de proprietate a 

întreprinderii lor este deosebit de 

importantă pentru întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM-uri), în care salariații ar 

putea avea un rol semnificativ în succesul 

întreprinderii. Prin urmare, nu ar trebui să 

existe obligația elaborării unui prospect 

pentru ofertele făcute în cadrul unui sistem 

de participație a angajaților la capital din 

Uniune, cu condiția să se pună la dispoziție 

un document care conține informații cu 

privire la numărul și natura valorilor 

mobiliare, precum și cu privire la motivele 

(15) Stimularea membrilor conducerii și a 

angajaților să dețină valori mobiliare ale 

propriei societăți poate avea un impact 

pozitiv asupra guvernanței societăților și 

poate contribui la crearea de valoare pe 

termen lung, încurajând dăruirea și simțul 

proprietății în rândul angajaților, aliniind 

interesele acționarilor și, respectiv, ale 

angajaților și oferind acestora din urmă 

posibilități de investiții. Participarea 

angajaților la structura de proprietate a 

întreprinderii lor este deosebit de 

importantă pentru întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM-uri), în care salariații ar 

putea avea un rol semnificativ în succesul 

întreprinderii. Prin urmare, nu ar trebui să 

existe obligația elaborării unui prospect 

pentru ofertele făcute în cadrul unui sistem 

de participație a angajaților la capital din 

Uniune, cu condiția să se pună la dispoziție 

un document care conține informații cu 

privire la numărul și natura valorilor 

mobiliare, precum și cu privire la motivele 
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și detaliile ofertei, de natură să garanteze 

protecția investitorilor. Pentru a se asigura 

accesul egal la sistemele de participație la 

capital tuturor membrilor conducerii și 

angajaților, indiferent dacă angajatorul este 

stabilit în interiorul sau în afara Uniunii, nu 

ar mai trebui să se solicite nicio decizie de 

echivalare referitoare la piețele din țări 

terțe, cu condiția de a se pune la dispoziție 

documentul sus-menționat. Astfel, toți 

participanții la sistemele de participație la 

capital a angajaților vor beneficia de un 

tratament și de informații egale. 

și detaliile ofertei, de natură să garanteze 

protecția investitorilor. Pentru a se asigura 

accesul egal la sistemele de participație la 

capital tuturor membrilor conducerii și 

angajaților, indiferent dacă angajatorul este 

stabilit în interiorul sau în afara Uniunii, nu 

ar mai trebui să se solicite nicio decizie de 

echivalare referitoare la piețele din țări 

terțe, cu condiția de a se pune la dispoziție 

documentul sus-menționat. Astfel, toți 

participanții la sistemele de participație la 

capital a angajaților vor beneficia de un 

tratament și de informații egale. Cu toate 

acestea, elaborarea voluntară a 

prospectului poate fi asociată cu o marcă 

europeană sau națională de calitate. 

Or. es 

 

Amendamentul  165 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Emitenții, ofertanții sau persoanele 

care solicită admiterea la tranzacționare pe 

o piață reglementată a unor valori 

mobiliare pentru care publicarea unui 

prospect nu este obligatorie ar trebui să 

beneficieze de pașaportul unic atunci când 

decid să se conformeze voluntar 

dispozițiilor prezentei directive. 

(18) Emitenții, ofertanții sau persoanele 

care solicită admiterea la tranzacționare pe 

o piață reglementată a unor valori 

mobiliare pentru care publicarea unui 

prospect nu este obligatorie ar trebui să 

beneficieze de acreditarea unică atunci 

când decid să se conformeze voluntar 

dispozițiilor prezentei directive, fiind 

eligibili pentru o marcă europeană sau 

națională de calitate. 

Or. es 

 

Amendamentul  166 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Pentru a evita riscurile unui arbitraj 

de reglementare care ar putea fi dăunător 

protecției investitorilor, statul membru de 

origine pentru orice emitent stabilit în 

Uniune ar trebui să fie statul membru în 

care emitentul își are sediul social, 

indiferent de tipul de valori mobiliare 

emise. 

Or. en 

 

Amendamentul  167 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Un prospect valabil, elaborat de 

emitent sau de persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului și pus la dispoziția 

publicului în momentul plasamentului final 

al valorilor mobiliare prin intermediari 

financiari sau în cadrul oricărei revânzări 

ulterioare de valori mobiliare, furnizează 

investitorilor suficiente informații pentru 

ca aceștia să poată lua decizii de investiții 

în cunoștință de cauză. Prin urmare, 

intermediarii financiari care plasează sau 

care revând ulterior valorile mobiliare ar 

trebui să aibă dreptul de a se baza pe 

prospectul inițial publicat de emitent sau de 

persoana responsabilă de elaborarea 

prospectului, în măsura în care acesta este 

valabil și completat în mod corespunzător, 

iar emitentul sau persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului consimte la 

utilizarea acestuia. Emitentului sau 

persoanei responsabile de elaborarea 

prospectului ar trebui să i se permită să își 

condiționeze consimțământul de anumite 

condiții. Consimțământul, inclusiv 

eventualele condiții aferente acestuia, ar 

(20) Un prospect valabil, elaborat de 

emitent sau de persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului și pus la dispoziția 

publicului în momentul plasamentului final 

al valorilor mobiliare prin intermediari 

financiari sau în cadrul oricărei revânzări 

ulterioare de valori mobiliare, furnizează 

investitorilor suficiente informații pentru 

ca aceștia să poată lua decizii de investiții 

în cunoștință de cauză. Aceste informații 

se referă cel puțin la următoarele: 



 

AM\1092631RO.doc 25/139 PE582.054v01-00 

 RO 

trebui să fie dat în cadrul unui acord scris 

care permite părților relevante să evalueze 

dacă revânzarea sau plasamentul final al 

valorilor mobiliare respectă acordul. În 

cazul în care s-a dat consimțământul de 

utilizare a prospectului, emitentul sau 

persoana responsabilă de elaborarea 

prospectului inițial ar trebui să poarte 

răspunderea pentru informațiile conținute 

în acesta și, în cazul unui prospect de bază, 

pentru furnizarea și depunerea condițiilor 

finale, și nu ar trebui să se impună niciun 

alt prospect. Totuși, în cazul în care 

emitentul sau persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului inițial nu își dă 

consimțământul pentru utilizarea acestuia, 

intermediarului financiar ar trebui să i se 

impună publicarea unui nou prospect. În 

acest caz, intermediarul financiar ar trebui 

să poarte răspunderea pentru informațiile 

din prospect, inclusiv toate informațiile 

incluse prin trimiteri și, în cazul 

prospectului de bază, condițiile finale. 

 (a) active și pasive, cifra de afaceri netă, 

profituri sau pierderi înainte de 

impozitare, datorii cu impozitele ale 

emitentului, precum și câștigurile 

acumulate, situația financiară și 

perspectivele emitentului sau ale 

eventualilor garanți; 

 (b) drepturile aferente valorilor mobiliare 

în scopul realizării unor investiții în 

titlurile mobiliare respective; 

 (c) costurile colectării de fonduri, 

defalcate în funcție de diferite elemente, 

cum ar fi subscrierea sau comisioanele de 

plasare, taxele de consiliere financiară, 

taxele de reportare contabilă și taxele 

judiciare. 

 Prin urmare, intermediarii financiari care 

plasează sau care revând ulterior valorile 

mobiliare ar trebui să aibă dreptul de a se 

baza pe prospectul inițial publicat de 

emitent sau de persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului, în măsura în care 

acesta este valabil și completat în mod 

corespunzător, iar emitentul sau persoana 
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responsabilă de elaborarea prospectului 

consimte la utilizarea acestuia. Emitentului 

sau persoanei responsabile de elaborarea 

prospectului ar trebui să i se permită să își 

condiționeze consimțământul de anumite 

condiții. Consimțământul, inclusiv 

eventualele condiții aferente acestuia, ar 

trebui să fie dat în cadrul unui acord scris 

care permite părților relevante să evalueze 

dacă revânzarea sau plasamentul final al 

valorilor mobiliare respectă acordul. În 

cazul în care s-a dat consimțământul de 

utilizare a prospectului, emitentul sau 

persoana responsabilă de elaborarea 

prospectului inițial ar trebui să poarte 

răspunderea pentru informațiile conținute 

în acesta și, în cazul unui prospect de bază, 

pentru furnizarea și depunerea condițiilor 

finale, și nu ar trebui să se impună niciun 

alt prospect. Totuși, în cazul în care 

emitentul sau persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului inițial nu își dă 

consimțământul pentru utilizarea acestuia, 

intermediarului financiar ar trebui să i se 

impună publicarea unui nou prospect. În 

acest caz, intermediarul financiar ar trebui 

să poarte răspunderea pentru informațiile 

din prospect, inclusiv toate informațiile 

incluse prin trimiteri și, în cazul 

prospectului de bază, condițiile finale. 

Or. en 

 

Amendamentul  168 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Un prospect valabil, elaborat de 

emitent sau de persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului și pus la dispoziția 

publicului în momentul plasamentului final 

al valorilor mobiliare prin intermediari 

financiari sau în cadrul oricărei revânzări 

(20) Un prospect valabil, elaborat de 

emitent sau de persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului și pus la dispoziția 

publicului în momentul plasamentului final 

al valorilor mobiliare prin intermediari 

financiari sau în cadrul oricărei revânzări 
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ulterioare de valori mobiliare, furnizează 

investitorilor suficiente informații pentru 

ca aceștia să poată lua decizii de investiții 

în cunoștință de cauză. Prin urmare, 

intermediarii financiari care plasează sau 

care revând ulterior valorile mobiliare ar 

trebui să aibă dreptul de a se baza pe 

prospectul inițial publicat de emitent sau de 

persoana responsabilă de elaborarea 

prospectului, în măsura în care acesta este 

valabil și completat în mod corespunzător, 

iar emitentul sau persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului consimte la 

utilizarea acestuia. Emitentului sau 

persoanei responsabile de elaborarea 

prospectului ar trebui să i se permită să își 

condiționeze consimțământul de anumite 

condiții. Consimțământul, inclusiv 

eventualele condiții aferente acestuia, ar 

trebui să fie dat în cadrul unui acord scris 

care permite părților relevante să evalueze 

dacă revânzarea sau plasamentul final al 

valorilor mobiliare respectă acordul. În 

cazul în care s-a dat consimțământul de 

utilizare a prospectului, emitentul sau 

persoana responsabilă de elaborarea 

prospectului inițial ar trebui să poarte 

răspunderea pentru informațiile conținute 

în acesta și, în cazul unui prospect de bază, 

pentru furnizarea și depunerea condițiilor 

finale, și nu ar trebui să se impună niciun 

alt prospect. Totuși, în cazul în care 

emitentul sau persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului inițial nu își dă 

consimțământul pentru utilizarea acestuia, 

intermediarului financiar ar trebui să i se 

impună publicarea unui nou prospect. În 

acest caz, intermediarul financiar ar trebui 

să poarte răspunderea pentru informațiile 

din prospect, inclusiv toate informațiile 

incluse prin trimiteri și, în cazul 

prospectului de bază, condițiile finale. 

ulterioare de valori mobiliare, furnizează 

investitorilor suficiente informații pentru 

ca aceștia să poată realiza evaluări în 

cunoștință de cauză ale activelor și 

pasivelor, ale profiturilor și pierderilor, 

ale situației financiare și ale 

perspectivelor emitentului și ale 

potențialilor garanți, precum și ale 

drepturilor aferente valorilor mobiliare, 

pentru a lua decizii de investiții. Prin 

urmare, intermediarii financiari care 

plasează sau care revând ulterior valorile 

mobiliare ar trebui să aibă dreptul de a se 

baza pe prospectul inițial publicat de 

emitent sau de persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului, în măsura în care 

acesta este valabil și completat în mod 

corespunzător, iar emitentul sau persoana 

responsabilă de elaborarea prospectului 

consimte la utilizarea acestuia. Emitentului 

sau persoanei responsabile de elaborarea 

prospectului ar trebui să i se permită să își 

condiționeze consimțământul de anumite 

condiții. Consimțământul, inclusiv 

eventualele condiții aferente acestuia, ar 

trebui să fie dat în cadrul unui acord scris 

care permite părților relevante să evalueze 

dacă revânzarea sau plasamentul final al 

valorilor mobiliare respectă acordul. În 

cazul în care s-a dat consimțământul de 

utilizare a prospectului, emitentul sau 

persoana responsabilă de elaborarea 

prospectului inițial ar trebui să poarte 

răspunderea pentru informațiile conținute 

în acesta și, în cazul unui prospect de bază, 

pentru furnizarea și depunerea condițiilor 

finale, și nu ar trebui să se impună niciun 

alt prospect. Totuși, în cazul în care 

emitentul sau persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului inițial nu își dă 

consimțământul pentru utilizarea acestuia, 

intermediarului financiar ar trebui să i se 

impună publicarea unui nou prospect. În 

acest caz, intermediarul financiar ar trebui 

să poarte răspunderea pentru informațiile 

din prospect, inclusiv toate informațiile 

incluse prin trimiteri și, în cazul 

prospectului de bază, condițiile finale. 
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Or. en 

 

Amendamentul  169 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Un prospect valabil, elaborat de 

emitent sau de persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului și pus la dispoziția 

publicului în momentul plasamentului final 

al valorilor mobiliare prin intermediari 

financiari sau în cadrul oricărei revânzări 

ulterioare de valori mobiliare, furnizează 

investitorilor suficiente informații pentru 

ca aceștia să poată lua decizii de investiții 

în cunoștință de cauză. Prin urmare, 

intermediarii financiari care plasează sau 

care revând ulterior valorile mobiliare ar 

trebui să aibă dreptul de a se baza pe 

prospectul inițial publicat de emitent sau de 

persoana responsabilă de elaborarea 

prospectului, în măsura în care acesta este 

valabil și completat în mod corespunzător, 

iar emitentul sau persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului consimte la 

utilizarea acestuia. Emitentului sau 

persoanei responsabile de elaborarea 

prospectului ar trebui să i se permită să își 

condiționeze consimțământul de anumite 

condiții. Consimțământul, inclusiv 

eventualele condiții aferente acestuia, ar 

trebui să fie dat în cadrul unui acord scris 

care permite părților relevante să evalueze 

dacă revânzarea sau plasamentul final al 

valorilor mobiliare respectă acordul. În 

cazul în care s-a dat consimțământul de 

utilizare a prospectului, emitentul sau 

persoana responsabilă de elaborarea 

prospectului inițial ar trebui să poarte 

răspunderea pentru informațiile conținute 

în acesta și, în cazul unui prospect de bază, 

pentru furnizarea și depunerea condițiilor 

finale, și nu ar trebui să se impună niciun 

(20) Un prospect valabil, elaborat de 

emitent sau de persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului și pus la dispoziția 

publicului în momentul plasamentului final 

al valorilor mobiliare prin intermediari 

financiari sau în cadrul oricărei revânzări 

ulterioare de valori mobiliare, furnizează 

investitorilor suficiente informații pentru 

ca aceștia să poată realiza o evaluare în 

cunoștință de cauză a activelor și 

pasivelor, a profiturilor și pierderilor, a 

situației financiare și a perspectivelor 

emitentului și ale potențialilor garanți, 

precum și a drepturilor aferente valorilor 

mobiliare, pentru a lua decizii de 

investiții. Prin urmare, intermediarii 

financiari care plasează sau care revând 

ulterior valorile mobiliare ar trebui să aibă 

dreptul de a se baza pe prospectul inițial 

publicat de emitent sau de persoana 

responsabilă de elaborarea prospectului, în 

măsura în care acesta este valabil și 

completat în mod corespunzător, iar 

emitentul sau persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului consimte la 

utilizarea acestuia. Emitentului sau 

persoanei responsabile de elaborarea 

prospectului ar trebui să i se permită să își 

condiționeze consimțământul de anumite 

condiții. Consimțământul, inclusiv 

eventualele condiții aferente acestuia, ar 

trebui să fie dat în cadrul unui acord scris 

care permite părților relevante să evalueze 

dacă revânzarea sau plasamentul final al 

valorilor mobiliare respectă acordul. În 

cazul în care s-a dat consimțământul de 

utilizare a prospectului, emitentul sau 
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alt prospect. Totuși, în cazul în care 

emitentul sau persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului inițial nu își dă 

consimțământul pentru utilizarea acestuia, 

intermediarului financiar ar trebui să i se 

impună publicarea unui nou prospect. În 

acest caz, intermediarul financiar ar trebui 

să poarte răspunderea pentru informațiile 

din prospect, inclusiv toate informațiile 

incluse prin trimiteri și, în cazul 

prospectului de bază, condițiile finale. 

persoana responsabilă de elaborarea 

prospectului inițial ar trebui să poarte 

răspunderea pentru informațiile conținute 

în acesta și, în cazul unui prospect de bază, 

pentru furnizarea și depunerea condițiilor 

finale, și nu ar trebui să se impună niciun 

alt prospect. Totuși, în cazul în care 

emitentul sau persoana responsabilă de 

elaborarea prospectului inițial nu își dă 

consimțământul pentru utilizarea acestuia, 

intermediarului financiar ar trebui să i se 

impună publicarea unui nou prospect. În 

acest caz, intermediarul financiar ar trebui 

să poarte răspunderea pentru informațiile 

din prospect, inclusiv toate informațiile 

incluse prin trimiteri și, în cazul 

prospectului de bază, condițiile finale. 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Armonizarea conținutului informativ 

al prospectelor ar trebui să garanteze un 

grad echivalent de protecție a investitorilor 

la nivelul Uniunii. Pentru a permite 

investitorilor să ia o decizie de investiții în 

cunoștință de cauză, aceste informații ar 

trebui să fie suficiente și obiective, inclusiv 

cu privire la situația financiară a 

emitentului și la drepturile aferente 

valorilor mobiliare și ar trebui să fie 

furnizate într-o formă ușor de analizat, 

concisă și ușor de înțeles. Aceste cerințe ar 

trebui să se aplice tuturor tipurilor de 

prospecte elaborate în conformitate cu 

prezentul regulament, inclusiv prospectelor 

care respectă cerințele de informare 

minimă pentru operațiunile secundare și 

pentru IMM-uri. Un prospect nu ar trebui 

să conțină informații care nu sunt 

(21) Armonizarea conținutului informativ 

al prospectelor ar trebui să garanteze un 

grad echivalent de protecție a investitorilor 

la nivelul Uniunii. Pentru a permite 

investitorilor să ia o decizie de investiții în 

cunoștință de cauză, aceste informații ar 

trebui să fie suficiente, inclusiv cu privire 

la situația financiară a emitentului și la 

drepturile aferente valorilor mobiliare și ar 

trebui să fie furnizate într-o formă ușor de 

analizat și ușor de înțeles. Aceste cerințe ar 

trebui să se aplice tuturor tipurilor de 

prospecte elaborate în conformitate cu 

prezentul regulament, inclusiv prospectelor 

care respectă cerințele de informare 

minimă pentru operațiunile secundare și 

pentru IMM-uri. Un prospect nu ar trebui 

să conțină informații care nu sunt 

semnificative sau care nu sunt specifice 
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semnificative sau care nu sunt specifice 

emitentului și valorilor mobiliare în cauză, 

întrucât acest lucru ar putea pune în umbră 

informațiile relevante pentru decizia de 

investiții și, prin urmare, ar submina 

protecția investitorilor. 

emitentului și valorilor mobiliare în cauză, 

întrucât acest lucru ar putea pune în umbră 

informațiile relevante pentru investitori și, 

prin urmare, ar submina protecția 

investitorilor. Prin urmare, informațiile 

incluse într-un prospect ar trebui să fie 

adaptate pentru a reflecta natura și 

circumstanțele emitentului, tipul de valori 

mobiliare, tipul de investitori vizați de o 

ofertă, orice eventuală piață pe care 

valorile mobiliare urmează să fie admise 

la tranzacționare, precum și cunoștințele 

probabile ale investitorilor și informațiile 

pe care aceștia le dețin datorită faptului 

că au fost puse la dispoziția publicului în 

baza altor cerințe juridice sau de 

reglementare. 

Or. en 

 

Amendamentul  171 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Armonizarea conținutului informativ 

al prospectelor ar trebui să garanteze un 

grad echivalent de protecție a investitorilor 

la nivelul Uniunii. Pentru a permite 

investitorilor să ia o decizie de investiții în 

cunoștință de cauză, aceste informații ar 

trebui să fie suficiente și obiective, inclusiv 

cu privire la situația financiară a 

emitentului și la drepturile aferente 

valorilor mobiliare și ar trebui să fie 

furnizate într-o formă ușor de analizat, 

concisă și ușor de înțeles. Aceste cerințe ar 

trebui să se aplice tuturor tipurilor de 

prospecte elaborate în conformitate cu 

prezentul regulament, inclusiv prospectelor 

care respectă cerințele de informare 

minimă pentru operațiunile secundare și 

pentru IMM-uri. Un prospect nu ar trebui 

să conțină informații care nu sunt 

(21) Armonizarea conținutului informativ 

al prospectelor ar trebui să garanteze un 

grad echivalent de protecție a investitorilor 

la nivelul Uniunii. Pentru a permite 

investitorilor să ia o decizie de investiții în 

cunoștință de cauză, aceste informații ar 

trebui să fie suficiente și obiective, inclusiv 

cu privire la situația financiară a 

emitentului și la drepturile aferente 

valorilor mobiliare și ar trebui să fie 

furnizate într-o formă ușor de analizat, 

concisă și ușor de înțeles. Aceste cerințe ar 

trebui să se aplice tuturor tipurilor de 

prospecte elaborate în conformitate cu 

prezentul regulament, inclusiv prospectelor 

care respectă cerințele de informare 

minimă pentru operațiunile secundare și 

pentru IMM-uri. Un prospect nu ar trebui 

să conțină informații care nu sunt 
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semnificative sau care nu sunt specifice 

emitentului și valorilor mobiliare în cauză, 

întrucât acest lucru ar putea pune în umbră 

informațiile relevante pentru decizia de 

investiții și, prin urmare, ar submina 

protecția investitorilor. 

semnificative sau care nu sunt specifice 

emitentului și valorilor mobiliare în cauză, 

întrucât acest lucru ar putea pune în umbră 

informațiile relevante pentru decizia de 

investiții și, prin urmare, ar submina 

protecția investitorilor. Prin urmare, 

informațiile incluse într-un prospect ar 

trebui să fie adaptate pentru a reflecta 

natura și circumstanțele emitentului, tipul 

de valori mobiliare, tipul de investitori 

vizați de o ofertă, orice eventuală piață pe 

care valorile mobiliare urmează să fie 

admise la tranzacționare, precum și 

cunoștințele probabile ale investitorilor și 

informațiile pe care aceștia le dețin 

datorită faptului că au fost puse la 

dispoziția publicului în baza altor cerințe 

juridice sau de reglementare. 

Or. en 

 

Amendamentul  172 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Armonizarea conținutului informativ 

al prospectelor ar trebui să garanteze un 

grad echivalent de protecție a investitorilor 

la nivelul Uniunii. Pentru a permite 

investitorilor să ia o decizie de investiții în 

cunoștință de cauză, aceste informații ar 

trebui să fie suficiente și obiective, inclusiv 

cu privire la situația financiară a 

emitentului și la drepturile aferente 

valorilor mobiliare și ar trebui să fie 

furnizate într-o formă ușor de analizat, 

concisă și ușor de înțeles. Aceste cerințe ar 

trebui să se aplice tuturor tipurilor de 

prospecte elaborate în conformitate cu 

prezentul regulament, inclusiv prospectelor 

care respectă cerințele de informare 

minimă pentru operațiunile secundare și 

pentru IMM-uri. Un prospect nu ar trebui 

(21) Armonizarea conținutului informativ 

al prospectelor ar trebui să garanteze un 

grad echivalent de protecție a investitorilor 

la nivelul Uniunii. Pentru a permite 

investitorilor să ia o decizie de investiții în 

cunoștință de cauză, aceste informații ar 

trebui să fie suficiente și obiective, inclusiv 

cu privire la situația financiară a 

emitentului și la drepturile aferente 

valorilor mobiliare și ar trebui să fie 

furnizate într-o formă ușor de analizat, 

concentrată și ușor de înțeles. Aceste 

cerințe ar trebui să se aplice tuturor 

tipurilor de prospecte elaborate în 

conformitate cu prezentul regulament, 

inclusiv prospectelor care respectă 

cerințele de informare proporțională 

pentru operațiunile secundare și pentru 
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să conțină informații care nu sunt 

semnificative sau care nu sunt specifice 

emitentului și valorilor mobiliare în cauză, 

întrucât acest lucru ar putea pune în umbră 

informațiile relevante pentru decizia de 

investiții și, prin urmare, ar submina 

protecția investitorilor. 

IMM-uri și emitenții care solicită 

admiterea la tranzacționare pe piețele de 

creștere pentru IMM-uri. Un prospect nu 

ar trebui să conțină informații care nu sunt 

semnificative sau care nu sunt specifice 

emitentului și valorilor mobiliare în cauză, 

întrucât acest lucru ar putea pune în umbră 

informațiile relevante pentru decizia de 

investiții și, prin urmare, ar submina 

protecția investitorilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  173 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Rezumatul prospectului ar trebui să 

constituie o sursă utilă de informații pentru 

investitori, în special pentru cei de retail. 

Acesta ar trebui să reprezinte o parte de 

sine stătătoare a prospectului și ar trebui să 

se axeze pe informațiile esențiale de care 

au nevoie investitorii pentru a putea decide 

ce oferte și admiteri la tranzacționare de 

valori mobiliare să analizeze în continuare. 

Aceste informații esențiale ar trebui să 

indice principalele caracteristici și riscuri 

aferente emitentului, eventualilor garanți și 

valorilor mobiliare oferite sau admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată. 

Acesta ar trebui să includă, de asemenea, 

clauzele și condițiile generale ale ofertei. În 

special, prezentarea factorilor de risc în 

rezumat ar trebui să cuprindă o selecție 

limitată a riscurilor specifice pe care 

emitentul le consideră a fi cele mai 

semnificative. 

(22) Introducerea prospectului ar trebui să 

constituie o sursă utilă de informații pentru 

investitori, în special pentru cei de retail. 

Aceasta ar trebui să reprezinte o parte de 

sine stătătoare a prospectului și ar trebui să 

se axeze pe evidențierea informațiilor 

relevante de care au nevoie investitorii 

pentru a putea decide ce oferte și admiteri 

la tranzacționare de valori mobiliare să 

analizeze în continuare. Cele de mai sus 

înseamnă că informațiile furnizate în 

introducere nu sunt reproduse în corpul 

principal al prospectului decât dacă acest 

lucru este absolut necesar. Aceste 

informații relevante ar trebui să indice 

principalele caracteristici și riscuri aferente 

emitentului, eventualilor garanți și valorilor 

mobiliare oferite sau admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată. 

Aceasta ar trebui să includă, de asemenea, 

clauzele și condițiile generale ale ofertei. În 

special, prezentarea factorilor de risc în 

introducere ar trebui să cuprindă o selecție 

limitată a riscurilor specifice pe care 

emitentul le consideră a fi cele mai 

relevante pentru investitori la luarea unor 
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decizii.  

Or. en 

 

Amendamentul  174 

Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Rezumatul prospectului ar trebui să 

constituie o sursă utilă de informații pentru 

investitori, în special pentru cei de retail. 

Acesta ar trebui să reprezinte o parte de 

sine stătătoare a prospectului și ar trebui să 

se axeze pe informațiile esențiale de care 

au nevoie investitorii pentru a putea decide 

ce oferte și admiteri la tranzacționare de 

valori mobiliare să analizeze în continuare. 

Aceste informații esențiale ar trebui să 

indice principalele caracteristici și riscuri 

aferente emitentului, eventualilor garanți și 

valorilor mobiliare oferite sau admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată. 

Acesta ar trebui să includă, de asemenea, 

clauzele și condițiile generale ale ofertei. În 

special, prezentarea factorilor de risc în 

rezumat ar trebui să cuprindă o selecție 

limitată a riscurilor specifice pe care 

emitentul le consideră a fi cele mai 

semnificative. 

(22) Rezumatul prospectului ar trebui să 

constituie o sursă utilă de informații pentru 

investitori, în special pentru cei de retail. 

Acesta ar trebui să reprezinte o parte de 

sine stătătoare a prospectului și ar trebui să 

se axeze pe informațiile esențiale de care 

au nevoie investitorii pentru a putea decide 

ce oferte și admiteri la tranzacționare de 

valori mobiliare să analizeze în continuare. 

Aceste informații esențiale ar trebui să 

indice principalele caracteristici și riscuri 

aferente emitentului, eventualilor garanți și 

valorilor mobiliare oferite sau admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată, 

inclusiv identificatorii unici, cum ar fi 

identificatorii entităților juridice (LEI) ai 

actorilor implicați în ofertă și numărul 

internațional de identificare a valorilor 

mobiliare (codul ISIN). Acesta ar trebui să 

includă, de asemenea, clauzele și condițiile 

generale ale ofertei. În special, prezentarea 

factorilor de risc în rezumat ar trebui să 

cuprindă o selecție limitată a riscurilor 

specifice pe care emitentul le consideră a fi 

cele mai semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  175 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Rezumatul prospectului ar trebui să 

constituie o sursă utilă de informații pentru 

investitori, în special pentru cei de retail. 

Acesta ar trebui să reprezinte o parte de 

sine stătătoare a prospectului și ar trebui să 

se axeze pe informațiile esențiale de care 

au nevoie investitorii pentru a putea decide 

ce oferte și admiteri la tranzacționare de 

valori mobiliare să analizeze în continuare. 

Aceste informații esențiale ar trebui să 

indice principalele caracteristici și riscuri 

aferente emitentului, eventualilor garanți și 

valorilor mobiliare oferite sau admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată. 

Acesta ar trebui să includă, de asemenea, 

clauzele și condițiile generale ale ofertei. În 

special, prezentarea factorilor de risc în 

rezumat ar trebui să cuprindă o selecție 

limitată a riscurilor specifice pe care 

emitentul le consideră a fi cele mai 

semnificative. 

(22) Rezumatul prospectului ar trebui să 

constituie o sursă utilă de informații pentru 

investitori, în special pentru cei de retail. 

Acesta ar trebui să reprezinte o parte de 

sine stătătoare a prospectului și ar trebui să 

se axeze pe informațiile esențiale de care 

au nevoie investitorii, pe baza obiectivelor 

stabilite în Regulamentul (UE) 

nr. 1286/2014 al Parlamentului European 

și al Consiliului privind documentele cu 

informații esențiale referitoare la 

produsele de investiții individuale 

structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), 
pentru a putea decide ce oferte și admiteri 

la tranzacționare de valori mobiliare să 

analizeze în continuare. Aceste informații 

esențiale ar trebui să indice principalele 

caracteristici și riscuri aferente emitentului, 

eventualilor garanți și valorilor mobiliare 

oferite sau admise la tranzacționare pe o 

piață reglementată. Acesta ar trebui să 

includă, de asemenea, clauzele și condițiile 

generale ale ofertei. În special, prezentarea 

factorilor de risc în rezumat ar trebui să 

cuprindă o selecție limitată a riscurilor 

specifice pe care emitentul le consideră a fi 

cele mai semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  176 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Rezumatul prospectului ar trebui să 

constituie o sursă utilă de informații pentru 

investitori, în special pentru cei de retail. 

Acesta ar trebui să reprezinte o parte de 

sine stătătoare a prospectului și ar trebui să 

se axeze pe informațiile esențiale de care 

(22) Rezumatul prospectului ar trebui să 

constituie o sursă utilă de informații pentru 

investitori, în special pentru cei de retail. 

Acesta ar trebui să reprezinte o parte de 

sine stătătoare a prospectului și ar trebui să 

se axeze pe informațiile esențiale de care 
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au nevoie investitorii pentru a putea decide 

ce oferte și admiteri la tranzacționare de 

valori mobiliare să analizeze în continuare. 

Aceste informații esențiale ar trebui să 

indice principalele caracteristici și riscuri 

aferente emitentului, eventualilor garanți și 

valorilor mobiliare oferite sau admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată. 

Acesta ar trebui să includă, de asemenea, 

clauzele și condițiile generale ale ofertei. În 

special, prezentarea factorilor de risc în 

rezumat ar trebui să cuprindă o selecție 

limitată a riscurilor specifice pe care 

emitentul le consideră a fi cele mai 

semnificative. 

au nevoie investitorii pentru a putea decide 

ce oferte și admiteri la tranzacționare de 

valori mobiliare pe care doresc să le 

examineze în continuare prin analiza 

întregului prospect, cu scopul de a lua o 

decizie de investiții în cunoștință de cauză. 

Aceste informații esențiale ar trebui să 

indice principalele caracteristici și riscuri 

aferente emitentului, eventualilor garanți și 

valorilor mobiliare oferite sau admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată. 

Acesta ar trebui să includă, de asemenea, 

clauzele și condițiile generale ale ofertei. În 

special, prezentarea factorilor de risc în 

rezumat ar trebui să cuprindă o selecție 

limitată a riscurilor specifice pe care 

emitentul le consideră a fi cele mai 

semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  177 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) Enumerarea factorilor de risc 

prezentați în introducerea prospectului ar 

trebui să fie relevantă pentru o anumită 

ofertă și doar în interesul investitorilor și 

nu ar trebui să se prezinte declarații 

generale cu privire la riscul de investiții 

sau să se limiteze răspunderea sponsorilor 

ofertei. 

Or. en 

 

Amendamentul  178 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de regulament 

Considerentul 22 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) Rezumatul ar trebui să conțină un 

avertisment clar, care să sublinieze natura 

necorespunzătoare a produsului pentru 

investitorii de retail, în special în cazul 

valorilor mobiliare emise de băncile care 

fac obiectul recapitalizării interne în baza 

Directivei 2014/59/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului de instituire a 

unui cadru pentru redresarea și rezoluția 

instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  179 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Rezumatul prospectului ar trebui să 

fie succint, simplu, clar și ușor de înțeles 

pentru investitori. Rezumatul ar trebui să 

fie redactat într-un limbaj simplu, 

netehnic, care să prezinte informațiile 

într-un mod ușor accesibil. Acesta nu ar 

trebui să fie o simplă compilație de 

extrase din prospect. Este necesar să se 

stabilească o lungime maximă a 

rezumatului pentru a se garanta că 

investitorii nu sunt descurajați să îl 

citească și pentru a-i încuraja pe emitenți 

să selecteze informațiile esențiale pentru 

investitori. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  180 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Rezumatul prospectului ar trebui să fie 

succint, simplu, clar și ușor de înțeles 

pentru investitori. Rezumatul ar trebui să 

fie redactat într-un limbaj simplu, netehnic, 

care să prezinte informațiile într-un mod 

ușor accesibil. Acesta nu ar trebui să fie o 

simplă compilație de extrase din prospect. 

Este necesar să se stabilească o lungime 

maximă a rezumatului pentru a se garanta 

că investitorii nu sunt descurajați să îl 

citească și pentru a-i încuraja pe emitenți să 

selecteze informațiile esențiale pentru 

investitori. 

(23) Rezumatul prospectului ar trebui să fie 

succint, simplu, clar și ușor de înțeles 

pentru investitori. Rezumatul ar trebui să 

fie redactat într-un limbaj simplu, netehnic, 

care să prezinte informațiile într-un mod 

ușor accesibil. Acesta nu ar trebui să fie o 

simplă compilație de extrase din prospect. 

Este necesar să se stabilească o lungime 

maximă a rezumatului pentru a se garanta 

că investitorii nu sunt descurajați să îl 

citească și pentru a-i încuraja pe emitenți să 

selecteze informațiile esențiale pentru 

investitori. Cu toate acestea, autoritățile 

competente ar trebui să păstreze 

flexibilitatea de a extinde lungimea 

maximă a rezumatului, în cazul în care 

complexitatea afacerii emitentului, natura 

emisiunii sau natura valorilor mobiliare 

emise impune acest lucru. 

Or. en 

 

Amendamentul  181 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Pentru a se asigura structura uniformă 

a rezumatului prospectului, ar trebui 

prevăzute secțiunile generale și 

subrubricile, inclusiv conținutul cu 

caracter indicativ pe care emitentul ar 

trebui să îl completeze cu scurte descrieri 

narative, incluzând cifre, după caz. Atât 

timp cât le prezintă în mod echitabil și 

echilibrat, emitenții ar trebui să aibă 

(24) Pentru a se asigura structura uniformă 

a rezumatului prospectului, ar trebui 

prevăzute secțiunile generale și 

subrubricile, pe care emitentul ar trebui să 

le completeze cu scurte descrieri narative, 

incluzând cifre, după caz. 
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libertatea de a selecta informațiile pe care 

le consideră ca fiind importante și 

semnificative. 

Or. en 

 

Amendamentul  182 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Nu ar trebui să se atribuie nicio 

răspundere civilă niciunei persoane 

numai pe baza rezumatului, inclusiv a unei 

traduceri a acestuia, cu excepția cazului în 

care acesta este înșelător, inexact sau 

contradictoriu în raport cu părțile relevante 

ale prospectului. Rezumatul ar trebui să 

conțină o atenționare clară în acest sens. 

(26) Răspunderea civilă ar trebui să se 

atribuie unei persoane doar pe baza 

rezumatului, inclusiv a unei traduceri a 

acestuia, dacă acesta este înșelător, inexact 

sau contradictoriu în raport cu părțile 

relevante ale prospectului. 

Or. en 

 

Amendamentul  183 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisiei Amendamentul 

(33) Un emitent care a depus documente de 

înregistrare universale care au fost aprobate 

o perioadă de trei ani consecutivi poate fi 

considerat bine cunoscut de către 

autoritatea competentă. Prin urmare, ar 

trebui să se permită ca toate documentele 

de înregistrare universale ulterioare să fie 

depuse fără aprobare prealabilă și revizuite 

ex-post de către autoritatea competentă în 

cazul în care autoritatea competentă 

consideră necesar acest lucru. Fiecare 

(33) Un emitent care a depus documente de 

înregistrare universale care au fost aprobate 

o perioadă de trei ani consecutivi poate fi 

considerat bine cunoscut de către 

autoritatea competentă. Prin urmare, ar 

trebui să se permită ca toate documentele 

de înregistrare universale ulterioare sau 

modificările aduse documentelor de 

înregistrare să fie depuse fără aprobare 

prealabilă și revizuite ex-post de către 

autoritatea competentă în cazul în care 
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autoritate competentă ar trebui să decidă cu 

privire la frecvența acestei revizuiri ținând 

seama, de exemplu, de evaluarea riscurilor 

emitentului, de calitatea informațiilor 

prezentate în trecut sau de durata de timp 

scursă de la data la care a fost revizuit 

ultima dată documentul de înregistrare 

universal depus. 

autoritatea competentă consideră necesar 

acest lucru. Fiecare autoritate competentă 

ar trebui să decidă cu privire la frecvența 

acestei revizuiri ținând seama, de exemplu, 

de evaluarea riscurilor emitentului, de 

calitatea informațiilor prezentate în trecut 

sau de durata de timp scursă de la data la 

care a fost revizuit ultima dată documentul 

de înregistrare universal depus. 

Or. de 

 

Amendamentul  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Un emitent care a depus documente de 

înregistrare universale care au fost aprobate 

o perioadă de trei ani consecutivi poate fi 

considerat bine cunoscut de către 

autoritatea competentă. Prin urmare, ar 

trebui să se permită ca toate documentele 

de înregistrare universale ulterioare să fie 

depuse fără aprobare prealabilă și revizuite 

ex-post de către autoritatea competentă în 

cazul în care autoritatea competentă 

consideră necesar acest lucru. Fiecare 

autoritate competentă ar trebui să decidă cu 

privire la frecvența acestei revizuiri ținând 

seama, de exemplu, de evaluarea riscurilor 

emitentului, de calitatea informațiilor 

prezentate în trecut sau de durata de timp 

scursă de la data la care a fost revizuit 

ultima dată documentul de înregistrare 

universal depus. 

(33) Un emitent care a depus documente de 

înregistrare universale care au fost aprobate 

o perioadă de trei ani consecutivi poate fi 

considerat bine cunoscut de către 

autoritatea competentă. Prin urmare, ar 

trebui să se permită ca toate documentele 

de înregistrare universale ulterioare să fie 

depuse fără aprobare prealabilă și revizuite 

ex-post de către autoritatea competentă în 

cazul în care autoritatea competentă 

consideră necesar acest lucru. Fiecare 

autoritate competentă ar trebui să decidă cu 

privire la frecvența acestei revizuiri ținând 

seama, de exemplu, de evaluarea riscurilor 

emitentului, de calitatea informațiilor 

prezentate în trecut sau de durata de timp 

scursă de la data la care a fost revizuit 

ultima dată documentul de înregistrare 

universal depus. Cu toate acestea, o astfel 

de aprobare prealabilă a documentului de 

înregistrare universal ar trebui să fie 

necesară în continuare în cazul în care a 

existat o schimbare semnificativă în 

sensul articolului 4a alineatul (6) din 

Regulamentul (UE) nr. 809/2004 sau o 

schimbare semnificativă în privința 

activelor, a pasivelor, a situației 
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financiare, a profitului și pierderilor sau a 

perspectivelor emitentului. 

Or. en 

 

Amendamentul  185 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Un emitent care a depus documente de 

înregistrare universale care au fost aprobate 

o perioadă de trei ani consecutivi poate fi 

considerat bine cunoscut de către 

autoritatea competentă. Prin urmare, ar 

trebui să se permită ca toate documentele 

de înregistrare universale ulterioare să fie 

depuse fără aprobare prealabilă și revizuite 

ex-post de către autoritatea competentă în 

cazul în care autoritatea competentă 

consideră necesar acest lucru. Fiecare 

autoritate competentă ar trebui să decidă cu 

privire la frecvența acestei revizuiri ținând 

seama, de exemplu, de evaluarea riscurilor 

emitentului, de calitatea informațiilor 

prezentate în trecut sau de durata de timp 

scursă de la data la care a fost revizuit 

ultima dată documentul de înregistrare 

universal depus. 

(33) Un emitent care a depus documente de 

înregistrare universale care au fost aprobate 

o perioadă de doi ani consecutivi poate fi 

considerat bine cunoscut de către 

autoritatea competentă. Prin urmare, ar 

trebui să se permită ca toate documentele 

de înregistrare universale ulterioare să fie 

depuse fără aprobare prealabilă și revizuite 

ex-post de către autoritatea competentă în 

cazul în care autoritatea competentă 

consideră necesar acest lucru. Fiecare 

autoritate competentă ar trebui să decidă cu 

privire la frecvența acestei revizuiri ținând 

seama, de exemplu, de evaluarea riscurilor 

emitentului, de calitatea informațiilor 

prezentate în trecut sau de durata de timp 

scursă de la data la care a fost revizuit 

ultima dată documentul de înregistrare 

universal depus. 

Or. en 

 

Amendamentul  186 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) În cazul în care un emitent întocmește 

un prospect alcătuit din mai multe 

(35) În cazul în care un emitent întocmește 

un prospect alcătuit din mai multe 
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documente distincte, toate elementele 

constitutive ale prospectului ar trebui să 

facă obiectul aprobării, inclusiv, după caz, 

documentul de înregistrare universal și 

modificările acestuia, în cazul în care au 

fost depuse anterior la autoritatea 

competentă, dar nu sunt aprobate. 

documente distincte, toate elementele 

constitutive ale prospectului ar trebui să 

facă obiectul aprobării. Cu toate acestea, 

în cazul în care un emitent frecvent a 

depus un document de înregistrare 

universal fără o aprobare prealabilă, 
documentul de înregistrare universal și 

modificările aduse documentului respectiv 

de la data depunerii nu ar trebui să facă 

obiectul aprobării ca parte din prospect. 

Or. en 

 

Amendamentul  187 

Philippe De Backer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) În cazul în care un emitent întocmește 

un prospect alcătuit din mai multe 

documente distincte, toate elementele 

constitutive ale prospectului ar trebui să 

facă obiectul aprobării, inclusiv, după caz, 

documentul de înregistrare universal și 

modificările acestuia, în cazul în care au 

fost depuse anterior la autoritatea 

competentă, dar nu sunt aprobate. 

(35) În cazul în care un emitent întocmește 

un prospect alcătuit din mai multe 

documente distincte, toate elementele 

constitutive ale prospectului ar trebui să 

facă obiectul aprobării, inclusiv, după caz, 

documentul de înregistrare universal și 

modificările acestuia, în cazul în care au 

fost depuse anterior la autoritatea 

competentă, dar nu sunt aprobate. În cazul 

unui emitent frecvent, pentru modificările 

sau completările aduse documentului de 

înregistrare universal nu ar trebui să fie 

nevoie de o aprobare anterioară publicării 

acestora, ci acestea ar trebui să poată fi 

revizuite ex post de către autoritatea 

competentă. Acest lucru nu ar trebui să 

afecteze dreptul de retragere al 

investitorului în urma publicării 

completărilor. 

Or. en 

Justificare 

Înlocuiește amendamentul nr. 7 din proiectul de raport. Se adaugă o propoziție referitoare la 
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neafectarea dreptului de retragere al investitorului. 

 

Amendamentul  188 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 39 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(39) Prin natura lor, informațiile din 

prospect referitoare la impozitele pe 

veniturile din valori mobiliare pot fi 

exclusiv generice, astfel încât pentru 

investitor valoarea adăugată a acestora este 

redusă. Întrucât aceste informații trebuie 

să acopere nu numai țara în care emitentul 

are sediul social, ci și țările în care se face 

oferta ori se solicită admiterea la 

tranzacționare, în cazul în care prospectul 

poate fi folosit și în alte țări în baza 

mecanismului privind pașaportul, 

producerea informațiilor respective este 

costisitoare și ar putea împiedica ofertele 

transfrontaliere. Prin urmare, prospectul 

ar trebui să conțină numai o atenționare 

care să indice că legislația fiscală a statului 

membru din care provine investitorul și cea 

a statului membru în care este înregistrat 

emitentul ar putea avea un impact asupra 

veniturilor obținute din valorile mobiliare. 

Cu toate acestea, prospectul ar trebui să 

conțină informații adecvate cu privire la 

impozitare în cazul în care investiția 

propusă implică un regim fiscal specific, de 

exemplu în cazul investițiilor în valori 

mobiliare care acordă investitorilor un 

tratament fiscal favorabil. 

(39) Prin natura lor, informațiile din 

prospect referitoare la impozitele pe 

veniturile din valori mobiliare pot fi 

exclusiv generice, astfel încât pentru 

investitor valoarea adăugată a acestora este 

redusă. Cu toate acestea, informațiile 

fiscale despre emitent trebuie să acopere 

nu numai țara în care emitentul are sediul 

social, ci și țările în care se face oferta ori 

se solicită admiterea la tranzacționare, 

precum și cifra de afaceri, profitul și 

datoriile cu impozitele ale emitentului. În 

plus, prospectul ar trebui să conțină o 

atenționare care să indice că legislația 

fiscală a statului membru din care provine 

investitorul și cea a statului membru în care 

este înregistrat emitentul ar putea avea un 

impact asupra veniturilor obținute din 

valorile mobiliare. De asemenea, 

prospectul ar trebui să conțină informații 

adecvate cu privire la impozitare în cazul 

în care investiția propusă implică un regim 

fiscal specific, de exemplu în cazul 

investițiilor în valori mobiliare care acordă 

investitorilor un tratament fiscal favorabil. 

Or. en 

 

Amendamentul  189 

Kay Swinburne 
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Propunere de regulament 

Considerentul 40 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Odată ce o clasă de valori mobiliare 

este admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată, investitorii beneficiază din 

partea emitentului o informare continuă, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

596/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului12 și cu Directiva 2004/109/CE. 

Necesitatea unui prospect integral este, 

prin urmare, mai puțin acută în cazul unor 

oferte publice ulterioare sau al unor 

admiteri ulterioare la tranzacționare din 

partea unui astfel de emitent. Prin urmare, 

în cazul operațiunilor secundare ar trebui 

să fie disponibil un prospect diferit, iar 

conținutul său ar trebui să fie simplificat în 

comparație cu regimul normal, ținând 

seama de informațiile deja prezentate. Cu 

toate acestea, investitorilor trebuie să li se 

furnizeze informații consolidate și bine 

structurate cu privire la elemente cum ar fi 

condițiile ofertei și contextul acesteia, 

inclusiv declarația privind capitalul 

circulant, utilizarea veniturilor, factorii de 

risc aferenți emitentului și valorilor 

mobiliare, funcționarea organelor de 

administrare și conducere, remunerația 

administratorilor, structura acționarilor 

sau tranzacțiile cu părți afiliate. Având în 

vedere că, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și cu 

Directiva 2004/109/CE, nu este necesar să 

se prezinte în permanență astfel de 

informații, este oportun ca prospectul 

elaborat în cazul operațiunilor secundare 

să includă cel puțin aceste informații. 

(40) Odată ce o clasă de valori mobiliare 

este admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată, investitorii beneficiază din 

partea emitentului o informare continuă, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 596/2014 al Parlamentului European și 

al Consiliului12 și cu 

Directiva 2004/109/CE. Necesitatea unui 

prospect integral este, prin urmare, mai 

puțin acută în cazul unor oferte publice 

ulterioare sau al unor admiteri ulterioare la 

tranzacționare din partea unui astfel de 

emitent. Prin urmare, în cazul operațiunilor 

secundare, ar trebui să fie disponibil un 

prospect diferit, iar conținutul său ar trebui 

să fie simplificat în comparație cu regimul 

normal, ținând seama de informațiile deja 

prezentate. Cu toate acestea, investitorilor 

trebuie să li se furnizeze informații 

consolidate și bine structurate cu privire la 

elemente cum ar fi condițiile ofertei și 

contextul acesteia, inclusiv declarația 

privind capitalul circulant, utilizarea 

veniturilor și factorii de risc aferenți 

emitentului și valorilor mobiliare care 

rezultă în fiecare caz din oferta respectivă 

sau admiterea la tranzacționare. 

__________________ __________________ 

12 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(Regulamentul privind abuzul de piață) și 

de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE 

12 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(Regulamentul privind abuzul de piață) și 

de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE 
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și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  190 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 40 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Odată ce o clasă de valori mobiliare 

este admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată, investitorii beneficiază din 

partea emitentului o informare continuă, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

596/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului12 și cu Directiva 2004/109/CE. 

Necesitatea unui prospect integral este, 

prin urmare, mai puțin acută în cazul unor 

oferte publice ulterioare sau al unor 

admiteri ulterioare la tranzacționare din 

partea unui astfel de emitent. Prin urmare, 

în cazul operațiunilor secundare ar trebui 

să fie disponibil un prospect diferit, iar 

conținutul său ar trebui să fie simplificat în 

comparație cu regimul normal, ținând 

seama de informațiile deja prezentate. Cu 

toate acestea, investitorilor trebuie să li se 

furnizeze informații consolidate și bine 

structurate cu privire la elemente cum ar fi 

condițiile ofertei și contextul acesteia, 

inclusiv declarația privind capitalul 

circulant, utilizarea veniturilor, factorii de 

risc aferenți emitentului și valorilor 

mobiliare, funcționarea organelor de 

administrare și conducere, remunerația 

administratorilor, structura acționarilor 

sau tranzacțiile cu părți afiliate. Având în 

vedere că, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și cu 

Directiva 2004/109/CE, nu este necesar să 

se prezinte în permanență astfel de 

informații, este oportun ca prospectul 

elaborat în cazul operațiunilor secundare să 

(40) Odată ce o clasă de valori mobiliare 

este admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată, investitorii beneficiază din 

partea emitentului o informare continuă, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 596/2014 al Parlamentului European și 

al Consiliului12 și cu 

Directiva 2004/109/CE. Necesitatea unui 

prospect integral este, prin urmare, mai 

puțin acută în cazul unor oferte publice 

ulterioare sau al unor admiteri ulterioare la 

tranzacționare din partea unui astfel de 

emitent. Prin urmare, în cazul operațiunilor 

secundare ar trebui să fie disponibil un 

prospect diferit, iar conținutul său ar trebui 

să fie simplificat în comparație cu regimul 

normal, ținând seama de informațiile deja 

prezentate. Cu toate acestea, investitorilor 

trebuie să li se furnizeze informații 

consolidate și bine structurate cu privire la 

impactul efectiv al emisiunii asupra 

structurii financiare a emitentului, 

inclusiv cu privire la elemente cum ar fi 

condițiile ofertei și contextul acesteia, 

inclusiv declarația privind capitalul 

circulant (pentru titlurile de capital), 

capitalizarea și îndatorarea (pentru 

titlurile de capital), conflictele de interese 

(pentru titlurile de capital), utilizarea 

veniturilor, factorii de risc aferenți 

emitentului și valorilor mobiliare, structura 

acționarilor sau tranzacțiile cu părți afiliate 

(pentru titlurile de capital). Având în 

vedere că, în conformitate cu 
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includă cel puțin aceste informații. Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și cu 

Directiva 2004/109/CE, nu este necesar să 

se prezinte în permanență astfel de 

informații, este oportun ca prospectul 

elaborat în cazul operațiunilor secundare să 

includă cel puțin aceste informații. Având 

în vedere că informațiile furnizate în mod 

continuu și ad-hoc mai degrabă decât pe o 

anumită bază periodică sunt mai dificil de 

compilat de către investitori, ar trebui 

pusă la dispoziție o prezentare succintă și 

structurată a celor mai recente și 

relevante informații. Pentru a evita ca o 

astfel de cerință să anuleze întregul efect 

al unui regim simplificat cu privire la 

operațiunile secundare, ESMA ar trebui 

să elaboreze propuneri de standarde 

tehnice de reglementare pentru a clarifica 

conținutul și formatul prezentării 

succinte. 

__________________ __________________ 

12 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(Regulamentul privind abuzul de piață) și 

de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE 

și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

12 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(Regulamentul privind abuzul de piață) și 

de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE 

și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  191 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 40 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Odată ce o clasă de valori mobiliare 

este admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată, investitorii beneficiază din 

partea emitentului o informare continuă, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

(40) Odată ce o clasă de valori mobiliare 

este admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată, investitorii beneficiază din 

partea emitentului o informare continuă, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 
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596/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului12 și cu Directiva 2004/109/CE. 

Necesitatea unui prospect integral este, 

prin urmare, mai puțin acută în cazul unor 

oferte publice ulterioare sau al unor 

admiteri ulterioare la tranzacționare din 

partea unui astfel de emitent. Prin urmare, 

în cazul operațiunilor secundare ar trebui 

să fie disponibil un prospect diferit, iar 

conținutul său ar trebui să fie simplificat în 

comparație cu regimul normal, ținând 

seama de informațiile deja prezentate. Cu 

toate acestea, investitorilor trebuie să li se 

furnizeze informații consolidate și bine 

structurate cu privire la elemente cum ar fi 

condițiile ofertei și contextul acesteia, 

inclusiv declarația privind capitalul 

circulant, utilizarea veniturilor, factorii de 

risc aferenți emitentului și valorilor 

mobiliare, funcționarea organelor de 

administrare și conducere, remunerația 

administratorilor, structura acționarilor sau 

tranzacțiile cu părți afiliate. Având în 

vedere că, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și cu 

Directiva 2004/109/CE, nu este necesar să 

se prezinte în permanență astfel de 

informații, este oportun ca prospectul 

elaborat în cazul operațiunilor secundare să 

includă cel puțin aceste informații. 

nr. 596/2014 al Parlamentului European și 

al Consiliului și cu Directiva 2004/109/CE. 

Necesitatea unui prospect integral este, 

prin urmare, mai puțin acută în cazul unor 

oferte publice ulterioare sau al unor 

admiteri ulterioare la tranzacționare din 

partea unui astfel de emitent. Prin urmare, 

în cazul operațiunilor secundare ar trebui 

să fie disponibil un prospect diferit, iar 

conținutul său ar trebui să fie simplificat în 

comparație cu regimul normal, ținând 

seama de informațiile deja prezentate. Cu 

toate acestea, investitorilor trebuie să li se 

furnizeze informații consolidate și bine 

structurate cu privire la elemente cum ar fi 

condițiile ofertei și contextul acesteia, 

inclusiv o prezentare structurată și 

succintă a informațiilor recente continue, 
declarația privind capitalul circulant, 

declarația privind capitalizarea și 

îndatorarea, utilizarea veniturilor, factorii 

de risc importanți aferenți emitentului și 

valorilor mobiliare, funcționarea organelor 

de administrare și conducere, remunerația 

administratorilor, structura acționarilor sau 

tranzacțiile cu părți afiliate. Având în 

vedere că, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și cu 

Directiva 2004/109/CE, nu este necesar să 

se prezinte în permanență astfel de 

informații, este oportun ca prospectul 

elaborat în cazul operațiunilor secundare să 

includă cel puțin aceste informații. 

__________________  

12 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(Regulamentul privind abuzul de piață) și 

de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

și a Directivelor 2003/124/CE, 

2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei 

(JO L 173, 12.6.2014, p. 1). 

 

Or. en 
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Amendamentul  192 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 40 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Odată ce o clasă de valori mobiliare 

este admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată, investitorii beneficiază din 

partea emitentului o informare continuă, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

596/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului12 și cu Directiva 2004/109/CE. 

Necesitatea unui prospect integral este, 

prin urmare, mai puțin acută în cazul unor 

oferte publice ulterioare sau al unor 

admiteri ulterioare la tranzacționare din 

partea unui astfel de emitent. Prin urmare, 

în cazul operațiunilor secundare ar trebui 

să fie disponibil un prospect diferit, iar 

conținutul său ar trebui să fie simplificat în 

comparație cu regimul normal, ținând 

seama de informațiile deja prezentate. Cu 

toate acestea, investitorilor trebuie să li se 

furnizeze informații consolidate și bine 

structurate cu privire la elemente cum ar fi 

condițiile ofertei și contextul acesteia, 

inclusiv declarația privind capitalul 

circulant, utilizarea veniturilor, factorii de 

risc aferenți emitentului și valorilor 

mobiliare, funcționarea organelor de 

administrare și conducere, remunerația 

administratorilor, structura acționarilor sau 

tranzacțiile cu părți afiliate. Având în 

vedere că, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și cu 

Directiva 2004/109/CE, nu este necesar să 

se prezinte în permanență astfel de 

informații, este oportun ca prospectul 

elaborat în cazul operațiunilor secundare să 

includă cel puțin aceste informații. 

(40) Odată ce o clasă de valori mobiliare 

este admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată, investitorii beneficiază din 

partea emitentului o informare continuă, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 596/2014 al Parlamentului European și 

al Consiliului12 și cu 

Directiva 2004/109/CE. Necesitatea unui 

prospect integral este, prin urmare, mai 

puțin acută în cazul unor oferte publice 

ulterioare sau al unor admiteri ulterioare la 

tranzacționare din partea unui astfel de 

emitent. Prin urmare, în cazul operațiunilor 

secundare ar trebui să fie disponibil un 

prospect diferit, iar conținutul său ar trebui 

să fie simplificat în comparație cu regimul 

normal, ținând seama de informațiile deja 

prezentate. Investitorilor ar trebui să li se 

furnizeze, totuși, informații consolidate și 

bine structurate cu privire la elemente cum 

ar fi condițiile ofertei și contextul acesteia, 

inclusiv o compilație a informațiilor 

relevante de la ultima ofertă din clasa 

respectivă, impactul asupra structurii 

capitalului emitentului, declarația privind 

capitalul circulant, utilizarea veniturilor, 

factorii de risc aferenți emitentului și 

valorilor mobiliare, funcționarea organelor 

de administrare și conducere, remunerația 

administratorilor, structura acționarilor sau 

tranzacțiile cu părți afiliate. Având în 

vedere că, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și cu 

Directiva 2004/109/CE, nu este necesar să 

se prezinte în permanență astfel de 

informații, este oportun ca prospectul 

elaborat în cazul operațiunilor secundare să 

includă cel puțin aceste informații. 

__________________ __________________ 
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12 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(Regulamentul privind abuzul de piață) și 

de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE 

și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

12 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(Regulamentul privind abuzul de piață) și 

de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE 

și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  193 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 40 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Odată ce o clasă de valori mobiliare 

este admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată, investitorii beneficiază din 

partea emitentului o informare continuă, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

596/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului12 și cu Directiva 2004/109/CE. 

Necesitatea unui prospect integral este, 

prin urmare, mai puțin acută în cazul unor 

oferte publice ulterioare sau al unor 

admiteri ulterioare la tranzacționare din 

partea unui astfel de emitent. Prin urmare, 

în cazul operațiunilor secundare ar trebui 

să fie disponibil un prospect diferit, iar 

conținutul său ar trebui să fie simplificat în 

comparație cu regimul normal, ținând 

seama de informațiile deja prezentate. Cu 

toate acestea, investitorilor trebuie să li se 

furnizeze informații consolidate și bine 

structurate cu privire la elemente cum ar fi 

condițiile ofertei și contextul acesteia, 

inclusiv declarația privind capitalul 

circulant, utilizarea veniturilor, factorii de 

risc aferenți emitentului și valorilor 

mobiliare, funcționarea organelor de 

administrare și conducere, remunerația 

administratorilor, structura acționarilor sau 

(40) Odată ce o clasă de valori mobiliare 

este admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată, investitorii beneficiază din 

partea emitentului o informare continuă, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 596/2014 al Parlamentului European și 

al Consiliului12 și cu 

Directiva 2004/109/CE. Necesitatea unui 

prospect integral este, prin urmare, mai 

puțin acută în cazul unor oferte publice 

ulterioare sau al unor admiteri ulterioare la 

tranzacționare din partea unui astfel de 

emitent. Prin urmare, în cazul operațiunilor 

secundare ar trebui să fie disponibil un 

prospect diferit, iar conținutul său ar trebui 

să fie simplificat în comparație cu regimul 

normal, ținând seama de informațiile deja 

prezentate. Cu toate acestea, investitorilor 

trebuie să li se furnizeze informații 

consolidate și bine structurate cu privire la 

elemente cum ar fi condițiile ofertei și 

contextul acesteia, inclusiv declarația 

privind capitalizarea și îndatorarea, 
declarația privind capitalul circulant, 

utilizarea veniturilor, factorii de risc 

aferenți emitentului și valorilor mobiliare, 

funcționarea organelor de administrare și 
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tranzacțiile cu părți afiliate. Având în 

vedere că, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și cu 

Directiva 2004/109/CE, nu este necesar să 

se prezinte în permanență astfel de 

informații, este oportun ca prospectul 

elaborat în cazul operațiunilor secundare să 

includă cel puțin aceste informații. 

conducere, remunerația administratorilor, 

structura acționarilor sau tranzacțiile cu 

părți afiliate. Având în vedere că, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 596/2014 și cu Directiva 2004/109/CE, 

nu este necesar să se prezinte în 

permanență astfel de informații, este 

oportun ca prospectul elaborat în cazul 

operațiunilor secundare să includă cel puțin 

aceste informații. 

__________________ __________________ 

12 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(Regulamentul privind abuzul de piață) și 

de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE 

și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

12 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(Regulamentul privind abuzul de piață) și 

de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE 

și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 

12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  194 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 41 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) Regimul de informare specific pentru 

operațiunile secundare ar trebui să fie 

extins la piețele de creștere pentru IMM-

uri, întrucât operatorii lor sunt obligați, în 

temeiul Directivei 2014/65/UE, să 

stabilească și să aplice norme de natură să 

asigure informarea corespunzătoare și 

periodică de către emitenții ale căror valori 

mobiliare sunt tranzacționate pe astfel de 

piețe. 

(41) Regimul de informare proporțională 

pentru operațiunile secundare ar trebui să 

fie extins la piețele de creștere pentru 

IMM-uri, întrucât operatorii lor sunt 

obligați, în temeiul Directivei 2014/65/UE, 

să stabilească și să aplice norme de natură 

să asigure informarea corespunzătoare și 

periodică de către emitenții ale căror valori 

mobiliare sunt tranzacționate pe astfel de 

piețe. 

Or. en 
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Amendamentul  195 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 42 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(42) Regimul de informare specific pentru 

operațiunile secundare ar trebui să fie 

disponibil pentru utilizare numai după ce 

a trecut o perioadă minimă de timp de la 

prima admitere la tranzacționare a unei 

clase de valori mobiliare ale unui emitent. 

Un interval de 18 luni ar trebui să asigure 

că emitentul și-a îndeplinit cel puțin o 

dată obligația de a publica un raport 

financiar anual în conformitate cu 

Directiva 2004/109/CE sau cu normele 

privind operatorul de piață activ pe o piață 

de creștere pentru IMM-uri. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  196 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 42 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(42) Regimul de informare specific pentru 

operațiunile secundare ar trebui să fie 

disponibil pentru utilizare numai după ce a 

trecut o perioadă minimă de timp de la 

prima admitere la tranzacționare a unei 

clase de valori mobiliare ale unui emitent. 

Un interval de 18 luni ar trebui să asigure 

că emitentul și-a îndeplinit cel puțin o dată 

obligația de a publica un raport financiar 

anual în conformitate cu Directiva 

2004/109/CE sau cu normele privind 

operatorul de piață activ pe o piață de 

creștere pentru IMM-uri. 

(42) Regimul de informare proporțională 

pentru operațiunile secundare ar trebui să 

fie disponibil pentru utilizare numai după 

ce a trecut o perioadă minimă de timp de la 

prima admitere la tranzacționare a unei 

clase de valori mobiliare ale unui emitent. 

Un interval de 18 luni ar trebui să asigure 

că emitentul și-a îndeplinit cel puțin o dată 

obligația de a publica un raport financiar 

anual în conformitate cu 

Directiva 2004/109/CE sau cu normele 

privind operatorul de piață activ pe o piață 

de creștere pentru IMM-uri. 

Or. en 
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Amendamentul  197 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 43 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(43) Unul dintre obiectivele fundamentale 

ale uniunii piețelor de capital este acela de 

a facilita accesul la finanțare pentru IMM-

uri pe piețele de capital din Uniune. 

Întrucât, de obicei, astfel de întreprinderi 

au nevoie să atragă valori relativ mai mici 

comparativ cu alți emitenți, costul 

elaborării unui prospect poate fi 

disproporționat de mare, ceea ce ar putea 

să le descurajeze să lanseze oferte publice 

de valori mobiliare. În același timp, din 

cauza dimensiunii lor și a faptului că 

activitatea lor nu este de lungă durată, 

IMM-urile ar putea prezenta un risc de 

investiții mai mare comparativ cu cel 

prezentat de emitenții mai mari și ar trebui 

ofere informații suficiente pentru ca 

investitorii să ia decizii în materie de 

investiții. Prin urmare, ar trebui să se 

asigure un echilibru adecvat între un acces 

eficient din punctul de vedere al costurilor 

la piețele financiare și protecția 

investitorilor atunci când se structurează 

conținutul unui prospect aplicabil IMM-

urilor și, în consecință, ar trebui creat un 

regim de informare specific destinat IMM-

urilor, astfel încât să se atingă acest 

obiectiv. 

(43) Unul dintre obiectivele fundamentale 

ale uniunii piețelor de capital este acela de 

a facilita accesul la finanțare pentru IMM-

uri pe piețele de capital din Uniune. 

Întrucât, de obicei, astfel de întreprinderi 

au nevoie să atragă valori relativ mai mici 

comparativ cu alți emitenți, costul 

elaborării unui prospect poate fi 

disproporționat de mare, ceea ce ar putea 

să le descurajeze să lanseze oferte publice 

de valori mobiliare. În același timp, din 

cauza dimensiunii lor și a faptului că 

activitatea lor nu este de lungă durată, 

IMM-urile ar putea prezenta un risc de 

investiții mai mare comparativ cu cel 

prezentat de emitenții mai mari și ar trebui 

să ofere informații suficiente pentru ca 

investitorii să ia decizii în materie de 

investiții. Prin urmare, ar trebui să se 

asigure un echilibru adecvat între un acces 

eficient din punctul de vedere al costurilor 

la piețele financiare și protecția 

investitorilor atunci când se structurează 

conținutul unui prospect aplicabil IMM-

urilor și, în consecință, ar trebui creat un 

regim de informare specific destinat IMM-

urilor și emitenților care solicită admiterea 

pe piețele de creștere pentru IMM-uri, 

astfel încât să se atingă acest obiectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  198 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 43 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (43a) Pentru a încuraja utilizarea 

finanțării de pe piețele de capital de către 

IMM-uri, regimul proporțional 

paneuropean creat prin prezentul 

regulament ar trebui să asigure că se 

acordă o atenție specială piețelor de 

creștere pentru IMM-uri, care 

funcționează ca MTF-uri, precum și 

întreprinderilor mijlocii private care au 

ales să acceseze instrumente de datorie. 

Or. en 

 

Amendamentul  199 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 44 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(44) Informațiile minime care trebuie 

prezentate de către IMM-uri în cadrul unui 

regim specific ar trebui să fie calibrate în 

așa fel încât să se concentreze pe informații 

semnificative și relevante pentru societățile 

de asemenea dimensiuni și pentru 

investitorii acestora și ar trebui să vizeze 

asigurarea proporționalității între 

dimensiunea societății și nevoile sale de 

atragere de fonduri, pe de o parte, și 

costurile de elaborare a unui prospect, pe 

de altă parte. Pentru a se garanta faptul că 

IMM-urile pot elabora prospecte fără a 

suporta costuri care nu sunt proporționale 

cu dimensiunea lor și, prin urmare, cu 

dimensiunea atragerii de fonduri, regimul 

de informare specific pentru IMM-uri ar 

trebui să fie mai flexibil decât cel aplicabil 

societăților pe piețe reglementate, în 

măsura în care este compatibil cu 

asigurarea faptului că sunt prezentate 

informațiile esențiale de care au nevoie 

investitorii. 

(44) Informațiile minime care trebuie 

prezentate de către IMM-uri în cadrul 

prospectului pentru IMM-uri prevăzut la 

articolul 15 ar trebui să fie calibrate în așa 

fel încât să se concentreze pe informații 

semnificative și relevante pentru societățile 

de asemenea dimensiuni și pentru 

investitorii acestora și ar trebui să vizeze 

asigurarea proporționalității între 

dimensiunea societății și nevoile sale de 

atragere de fonduri, pe de o parte, și 

costurile de elaborare a unui prospect, pe 

de altă parte. Pentru a se garanta faptul că 

IMM-urile pot elabora prospecte fără a 

suporta costuri care nu sunt proporționale 

cu dimensiunea lor și, prin urmare, cu 

dimensiunea atragerii de fonduri, 

prospectul pentru IMM-uri ar trebui să fie 

mai flexibil decât cel aplicabil societăților 

pe piețe reglementate, în măsura în care 

este compatibil cu asigurarea faptului că 

sunt prezentate informațiile esențiale de 

care au nevoie investitorii. 
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Or. en 

 

Amendamentul  200 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 44 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(44) Informațiile minime care trebuie 

prezentate de către IMM-uri în cadrul unui 

regim specific ar trebui să fie calibrate în 

așa fel încât să se concentreze pe informații 

semnificative și relevante pentru societățile 

de asemenea dimensiuni și pentru 

investitorii acestora și ar trebui să vizeze 

asigurarea proporționalității între 

dimensiunea societății și nevoile sale de 

atragere de fonduri, pe de o parte, și 

costurile de elaborare a unui prospect, pe 

de altă parte. Pentru a se garanta faptul că 

IMM-urile pot elabora prospecte fără a 

suporta costuri care nu sunt proporționale 

cu dimensiunea lor și, prin urmare, cu 

dimensiunea atragerii de fonduri, regimul 

de informare specific pentru IMM-uri ar 

trebui să fie mai flexibil decât cel aplicabil 

societăților pe piețe reglementate, în 

măsura în care este compatibil cu 

asigurarea faptului că sunt prezentate 

informațiile esențiale de care au nevoie 

investitorii. 

(44) Informațiile minime care trebuie 

prezentate de către IMM-uri în cadrul unui 

regim specific ar trebui să fie calibrate în 

așa fel încât să se concentreze pe informații 

semnificative și relevante pentru societățile 

de asemenea dimensiuni și pentru 

investitorii acestora și ar trebui să vizeze 

asigurarea proporționalității între 

dimensiunea societății și nevoile sale de 

atragere de fonduri, pe de o parte, și 

costurile de elaborare a unui prospect, pe 

de altă parte. Pentru a se garanta faptul că 

IMM-urile pot elabora prospecte fără a 

suporta costuri care nu sunt proporționale 

cu dimensiunea lor și, prin urmare, cu 

dimensiunea atragerii de fonduri, regimul 

de informare specific pentru IMM-uri ar 

trebui să fie mai flexibil decât cel aplicabil 

societăților pe piețe reglementate, în 

măsura în care este compatibil cu 

asigurarea faptului că sunt prezentate 

informațiile semnificative de care au 

nevoie investitorii. 

Or. en 

 

Amendamentul  201 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 44 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(44) Informațiile minime care trebuie (44) Informațiile minime care trebuie 
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prezentate de către IMM-uri în cadrul unui 

regim specific ar trebui să fie calibrate în 

așa fel încât să se concentreze pe informații 

semnificative și relevante pentru societățile 

de asemenea dimensiuni și pentru 

investitorii acestora și ar trebui să vizeze 

asigurarea proporționalității între 

dimensiunea societății și nevoile sale de 

atragere de fonduri, pe de o parte, și 

costurile de elaborare a unui prospect, pe 

de altă parte. Pentru a se garanta faptul că 

IMM-urile pot elabora prospecte fără a 

suporta costuri care nu sunt proporționale 

cu dimensiunea lor și, prin urmare, cu 

dimensiunea atragerii de fonduri, regimul 

de informare specific pentru IMM-uri ar 

trebui să fie mai flexibil decât cel aplicabil 

societăților pe piețe reglementate, în 

măsura în care este compatibil cu 

asigurarea faptului că sunt prezentate 

informațiile esențiale de care au nevoie 

investitorii. 

prezentate de către IMM-uri în cadrul unui 

regim specific ar trebui să fie calibrate în 

așa fel încât să se concentreze pe informații 

semnificative și relevante pentru societățile 

de asemenea dimensiuni și pentru 

investitorii acestora și ar trebui să vizeze 

asigurarea proporționalității între 

dimensiunea societății și nevoile sale de 

atragere de fonduri, pe de o parte, și 

costurile de elaborare a unui prospect, pe 

de altă parte. Pentru a se garanta faptul că 

IMM-urile pot elabora prospecte fără a 

suporta costuri care nu sunt proporționale 

cu dimensiunea lor și, prin urmare, cu 

dimensiunea atragerii de fonduri, regimul 

de informare specific pentru IMM-uri ar 

trebui să fie mai flexibil decât cel aplicabil 

societăților pe piețe reglementate, în 

măsura în care este compatibil cu 

asigurarea faptului că sunt prezentate 

informațiile semnificative de care au 

nevoie investitorii. 

Or. en 

 

Amendamentul  202 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 44 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(44) Informațiile minime care trebuie 

prezentate de către IMM-uri în cadrul unui 

regim specific ar trebui să fie calibrate în 

așa fel încât să se concentreze pe informații 

semnificative și relevante pentru societățile 

de asemenea dimensiuni și pentru 

investitorii acestora și ar trebui să vizeze 

asigurarea proporționalității între 

dimensiunea societății și nevoile sale de 

atragere de fonduri, pe de o parte, și 

costurile de elaborare a unui prospect, pe 

de altă parte. Pentru a se garanta faptul că 

IMM-urile pot elabora prospecte fără a 

suporta costuri care nu sunt proporționale 

(44) Informațiile minime care trebuie 

prezentate de către IMM-uri și emitenții 

care solicită admiterea pe piețele de 

creștere pentru IMM-uri în cadrul unui 

regim specific ar trebui să fie calibrate în 

așa fel încât să se concentreze pe informații 

semnificative și relevante pentru societățile 

de asemenea dimensiuni și pentru 

investitorii acestora și ar trebui să vizeze 

asigurarea proporționalității între 

dimensiunea societății și nevoile sale de 

atragere de fonduri, pe de o parte, și 

costurile de elaborare a unui prospect, pe 

de altă parte. Pentru a se garanta faptul că 
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cu dimensiunea lor și, prin urmare, cu 

dimensiunea atragerii de fonduri, regimul 

de informare specific pentru IMM-uri ar 

trebui să fie mai flexibil decât cel aplicabil 

societăților pe piețe reglementate, în 

măsura în care este compatibil cu 

asigurarea faptului că sunt prezentate 

informațiile esențiale de care au nevoie 

investitorii. 

IMM-urile și emitenții care solicită 

admiterea pe piețele de creștere pentru 

IMM-uri pot elabora prospecte fără a 

suporta costuri care nu sunt proporționale 

cu dimensiunea lor și, prin urmare, cu 

dimensiunea atragerii de fonduri, regimul 

de informare proporțională pentru IMM-

uri și piețele de creștere pentru IMM-uri 

ar trebui să fie mai flexibil decât cel 

aplicabil societăților pe piețe reglementate, 

în măsura în care este compatibil cu 

asigurarea faptului că sunt prezentate 

informațiile esențiale de care au nevoie 

investitorii. 

Or. en 

 

Amendamentul  203 

Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 45 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(45) Regimul de informare specific ar 

trebui să fie disponibil pentru ofertele 

publice de valori mobiliare de către IMM-

urile ale căror valori mobiliare sunt 

tranzacționate în cadrul sistemelor de 

tranzacționare multilaterale, inclusiv 

piețele de creștere pentru IMM-uri, 

deoarece aceste locuri de tranzacționare 

pot servi ca poartă de acces la piețele de 

capital pentru IMM-uri și sunt supuse 

unor norme privind informarea mai puțin 

stricte decât piețele reglementate. De 

asemenea, este oportun să se extindă 

definiția IMM-urilor la IMM-urile definite 

în Directiva 2014/65/UE, pentru a asigura 

coerența între prezentul regulament și 

Directiva 2014/65/UE. IMM-urile ale căror 

valori mobiliare nu sunt tranzacționate în 

niciun loc de tranzacționare, ar trebui să 

fie, de asemenea, eligibile pentru acest 

regim de informare, deoarece acestea ar 

putea fi obligate să elaboreze un prospect 

(45) Regimul de informare specific ar 

trebui să fie disponibil pentru ofertele 

publice de valori mobiliare de către IMM-

uri. Este oportun să se extindă definiția 

IMM-urilor la IMM-urile definite în 

Directiva 2014/65/UE, pentru a asigura 

coerența între prezentul regulament și 

Directiva 2014/65/UE. Pentru a se asigura 

condiții de concurență echitabile între 

diferitele tipuri de locuri de 

tranzacționare, precum și pentru a pune 

acest regim la dispoziția unui număr cât 

mai mare de IMM-uri, posibilitatea de a 

alege noul regim ar trebui să fie la 

latitudinea IMM-urilor care oferă valori 

mobiliare, indiferent de locurile de 

tranzacționare în care au loc astfel de 

oferte. IMM-urile ale căror valori 

mobiliare nu sunt tranzacționate în niciun 

loc de tranzacționare ar trebui să fie, de 

asemenea, eligibile pentru acest regim de 

informare, deoarece acestea ar putea fi 
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în cazul în care lansează o ofertă publică de 

valori mobiliare, inclusiv prin intermediul 

platformelor de finanțare participativă. Cu 

toate acestea, IMM-urile cotate pe piețele 

reglementate nu ar trebui să fie eligibile 

să utilizeze acest regim deoarece 

investitorii de pe piețele reglementate ar 

trebui să se simtă încrezători că emitenții 

în ale căror valori mobiliare investesc 

sunt supuși unui set unic de norme 

privind informarea. Prin urmare, pe 

piețele reglementate nu ar trebui să existe 

un standard dublu în materie de 

informare, în funcție de dimensiunea 

emitentului. 

obligate să elaboreze un prospect în cazul 

în care lansează o ofertă publică de valori 

mobiliare, inclusiv prin intermediul 

platformelor de finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  204 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 45 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(45) Regimul de informare specific ar 

trebui să fie disponibil pentru ofertele 

publice de valori mobiliare de către IMM-

urile ale căror valori mobiliare sunt 

tranzacționate în cadrul sistemelor de 

tranzacționare multilaterale, inclusiv 

piețele de creștere pentru IMM-uri, 

deoarece aceste locuri de tranzacționare pot 

servi ca poartă de acces la piețele de capital 

pentru IMM-uri și sunt supuse unor norme 

privind informarea mai puțin stricte decât 

piețele reglementate. De asemenea, este 

oportun să se extindă definiția IMM-urilor 

la IMM-urile definite în Directiva 

2014/65/UE, pentru a asigura coerența 

între prezentul regulament și Directiva 

2014/65/UE. IMM-urile ale căror valori 

mobiliare nu sunt tranzacționate în niciun 

loc de tranzacționare, ar trebui să fie, de 

asemenea, eligibile pentru acest regim de 

informare, deoarece acestea ar putea fi 

(45) Regimul de informare proporțională 

ar trebui să fie disponibil pentru ofertele 

publice de valori mobiliare de către IMM-

urile ale căror valori mobiliare sunt 

tranzacționate în cadrul sistemelor de 

tranzacționare multilaterale, inclusiv 

piețele de creștere pentru IMM-uri, 

deoarece aceste locuri de tranzacționare pot 

servi ca poartă de acces la piețele de capital 

pentru IMM-uri și sunt supuse unor norme 

privind informarea mai puțin stricte decât 

piețele reglementate. Piețele de creștere 

pentru IMM-uri, în special, reprezintă un 

instrument promițător care le-ar putea 

permite întreprinderilor mai mici și aflate 

în creștere să atragă capital. Cu toate 

acestea, reușita acestor viitoare locuri de 

tranzacționare adaptate depinde și de 

atractivitatea lor pentru întreprinderile de 

o anumită mărime. În plus, dat fiind că, 

în temeiul Directivei 2014/65/UE, 
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obligate să elaboreze un prospect în cazul 

în care lansează o ofertă publică de valori 

mobiliare, inclusiv prin intermediul 

platformelor de finanțare participativă. Cu 

toate acestea, IMM-urile cotate pe piețele 

reglementate nu ar trebui să fie eligibile să 

utilizeze acest regim deoarece investitorii 

de pe piețele reglementate ar trebui să se 

simtă încrezători că emitenții în ale căror 

valori mobiliare investesc sunt supuși unui 

set unic de norme privind informarea. Prin 

urmare, pe piețele reglementate nu ar trebui 

să existe un standard dublu în materie de 

informare, în funcție de dimensiunea 

emitentului. 

operatorii piețelor de creștere pentru 

IMM-uri trebuie să stabilească și să 

aplice norme care să asigure informarea 

continuă adecvată de către emitenți, 

tuturor emitenților de pe piețele de 

creștere pentru IMM-uri li se vor aplica 

standarde de informare de înaltă calitate. 

Prin urmare, este oportun să se extindă 

regimul de informare proporțională 

asupra tuturor emitenților care solicită 

admiterea pe piețele de creștere pentru 

IMM-uri. De asemenea, este oportun să se 

extindă definiția IMM-urilor la IMM-urile 

definite în Directiva 2014/65/UE, pentru a 

asigura coerența între prezentul regulament 

și Directiva 2014/65/UE. IMM-urile ale 

căror valori mobiliare nu sunt 

tranzacționate în niciun loc de 

tranzacționare, ar trebui să fie, de 

asemenea, eligibile pentru acest regim de 

informare, deoarece acestea ar putea fi 

obligate să elaboreze un prospect în cazul 

în care lansează o ofertă publică de valori 

mobiliare, inclusiv prin intermediul 

platformelor de finanțare participativă. Cu 

toate acestea, IMM-urile cotate pe piețele 

reglementate nu ar trebui să fie eligibile să 

utilizeze acest regim deoarece investitorii 

de pe piețele reglementate ar trebui să se 

simtă încrezători că emitenții în ale căror 

valori mobiliare investesc sunt supuși unui 

set unic de norme privind informarea. Prin 

urmare, pe piețele reglementate nu ar trebui 

să existe un standard dublu în materie de 

informare, în funcție de dimensiunea 

emitentului. 

Or. en 

 

Amendamentul  205 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 45 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(45) Regimul de informare specific ar 

trebui să fie disponibil pentru ofertele 

publice de valori mobiliare de către IMM-

urile ale căror valori mobiliare sunt 

tranzacționate în cadrul sistemelor de 

tranzacționare multilaterale, inclusiv 

piețele de creștere pentru IMM-uri, 

deoarece aceste locuri de tranzacționare pot 

servi ca poartă de acces la piețele de capital 

pentru IMM-uri și sunt supuse unor norme 

privind informarea mai puțin stricte decât 

piețele reglementate. De asemenea, este 

oportun să se extindă definiția IMM-urilor 

la IMM-urile definite în Directiva 

2014/65/UE, pentru a asigura coerența 

între prezentul regulament și Directiva 

2014/65/UE. IMM-urile ale căror valori 

mobiliare nu sunt tranzacționate în niciun 

loc de tranzacționare, ar trebui să fie, de 

asemenea, eligibile pentru acest regim de 

informare, deoarece acestea ar putea fi 

obligate să elaboreze un prospect în cazul 

în care lansează o ofertă publică de valori 

mobiliare, inclusiv prin intermediul 

platformelor de finanțare participativă. Cu 

toate acestea, IMM-urile cotate pe piețele 

reglementate nu ar trebui să fie eligibile să 

utilizeze acest regim deoarece investitorii 

de pe piețele reglementate ar trebui să se 

simtă încrezători că emitenții în ale căror 

valori mobiliare investesc sunt supuși unui 

set unic de norme privind informarea. Prin 

urmare, pe piețele reglementate nu ar trebui 

să existe un standard dublu în materie de 

informare, în funcție de dimensiunea 

emitentului. 

(45) Prospectul pentru IMM-uri ar trebui 

să fie disponibil pentru ofertele publice de 

valori mobiliare de către IMM-urile ale 

căror valori mobiliare sunt tranzacționate 

în cadrul sistemelor de tranzacționare 

multilaterale, inclusiv piețele de creștere 

pentru IMM-uri, deoarece aceste locuri de 

tranzacționare pot servi ca poartă de acces 

la piețele de capital pentru IMM-uri și sunt 

supuse unor norme privind informarea mai 

puțin stricte decât piețele reglementate. De 

asemenea, este oportun să se extindă 

definiția IMM-urilor la IMM-urile definite 

în Directiva 2014/65/UE, pentru a asigura 

coerența între prezentul regulament și 

Directiva 2014/65/UE. IMM-urile ale căror 

valori mobiliare nu sunt tranzacționate în 

niciun loc de tranzacționare ar trebui să fie, 

de asemenea, eligibile pentru acest regim 

de informare, deoarece acestea ar putea fi 

obligate să elaboreze un prospect în cazul 

în care lansează o ofertă publică de valori 

mobiliare, inclusiv prin intermediul 

platformelor de finanțare participativă. Cu 

toate acestea, IMM-urile cotate pe piețele 

reglementate nu ar trebui să fie eligibile să 

utilizeze acest regim deoarece investitorii 

de pe piețele reglementate ar trebui să se 

simtă încrezători că emitenții în ale căror 

valori mobiliare investesc sunt supuși unui 

set unic de norme privind informarea. Prin 

urmare, pe piețele reglementate nu ar trebui 

să existe un standard dublu în materie de 

informare, în funcție de dimensiunea 

emitentului. 

Or. en 

 

Amendamentul  206 

Beatrix von Storch 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 47 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(47) Tratamentul favorabil acordat 

emisiunilor de valori mobiliare, altele 

decât titlurile de capital, cu o valoare 

nominală unitară de peste 100 000 EUR, 

poate denatura structura piețelor titlurilor 

de creanță, poate afecta buna 

diversificare a portofoliilor și dezvoltarea 

de platforme de tranzacționare 

electronice, subminând astfel lichiditatea 

pe piața secundară, și poate reduce 

opțiunile în materie de investiții ale 

investitorilor de retail prin privarea 

acestora de posibilitatea de a achiziționa 

obligațiuni corporative din categoria 

„investment grade”. Prin urmare, este 

necesar să se elimine scutirea de 

obligativitatea prospectului pentru 

ofertele de valori mobiliare, altele decât 

titlurile de capital, a căror valoare 

nominală unitară se ridică la cel puțin 

100 000 EUR, precum și standardul mai 

scăzut de informare acordat în cazul 

prospectelor referitoare la astfel de valori 

mobiliare, altele decât titlurile de capital, 

care erau prevăzute inițial în Directiva 

2003/71/CE. În special, este oportun să se 

unifice aceste cerințe de informare 

minimă pentru prospectele aferente 

valorilor mobiliare, altele decât titlurile de 

capital, înlocuind astfel standardele de 

informare diferite între emisiunile care 

vizează numai investitorii calificați și 

emisiunile care vizează investitorii 

necalificați. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  207 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 47 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(47) Tratamentul favorabil acordat 

emisiunilor de valori mobiliare, altele 

decât titlurile de capital, cu o valoare 

nominală unitară de peste 100 000 EUR, 

poate denatura structura piețelor titlurilor 

de creanță, poate afecta buna 

diversificare a portofoliilor și dezvoltarea 

de platforme de tranzacționare 

electronice, subminând astfel lichiditatea 

pe piața secundară, și poate reduce 

opțiunile în materie de investiții ale 

investitorilor de retail prin privarea 

acestora de posibilitatea de a achiziționa 

obligațiuni corporative din categoria 

„investment grade”. Prin urmare, este 

necesar să se elimine scutirea de 

obligativitatea prospectului pentru 

ofertele de valori mobiliare, altele decât 

titlurile de capital, a căror valoare 

nominală unitară se ridică la cel puțin 

100 000 EUR, precum și standardul mai 

scăzut de informare acordat în cazul 

prospectelor referitoare la astfel de valori 

mobiliare, altele decât titlurile de capital, 

care erau prevăzute inițial în Directiva 

2003/71/CE. În special, este oportun să se 

unifice aceste cerințe de informare 

minimă pentru prospectele aferente 

valorilor mobiliare, altele decât titlurile de 

capital, înlocuind astfel standardele de 

informare diferite între emisiunile care 

vizează numai investitorii calificați și 

emisiunile care vizează investitorii 

necalificați. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  208 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 47 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(47) Tratamentul favorabil acordat 

emisiunilor de valori mobiliare, altele decât 

titlurile de capital, cu o valoare nominală 

unitară de peste 100 000 EUR, poate 

denatura structura piețelor titlurilor de 

creanță, poate afecta buna diversificare a 

portofoliilor și dezvoltarea de platforme de 

tranzacționare electronice, subminând 

astfel lichiditatea pe piața secundară, și 

poate reduce opțiunile în materie de 

investiții ale investitorilor de retail prin 

privarea acestora de posibilitatea de a 

achiziționa obligațiuni corporative din 

categoria „investment grade”. Prin urmare, 

este necesar să se elimine scutirea de 

obligativitatea prospectului pentru ofertele 

de valori mobiliare, altele decât titlurile de 

capital, a căror valoare nominală unitară se 

ridică la cel puțin 100 000 EUR, precum și 

standardul mai scăzut de informare acordat 

în cazul prospectelor referitoare la astfel de 

valori mobiliare, altele decât titlurile de 

capital, care erau prevăzute inițial în 

Directiva 2003/71/CE. În special, este 

oportun să se unifice aceste cerințe de 

informare minimă pentru prospectele 

aferente valorilor mobiliare, altele decât 

titlurile de capital, înlocuind astfel 

standardele de informare diferite între 

emisiunile care vizează numai investitorii 

calificați și emisiunile care vizează 

investitorii necalificați. 

(47) Tratamentul favorabil acordat 

emisiunilor de valori mobiliare, altele decât 

titlurile de capital, cu o valoare nominală 

unitară de peste 100 000 EUR, poate 

denatura structura piețelor titlurilor de 

creanță, poate afecta buna diversificare a 

portofoliilor și dezvoltarea de platforme de 

tranzacționare electronice, subminând 

astfel lichiditatea pe piața secundară, și 

poate reduce opțiunile în materie de 

investiții ale investitorilor de retail prin 

privarea acestora de posibilitatea de a 

achiziționa obligațiuni corporative din 

categoria „investment grade”. În plus, 

normele înalte vizând cuantumul minim 

al decontărilor impuse depozitarilor 

centrali pentru valorile mobiliare de unii 

emitenți din Uniune creează ineficiențe 

operaționale și riscuri pentru 

infrastructurile de pe piețele financiare și 

participanții de pe acestea în privința 

serviciilor post-tranzacționare. Prin 

urmare, este necesar să se elimine scutirea 

de obligativitatea prospectului pentru 

ofertele de valori mobiliare, altele decât 

titlurile de capital, a căror valoare nominală 

unitară se ridică la cel puțin 100 000 EUR, 

precum și standardul mai scăzut de 

informare acordat în cazul prospectelor 

referitoare la astfel de valori mobiliare, 

altele decât titlurile de capital, care erau 

prevăzute inițial în Directiva 2003/71/CE. 

În special, este oportun să se unifice aceste 

cerințe de informare minimă pentru 

prospectele aferente valorilor mobiliare, 

altele decât titlurile de capital, înlocuind 

astfel standardele de informare diferite 

între emisiunile care vizează numai 

investitorii calificați și emisiunile care 

vizează investitorii necalificați. 

Or. en 
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Justificare 

Sugestie din partea BCE: dat fiind rolul BCE în cadrul sistemului Target2Securities, 

modificarea propusă pare întemeiată. 

 

Amendamentul  209 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 48 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(48) Scopul principal urmărit prin 

includerea factorilor de risc în prospect 

este de a garanta că investitorii evaluează 

aceste riscuri în mod documentat și, astfel, 

iau decizii de investiții în deplină 

cunoștință de cauză. Prin urmare, factorii 

de risc ar trebui să fie limitați la riscurile 

care sunt semnificative și specifice 

emitentului și valorilor sale mobiliare și 

care sunt coroborate de conținutul 

prospectului. Un prospect ar trebui să nu 

conțină factori de risc care sunt generici și 

sunt folosiți numai ca denegări de 

responsabilitate, deoarece aceștia ar putea 

oculta factori de risc mai specifici pe care 

investitorii ar trebui să îi cunoască, ceea ce 

ar duce la situația în care prospectul nu ar 

prezenta informații într-o formă ușor de 

analizat, concisă și inteligibilă. Pentru a 

ajuta investitorii să identifice riscurile 

cele mai semnificative, ar trebui să i se 

impună emitentului să grupeze factorii de 

risc specifici și să îi încadreze în categorii, 

în funcție de nivelurile de semnificație. 

Rezumatul ar trebui să cuprindă un 

număr limitat de factori de risc selectați 

de către emitent din categoria cu cel mai 

ridicat nivel de semnificație. 

(48) Scopul principal urmărit prin 

includerea factorilor de risc în prospect 

este de a garanta că investitorii evaluează 

aceste riscuri în mod documentat și, astfel, 

iau decizii de investiții în deplină 

cunoștință de cauză. Prin urmare, factorii 

de risc ar trebui să fie limitați la riscurile 

care sunt semnificative și specifice 

emitentului și valorilor sale mobiliare și 

care sunt coroborate de conținutul 

prospectului. Un prospect ar trebui să nu 

conțină factori de risc care sunt generici și 

sunt folosiți numai ca denegări de 

responsabilitate, deoarece aceștia ar putea 

oculta factori de risc mai specifici pe care 

investitorii ar trebui să îi cunoască, ceea ce 

ar duce la situația în care prospectul nu ar 

prezenta informații într-o formă ușor de 

analizat, concisă și inteligibilă. Autoritățile 

naționale competente ar trebui să 

încurajeze emitenții să includă doar 

factorii de risc semnificativi și specifici 

emitentului sau valorii mobiliare. 

Or. en 
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Amendamentul  210 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 48 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(48) Scopul principal urmărit prin 

includerea factorilor de risc în prospect 

este de a garanta că investitorii evaluează 

aceste riscuri în mod documentat și, astfel, 

iau decizii de investiții în deplină 

cunoștință de cauză. Prin urmare, factorii 

de risc ar trebui să fie limitați la riscurile 

care sunt semnificative și specifice 

emitentului și valorilor sale mobiliare și 

care sunt coroborate de conținutul 

prospectului. Un prospect ar trebui să nu 

conțină factori de risc care sunt generici și 

sunt folosiți numai ca denegări de 

responsabilitate, deoarece aceștia ar putea 

oculta factori de risc mai specifici pe care 

investitorii ar trebui să îi cunoască, ceea ce 

ar duce la situația în care prospectul nu ar 

prezenta informații într-o formă ușor de 

analizat, concisă și inteligibilă. Pentru a 

ajuta investitorii să identifice riscurile 

cele mai semnificative, ar trebui să i se 

impună emitentului să grupeze factorii de 

risc specifici și să îi încadreze în categorii, 

în funcție de nivelurile de semnificație. 

Rezumatul ar trebui să cuprindă un 

număr limitat de factori de risc selectați 

de către emitent din categoria cu cel mai 

ridicat nivel de semnificație. 

(48) Scopul principal urmărit prin 

includerea factorilor de risc în prospect 

este de a garanta că investitorii evaluează 

aceste riscuri în mod documentat și, astfel, 

iau decizii de investiții în deplină 

cunoștință de cauză. Prin urmare, factorii 

de risc ar trebui să fie limitați la riscurile 

care sunt specifice riscurilor operaționale 

și de investiții cu care se confruntă 

emitentul și valorile sale mobiliare și care 

sunt coroborate de conținutul prospectului. 

Un prospect ar trebui să nu conțină factori 

de risc care sunt generici și sunt folosiți 

numai ca denegări de responsabilitate, 

deoarece aceștia ar putea oculta factori de 

risc mai specifici pe care investitorii ar 

trebui să îi cunoască, ceea ce ar duce la 

situația în care prospectul nu ar prezenta 

informații într-o formă ușor de analizat, 

concisă și inteligibilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  211 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 48 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(48) Scopul principal urmărit prin 

includerea factorilor de risc în prospect 

este de a garanta că investitorii evaluează 

aceste riscuri în mod documentat și, astfel, 

iau decizii de investiții în deplină 

cunoștință de cauză. Prin urmare, factorii 

de risc ar trebui să fie limitați la riscurile 

care sunt semnificative și specifice 

emitentului și valorilor sale mobiliare și 

care sunt coroborate de conținutul 

prospectului. Un prospect ar trebui să nu 

conțină factori de risc care sunt generici și 

sunt folosiți numai ca denegări de 

responsabilitate, deoarece aceștia ar putea 

oculta factori de risc mai specifici pe care 

investitorii ar trebui să îi cunoască, ceea ce 

ar duce la situația în care prospectul nu ar 

prezenta informații într-o formă ușor de 

analizat, concisă și inteligibilă. Pentru a 

ajuta investitorii să identifice riscurile 

cele mai semnificative, ar trebui să i se 

impună emitentului să grupeze factorii de 

risc specifici și să îi încadreze în categorii, 

în funcție de nivelurile de semnificație. 

Rezumatul ar trebui să cuprindă un 

număr limitat de factori de risc selectați 

de către emitent din categoria cu cel mai 

ridicat nivel de semnificație. 

(48) Scopul principal urmărit prin 

includerea factorilor de risc în prospect 

este de a garanta că investitorii evaluează 

aceste riscuri în mod documentat și, astfel, 

iau decizii de investiții în deplină 

cunoștință de cauză. Prin urmare, factorii 

de risc ar trebui să fie limitați la riscurile 

care sunt semnificative și specifice 

emitentului și valorilor sale mobiliare și 

care sunt coroborate de conținutul 

prospectului. Un prospect ar trebui să nu 

conțină factori de risc care sunt generici și 

sunt folosiți numai ca denegări de 

responsabilitate, deoarece aceștia ar putea 

oculta factori de risc mai specifici pe care 

investitorii ar trebui să îi cunoască, ceea ce 

ar duce la situația în care prospectul nu ar 

prezenta informații într-o formă ușor de 

analizat, concisă și inteligibilă. 

Or. de 

Justificare 

O clasificare și o categorizare a riscurilor care să ofere certitudine juridică sunt extrem de 

dificile în momentul emiterii prospectului. De asemenea, clasificarea riscurilor în trei 

categorii poate induce investitorii în eroare. 

 

Amendamentul  212 

Ernest Urtasun 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 48 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(48) Scopul principal urmărit prin 

includerea factorilor de risc în prospect 

este de a garanta că investitorii evaluează 

aceste riscuri în mod documentat și, astfel, 

iau decizii de investiții în deplină 

cunoștință de cauză. Prin urmare, factorii 

de risc ar trebui să fie limitați la riscurile 

care sunt semnificative și specifice 

emitentului și valorilor sale mobiliare și 

care sunt coroborate de conținutul 

prospectului. Un prospect ar trebui să nu 

conțină factori de risc care sunt generici și 

sunt folosiți numai ca denegări de 

responsabilitate, deoarece aceștia ar putea 

oculta factori de risc mai specifici pe care 

investitorii ar trebui să îi cunoască, ceea ce 

ar duce la situația în care prospectul nu ar 

prezenta informații într-o formă ușor de 

analizat, concisă și inteligibilă. Pentru a 

ajuta investitorii să identifice riscurile cele 

mai semnificative, ar trebui să i se impună 

emitentului să grupeze factorii de risc 

specifici și să îi încadreze în categorii, în 

funcție de nivelurile de semnificație. 

Rezumatul ar trebui să cuprindă un număr 

limitat de factori de risc selectați de către 

emitent din categoria cu cel mai ridicat 

nivel de semnificație. 

(48) Scopul principal urmărit prin 

includerea factorilor de risc în prospect 

este de a garanta că investitorii evaluează 

aceste riscuri în mod documentat și, astfel, 

iau decizii de investiții în deplină 

cunoștință de cauză. Prin urmare, factorii 

de risc ar trebui să fie limitați la riscurile 

care sunt semnificative și specifice 

emitentului și valorilor sale mobiliare și 

care sunt coroborate de conținutul 

prospectului. Un prospect ar trebui să nu 

conțină factori de risc care sunt generici și 

sunt folosiți numai ca denegări de 

responsabilitate, deoarece aceștia ar putea 

oculta factori de risc mai specifici pe care 

investitorii ar trebui să îi cunoască, ceea ce 

ar duce la situația în care prospectul nu ar 

prezenta informații într-o formă ușor de 

analizat, concisă și inteligibilă. Pentru a 

ajuta investitorii să identifice riscurile cele 

mai semnificative, ar trebui să i se impună 

emitentului să grupeze factorii de risc 

specifici și să îi încadreze în categorii, în 

funcție de nivelurile de semnificație. 

Rezumatul ar trebui să cuprindă un număr 

limitat de factori de risc selectați de către 

emitent din categoria cu cel mai ridicat 

nivel de semnificație. Fără a aduce 

atingere celor de mai sus, toți factorii de 

risc de cea mai mare importanță ar trebui 

să fie incluși în rezumat și, prin urmare, 

nu se poate aplica o limită superioară 

arbitrară.  

Or. en 

 

Amendamentul  213 

Philippe De Backer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 51 



 

PE582.054v01-00 66/139 AM\1092631RO.doc 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(51) Permisiunea ca emitenții să includă, 

prin trimiteri, documente care conțin 

informații care trebuie prezentate în 

prospect - cu condiția ca documentele 

incluse prin trimiteri să fi fost publicate 

anterior în format electronic - ar trebui să 

faciliteze procedura de elaborare a 

prospectului și să diminueze costurile 

suportate de emitenți, fără ca protecția 

investitorilor să fie afectată. Totuși, acest 

obiectiv de simplificare și de reducere a 

costurilor de elaborare a prospectului nu ar 

trebui să fie realizat în detrimentul altor 

interese pe care prospectul este menit să le 

protejeze, inclusiv accesibilitatea 

informațiilor. Limba utilizată pentru 

informațiile incluse prin trimiteri ar trebui 

să fie cea prevăzută de regimul lingvistic 

aplicabil prospectelor. Informațiile incluse 

prin trimiteri pot face referire la date 

istorice. Totuși, în cazul în care aceste 

informații nu mai sunt relevante din cauza 

unei schimbări semnificative a situației, 

acest lucru ar trebui precizat cu claritate în 

prospect și ar trebui să se furnizeze și 

informațiile actualizate. 

(51) Permisiunea ca emitenții să includă, 

prin trimiteri, documente care conțin 

informații care trebuie prezentate în 

prospect sau într-un prospect de bază – cu 

condiția ca documentele incluse prin 

trimiteri să fi fost publicate anterior în 

format electronic – ar trebui să faciliteze 

procedura de elaborare a prospectului și să 

diminueze costurile suportate de emitenți, 

fără ca protecția investitorilor să fie 

afectată. Totuși, acest obiectiv de 

simplificare și de reducere a costurilor de 

elaborare a prospectului nu ar trebui să fie 

realizat în detrimentul altor interese pe care 

prospectul este menit să le protejeze, 

inclusiv accesibilitatea informațiilor. 

Limba utilizată pentru informațiile incluse 

prin trimiteri ar trebui să fie cea prevăzută 

de regimul lingvistic aplicabil prospectelor. 

Informațiile incluse prin trimiteri pot face 

referire la date istorice. Totuși, în cazul în 

care aceste informații nu mai sunt relevante 

din cauza unei schimbări semnificative a 

situației, acest lucru ar trebui precizat cu 

claritate în prospect și ar trebui să se 

furnizeze și informațiile actualizate. De 

asemenea, emitenții frecvenți ar trebui să 

fie liberi să aleagă să includă orice 

modificări aduse documentului de 

înregistrare universal printr-o trimitere 

dinamică în prospect. O astfel de referință 

dinamică ar asigura faptul că cititorul 

este întotdeauna trimis la cea mai recentă 

versiune a documentului de înregistrare 

universal, fără a fi nevoie de o 

completare. Utilizarea unei trimiteri 

dinamice în locul unor completări nu ar 

trebui să afecteze dreptul de retragere al 

investitorului. 

Or. en 

Justificare 

Înlocuiește amendamentul nr. 17 din proiectul de raport. Se adaugă ultima propoziție: 
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„Utilizarea unei trimiteri dinamice în locul unor completări nu ar trebui să afecteze dreptul 

de retragere al investitorului.” 

 

Amendamentul  214 

Philippe De Backer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 52 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(52) Orice informații reglementate, astfel 

cum sunt definite la articolul 2 alineatul 

(1) litera (k) din Directiva 2004/109/CE, 
ar trebui să fie eligibile pentru a fi incluse 

prin trimiteri în prospect. Emitenților ale 

căror valori mobiliare sunt tranzacționate 

în cadrul unui sistem multilateral de 

tranzacționare și emitenților care sunt 

scutiți de publicarea rapoartelor financiare 

anuale și semestriale în conformitate cu 

articolul 8 alineatul (1) litera (b) din 

Directiva 2004/109/CE, ar trebui, de 

asemenea, să li se permită să includă într-

un prospect, prin trimiteri, toate sau o parte 

din informațiile lor financiare anuale și 

provizorii, rapoartele lor de audit, situațiile 

lor financiare, rapoartele lor de gestiune 

sau declarațiile lor privind guvernanța 

corporativă, sub rezerva publicării lor 

electronice. 

(52) Orice informații reglementate ar trebui 

să fie eligibile pentru a fi incluse prin 

trimiteri în prospect. Emitenților ale căror 

valori mobiliare sunt tranzacționate în 

cadrul unui sistem multilateral de 

tranzacționare și emitenților care sunt 

scutiți de publicarea rapoartelor financiare 

anuale și semestriale în conformitate cu 

articolul 8 alineatul (1) litera (b) din 

Directiva 2004/109/CE ar trebui, de 

asemenea, să li se permită să includă într-

un prospect, prin trimiteri, toate sau o parte 

din informațiile lor financiare anuale și 

provizorii, rapoartele lor de audit, situațiile 

lor financiare, rapoartele lor de gestiune 

sau declarațiile lor privind guvernanța 

corporativă, sub rezerva publicării lor 

electronice. 

Or. en 

Justificare 

Modificare tehnică legată de modificarea definiției „informațiilor reglementate”. 

 

Amendamentul  215 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 53 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(53) Nu toți emitenții au acces la informații 

adecvate și la orientări cu privire la 

procedura de verificare și de aprobare, 

precum și cu privire la pașii care trebuie 

urmați pentru a obține aprobarea unui 

prospect, întrucât în statele membre există 

abordări diferite la nivelul autorităților 

competente. Prezentul regulament ar trebui 

să elimine aceste diferențe prin 

armonizarea normelor aplicabile procedurii 

de verificare și de aprobare, astfel încât să 

se asigure că toate autoritățile competente 

adoptă o abordare convergentă atunci când 

verifică dacă informațiile cuprinse într-un 

prospect sunt complete, coerente și 

inteligibile. Pe site-urile web ale 

autorităților competente ar trebui făcute 

publice orientări privind modul de a 

solicita aprobarea unui prospect. ESMA ar 

trebui să joace un rol esențial în 

promovarea convergenței activităților de 

supraveghere în acest domeniu prin 

utilizarea competențelor sale în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului13. 

În special, ESMA ar trebui să efectueze 

evaluări inter pares care să acopere 

activitățile desfășurate de autoritățile 

competente în temeiul prezentului 

regulament într-un interval adecvat înainte 

de revizuirea prezentului regulament și în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

1095/2010. 

(53) Nu toți emitenții au acces la informații 

adecvate și la orientări cu privire la 

procedura de verificare și de aprobare, 

precum și cu privire la pașii care trebuie 

urmați pentru a obține aprobarea unui 

prospect, întrucât în statele membre există 

abordări diferite la nivelul autorităților 

competente. Prezentul regulament ar trebui 

să elimine aceste diferențe prin 

armonizarea normelor aplicabile procedurii 

de verificare și de aprobare și optimizarea 

procesului de aprobare de către 

autoritățile naționale competente, astfel 

încât să se asigure că toate autoritățile 

competente adoptă o abordare convergentă 

atunci când verifică dacă informațiile 

cuprinse într-un prospect sunt complete, 

coerente și inteligibile. Pe site-urile web 

ale autorităților competente ar trebui făcute 

publice orientări privind modul de a 

solicita aprobarea unui prospect. ESMA ar 

trebui să joace un rol esențial în 

promovarea convergenței activităților de 

supraveghere în acest domeniu prin 

utilizarea competențelor sale în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului13. 

În special, ESMA ar trebui să efectueze 

evaluări inter pares care să acopere 

activitățile desfășurate de autoritățile 

competente în temeiul prezentului 

regulament într-un interval adecvat înainte 

de revizuirea prezentului regulament și în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 1095/2010. 

__________________ __________________ 

13 Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 de instituire a 

Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea europeană pentru valori 

mobiliare și piețe), de modificare a 

Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 

Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO 

L 331, 15.12.2010, p. 84). 

13 Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 de instituire a 

Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea europeană pentru valori 

mobiliare și piețe), de modificare a 

Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 

Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO 

L 331, 15.12.2010, p. 84). 
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Or. en 

 

Amendamentul  216 

Philippe De Backer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 53 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (53a) ESMA, împreună cu autoritățile 

naționale competente, ar trebui să 

realizeze o evaluare a proiectării, 

finanțării și funcționării unui sistem 

central de gestionare a proceselor în 

contextul uniunii piețelor de capital. 

Or. en 

 

Amendamentul  217 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 54 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(54) Pentru a facilita accesul pe piețele 

statelor membre, este important să se facă 

publice taxele percepute de autoritățile 

competente pentru aprobarea și depunerea 

prospectelor și a documentelor conexe. 

(54) Pentru a facilita accesul pe piețele 

statelor membre, este important să se facă 

publice taxele percepute de autoritățile 

competente pentru aprobarea și depunerea 

prospectelor și a documentelor conexe. 

Taxele impuse emitenților stabiliți într-o 

țară terță ar trebui să reflecte sarcina 

suplimentară pe care această stabilire o 

creează pentru autoritatea națională 

competentă din statele membre în care 

sunt emise valorile mobiliare. 

Or. en 

 

Amendamentul  218 

Kay Swinburne 
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Propunere de regulament 

Considerentul 55 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(55) Având în vedere că internetul 

facilitează accesul la informații și pentru a 

se asigura un acces mai ușor pentru 

investitori, prospectul aprobat ar trebui să 

fie publicat întotdeauna în format 

electronic. Prospectul ar trebui să fie 

publicat într-o secțiune specială pe site-ul 

web al emitentului, al ofertantului sau al 

persoanei care solicită admiterea sau, după 

caz, pe site-ul web al intermediarilor 

financiari care plasează sau vând valorile 

mobiliare, inclusiv al agenților de plată sau 

pe site-ul web al pieței reglementate pe 

care se solicită admiterea la tranzacționare 

sau al operatorului sistemului multilateral 

de tranzacționare și ar trebui să fie transmis 

de autoritatea competentă către ESMA, 

împreună cu datele relevante care permit 

clasificarea acestuia. ESMA ar trebui să 

ofere un mecanism de stocare centralizată a 

prospectelor care să permită accesul gratuit 

și instrumente adecvate de căutare pentru 

public. Prospectele ar trebui să rămână la 

dispoziția publicului pentru cel puțin 10 de 

ani de la data publicării lor, pentru a se 

asigura că perioada de disponibilitate 

pentru public este aliniată cu cea a 

rapoartelor financiare anuale și semestriale 

prevăzută de Directiva 2004/109/CE. Cu 

toate acestea, prospectul ar trebui furnizat 

întotdeauna investitorilor pe suport de 

hârtie, gratuit și la cerere. 

(55) Având în vedere că internetul 

facilitează accesul la informații și pentru a 

se asigura un acces mai ușor pentru 

investitori, prospectul aprobat ar trebui să 

fie publicat întotdeauna în format 

electronic. Prospectul ar trebui să fie 

publicat într-o secțiune specială pe site-ul 

web al emitentului, al ofertantului sau al 

persoanei care solicită admiterea sau, după 

caz, pe site-ul web al intermediarilor 

financiari care plasează sau vând valorile 

mobiliare, inclusiv al agenților de plată sau 

pe site-ul web al pieței reglementate pe 

care se solicită admiterea la tranzacționare 

sau al operatorului sistemului multilateral 

de tranzacționare și ar trebui să fie transmis 

de autoritatea competentă către ESMA, 

împreună cu datele relevante care permit 

clasificarea acestuia. ESMA ar trebui să 

ofere un mecanism de stocare centralizată 

electronică a prospectelor care să permită 

accesul gratuit și instrumente adecvate de 

căutare pentru public. Prospectele ar trebui 

să rămână la dispoziția publicului pentru 

cel puțin 10 ani de la data publicării lor, 

pentru a se asigura că perioada de 

disponibilitate pentru public este aliniată cu 

cea a rapoartelor financiare anuale și 

semestriale prevăzută de 

Directiva 2004/109/CE. 

Or. en 

 

Amendamentul  219 

Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 55 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(55) Având în vedere că internetul 

facilitează accesul la informații și pentru a 

se asigura un acces mai ușor pentru 

investitori, prospectul aprobat ar trebui să 

fie publicat întotdeauna în format 

electronic. Prospectul ar trebui să fie 

publicat într-o secțiune specială pe site-ul 

web al emitentului, al ofertantului sau al 

persoanei care solicită admiterea sau, după 

caz, pe site-ul web al intermediarilor 

financiari care plasează sau vând valorile 

mobiliare, inclusiv al agenților de plată sau 

pe site-ul web al pieței reglementate pe 

care se solicită admiterea la tranzacționare 

sau al operatorului sistemului multilateral 

de tranzacționare și ar trebui să fie transmis 

de autoritatea competentă către ESMA, 

împreună cu datele relevante care permit 

clasificarea acestuia. ESMA ar trebui să 

ofere un mecanism de stocare centralizată a 

prospectelor care să permită accesul gratuit 

și instrumente adecvate de căutare pentru 

public. Prospectele ar trebui să rămână la 

dispoziția publicului pentru cel puțin 10 de 

ani de la data publicării lor, pentru a se 

asigura că perioada de disponibilitate 

pentru public este aliniată cu cea a 

rapoartelor financiare anuale și semestriale 

prevăzută de Directiva 2004/109/CE. Cu 

toate acestea, prospectul ar trebui furnizat 

întotdeauna investitorilor pe suport de 

hârtie, gratuit și la cerere. 

(55) Având în vedere că internetul 

facilitează accesul la informații și pentru a 

se asigura un acces mai ușor pentru 

investitori, prospectul aprobat ar trebui să 

fie publicat întotdeauna în format 

electronic. Prospectul ar trebui să fie 

publicat într-o secțiune specială pe site-ul 

web al emitentului, al ofertantului sau al 

persoanei care solicită admiterea sau, după 

caz, pe site-ul web al intermediarilor 

financiari care plasează sau vând valorile 

mobiliare, inclusiv al agenților de plată sau 

pe site-ul web al pieței reglementate pe 

care se solicită admiterea la tranzacționare 

sau al operatorului sistemului multilateral 

de tranzacționare și ar trebui să fie transmis 

de autoritatea competentă către ESMA, 

împreună cu datele relevante care permit 

clasificarea acestuia. ESMA ar trebui să 

ofere un mecanism de stocare centralizată a 

prospectelor care să permită accesul gratuit 

și instrumente adecvate de căutare pentru 

public. Pentru a asigura că investitorii au 

acces la date fiabile, care pot fi utilizate și 

analizate în timp util și într-un mod 

eficient, informațiile esențiale pentru care 

au fost definite standarde internaționale, 

cum ar fi ISIN și LEI, ar trebui să fie 

lizibile electronic, incluzând metadatele. 
Prospectele ar trebui să rămână la 

dispoziția publicului pentru cel puțin 10 ani 

de la data publicării lor, pentru a se asigura 

că perioada de disponibilitate pentru public 

este aliniată cu cea a rapoartelor financiare 

anuale și semestriale prevăzută 

de Directiva 2004/109/CE. Cu toate 

acestea, prospectul ar trebui furnizat 

întotdeauna investitorilor pe suport de 

hârtie, gratuit și la cerere. 

Or. en 

 

Amendamentul  220 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 
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Propunere de regulament 

Considerentul 56 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(56) De asemenea, este necesar să se 

armonizeze comunicările cu caracter 

publicitar pentru a se evita subminarea 

încrederii publicului și pentru a nu se aduce 

atingere bunei funcționări a piețelor 

financiare. Corectitudinea și acuratețea 

comunicărilor cu caracter publicitar, 

precum și coerența acestora cu conținutul 

prospectului sunt de cea mai mare 

importanță pentru protecția investitorilor, 

inclusiv a investitorilor de retail, iar 

supravegherea acestor comunicări cu 

caracter publicitar face parte integrantă din 

rolul autorităților competente. 

(56) De asemenea, este necesar să se 

armonizeze comunicările cu caracter 

publicitar pentru a se evita subminarea 

încrederii publicului și pentru a nu se aduce 

atingere bunei funcționări a piețelor 

financiare. Corectitudinea și acuratețea 

comunicărilor cu caracter publicitar, 

precum și coerența acestora cu conținutul 

prospectului sunt de cea mai mare 

importanță pentru protecția investitorilor, 

inclusiv a investitorilor de retail. Fără a 

aduce atingere mecanismului privind 

pașaportul prevăzut în prezentul 

regulament, supravegherea acestor 

comunicări cu caracter publicitar face parte 

integrantă din rolul autorității competente 

din statele membre gazdă, ținând seama 

de competențele lor lingvistice și de buna 

cunoaștere a dreptului societăților 

comerciale și a legilor privind 

consumatorii aplicabile la nivel local, de 

cultura investitorilor și de nivelul de 

educație financiară. 

Or. en 

 

Amendamentul  221 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 56 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(56) De asemenea, este necesar să se 

armonizeze comunicările cu caracter 

publicitar pentru a se evita subminarea 

încrederii publicului și pentru a nu se aduce 

atingere bunei funcționări a piețelor 

financiare. Corectitudinea și acuratețea 

comunicărilor cu caracter publicitar, 

(56) De asemenea, este necesar să se 

armonizeze comunicările cu caracter 

publicitar pentru a se evita subminarea 

încrederii publicului și pentru a nu se aduce 

atingere bunei funcționări a piețelor 

financiare. Corectitudinea și acuratețea 

comunicărilor cu caracter publicitar, 
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precum și coerența acestora cu conținutul 

prospectului sunt de cea mai mare 

importanță pentru protecția investitorilor, 

inclusiv a investitorilor de retail, iar 

supravegherea acestor comunicări cu 

caracter publicitar face parte integrantă 

din rolul autorităților competente. 

precum și coerența acestora cu conținutul 

prospectului sunt de cea mai mare 

importanță pentru protecția investitorilor, 

inclusiv a investitorilor de retail. Având în 

vedere proximitatea lor, o mai bună 

înțelegere a limbii și o cunoaștere mai 

aprofundată a legislației naționale 

relevante, autoritățile competente din 

statele membre în care sunt difuzate 

comunicările ar trebui să fie competente 

pentru a asigura supravegherea 

comunicărilor respective. 

Or. en 

 

Amendamentul  222 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 56 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(56) De asemenea, este necesar să se 

armonizeze comunicările cu caracter 

publicitar pentru a se evita subminarea 

încrederii publicului și pentru a nu se aduce 

atingere bunei funcționări a piețelor 

financiare. Corectitudinea și acuratețea 

comunicărilor cu caracter publicitar, 

precum și coerența acestora cu conținutul 

prospectului sunt de cea mai mare 

importanță pentru protecția investitorilor, 

inclusiv a investitorilor de retail, iar 

supravegherea acestor comunicări cu 

caracter publicitar face parte integrantă din 

rolul autorităților competente. 

(56) De asemenea, este necesar să se 

armonizeze comunicările cu caracter 

publicitar pentru a se evita subminarea 

încrederii publicului și pentru a nu se aduce 

atingere bunei funcționări a piețelor 

financiare. Corectitudinea și acuratețea 

comunicărilor cu caracter publicitar, 

precum și coerența acestora cu conținutul 

prospectului sunt de cea mai mare 

importanță pentru protecția investitorilor, 

inclusiv a investitorilor de retail, iar, fără a 

aduce atingere mecanismului privind 

pașaportul prevăzut în prezentul 

regulament, supravegherea acestor 

comunicări cu caracter publicitar face parte 

integrantă din rolul autorităților 

competente din statul membru în care este 

comunicat prospectul, având în vedere 

competențele lor intrinsece, în special 

competențele lor lingvistice, precum și 

cunoașterea dreptului societăților 

comerciale și a legilor privind 

consumatorii aplicabile la nivel local, 

cultura investitorilor și nivelul de educație 



 

PE582.054v01-00 74/139 AM\1092631RO.doc 

RO 

financiară. 

Or. en 

 

Amendamentul  223 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 56 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(56) De asemenea, este necesar să se 

armonizeze comunicările cu caracter 

publicitar pentru a se evita subminarea 

încrederii publicului și pentru a nu se aduce 

atingere bunei funcționări a piețelor 

financiare. Corectitudinea și acuratețea 

comunicărilor cu caracter publicitar, 

precum și coerența acestora cu conținutul 

prospectului sunt de cea mai mare 

importanță pentru protecția investitorilor, 

inclusiv a investitorilor de retail, iar 

supravegherea acestor comunicări cu 

caracter publicitar face parte integrantă din 

rolul autorităților competente. 

(56) De asemenea, este necesar să se 

armonizeze comunicările cu caracter 

publicitar pentru a se evita subminarea 

încrederii publicului și pentru a nu se aduce 

atingere bunei funcționări a piețelor 

financiare. Corectitudinea și acuratețea 

comunicărilor cu caracter publicitar, 

precum și coerența acestora cu conținutul 

prospectului sunt de cea mai mare 

importanță pentru protecția investitorilor, 

inclusiv a investitorilor de retail, iar 

supravegherea acestor comunicări cu 

caracter publicitar face parte integrantă din 

rolul autorităților competente. Autoritățile 

competente din statele membre în care 

sunt difuzate comunicările ar trebui să fie 

responsabile pentru supravegherea 

comunicărilor difuzate în statul membru 

respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  224 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 56 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(56) De asemenea, este necesar să se 

armonizeze comunicările cu caracter 

(56) De asemenea, este necesar să se 

armonizeze comunicările cu caracter 
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publicitar pentru a se evita subminarea 

încrederii publicului și pentru a nu se aduce 

atingere bunei funcționări a piețelor 

financiare. Corectitudinea și acuratețea 

comunicărilor cu caracter publicitar, 

precum și coerența acestora cu conținutul 

prospectului sunt de cea mai mare 

importanță pentru protecția investitorilor, 

inclusiv a investitorilor de retail, iar 

supravegherea acestor comunicări cu 

caracter publicitar face parte integrantă din 

rolul autorităților competente. 

publicitar pentru a se evita subminarea 

încrederii publicului și pentru a nu se aduce 

atingere bunei funcționări a piețelor 

financiare. Corectitudinea și acuratețea 

comunicărilor cu caracter publicitar, 

precum și coerența acestora cu conținutul 

prospectului sunt de cea mai mare 

importanță pentru protecția investitorilor, 

inclusiv a investitorilor de retail, iar 

supravegherea acestor comunicări cu 

caracter publicitar face parte integrantă din 

rolul autorităților competente, în cooperare 

cu statele membre de origine și cu cele 

gazdă și făcând obiectul medierii ESMA 

în cazul unor litigii. 

Or. en 

 

Amendamentul  225 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 59 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(59) Obligativitatea, pentru emitenți, de a 

traduce integral prospectul în toate limbile 

oficiale descurajează ofertele publice și 

tranzacțiile multinaționale. Pentru 

facilitarea ofertelor transfrontaliere, atunci 

când prospectul este elaborat într-o limbă 

uzuală în domeniul finanțelor 

internaționale, doar rezumatul ar trebui să 

fie tradus în limba oficială (limbile 

oficiale) a (ale) statului membru (statelor 

membre) gazdă sau de origine. 

(59) Obligativitatea, pentru emitenți, de a 

traduce integral prospectul în toate limbile 

oficiale descurajează ofertele publice și 

tranzacțiile multinaționale. Pentru 

facilitarea ofertelor transfrontaliere, atunci 

când prospectul este elaborat într-o limbă 

uzuală în domeniul finanțelor 

internaționale, doar rezumatul ar trebui să 

fie tradus în limba oficială (limbile 

oficiale) a (ale) statului membru (statelor 

membre) gazdă sau de origine sau într-una 

din limbile oficiale utilizate în acea parte 

a statului membru în care este distribuit 

produsul de investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  226 

Jonás Fernández 



 

PE582.054v01-00 76/139 AM\1092631RO.doc 

RO 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 59 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(59) Obligativitatea, pentru emitenți, de a 

traduce integral prospectul în toate limbile 

oficiale relevante descurajează ofertele 

transfrontaliere și tranzacționările multiple. 

Pentru facilitarea ofertelor transfrontaliere, 

atunci când prospectul este elaborat într-o 

limbă uzuală în domeniul finanțelor 

internaționale, doar rezumatul ar trebui să 

fie tradus în limba oficială (limbile 

oficiale) a (ale) statului membru (statelor 

membre) gazdă sau de origine. 

(59) Obligativitatea, pentru emitenți, de a 

traduce integral prospectul în toate limbile 

oficiale relevante descurajează ofertele 

transfrontaliere și tranzacționările multiple. 

Pentru facilitarea ofertelor transfrontaliere, 

atunci când prospectul este elaborat într-o 

limbă uzuală în domeniul finanțelor 

internaționale, doar rezumatul ar trebui să 

fie tradus în limba oficială (limbile 

oficiale) a (ale) statului membru (statelor 

membre) în care se realizează emisiunea. 

Or. es 

 

Amendamentul  227 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 60 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(60) Autoritatea competentă dintr-un stat 

membru gazdă ar trebui împuternicită să 

primească, din partea autorității 

competente din statul membru de origine, 

un certificat care să ateste că prospectul a 

fost elaborat în conformitate cu prezentul 

regulament. Autoritatea competentă din 

statul membru de origine ar trebui să 

notifice și emitentului sau persoanei 

responsabile de elaborarea prospectului 

certificatul de aprobare a prospectului 

adresat autorității competente din statul 
membru gazdă, pentru a asigura emitentul 

sau persoana responsabile de elaborarea 

prospectului dacă și când a avut loc în mod 

efectiv această notificare. 

(60) Autoritățile competente din alte state 

membre ar trebui împuternicite să 

primească, din partea autorității 

competente din statul membru în care 

emitentul are sediul social, un certificat 

care să ateste că prospectul a fost elaborat 

în conformitate cu prezentul regulament. 

Autoritatea competentă din statul membru 

în care este domiciliat emitentul ar trebui 

să notifice și emitentului sau persoanei 

responsabile de elaborarea prospectului 

certificatul de aprobare a prospectului, 

valabil în orice stat membru, pentru a 

asigura emitentul sau persoana 

responsabile de elaborarea prospectului 

dacă și când a avut loc în mod efectiv 

această notificare. 

Or. es 
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Amendamentul  228 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 60 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(60) Autoritatea competentă dintr-un stat 

membru gazdă ar trebui împuternicită să 

primească, din partea autorității 

competente din statul membru de origine, 

un certificat care să ateste că prospectul a 

fost elaborat în conformitate cu prezentul 

regulament. Autoritatea competentă din 

statul membru de origine ar trebui să 

notifice și emitentului sau persoanei 

responsabile de elaborarea prospectului 

certificatul de aprobare a prospectului 

adresat autorității competente din statul 

membru gazdă, pentru a asigura emitentul 

sau persoana responsabile de elaborarea 

prospectului dacă și când a avut loc în mod 

efectiv această notificare. 

(60) Autoritatea competentă dintr-un stat 

membru gazdă ar trebui împuternicită să 

primească, din partea autorității 

competente din statul membru de origine, 

un certificat care să ateste că prospectul 

sau documentul de înregistrare universal 
a fost elaborat în conformitate cu prezentul 

regulament. Autoritatea competentă din 

statul membru de origine ar trebui să 

notifice și emitentului sau persoanei 

responsabile de elaborarea prospectului 

sau a documentului de înregistrare 

universal certificatul de aprobare a 

prospectului adresat autorității competente 

din statul membru gazdă, pentru a asigura 

emitentul sau persoana responsabile de 

elaborarea prospectului dacă și când a avut 

loc în mod efectiv această notificare. 

Or. de 

 

Amendamentul  229 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 60 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(60) Autoritatea competentă dintr-un stat 

membru gazdă ar trebui împuternicită să 

primească, din partea autorității 

competente din statul membru de origine, 

un certificat care să ateste că prospectul a 

fost elaborat în conformitate cu prezentul 

regulament. Autoritatea competentă din 

statul membru de origine ar trebui să 

(60) Autoritatea competentă dintr-un stat 

membru de origine ar trebui să notifice 

ESMA și emitentului sau persoanei 

responsabile de elaborarea prospectului 

certificatul de aprobare a prospectului, 

pentru a asigura emitentul sau persoana 

responsabile de elaborarea prospectului 

dacă și când a avut loc în mod efectiv 
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notifice și emitentului sau persoanei 

responsabile de elaborarea prospectului 

certificatul de aprobare a prospectului 

adresat autorității competente din statul 

membru gazdă, pentru a asigura emitentul 

sau persoana responsabile de elaborarea 

prospectului dacă și când a avut loc în mod 

efectiv această notificare. 

această notificare. 

Or. en 

 

Amendamentul  230 

 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 60 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(60) Autoritatea competentă dintr-un stat 

membru gazdă ar trebui împuternicită să 

primească, din partea autorității 

competente din statul membru de origine, 

un certificat care să ateste că prospectul a 

fost elaborat în conformitate cu prezentul 

regulament. Autoritatea competentă din 

statul membru de origine ar trebui să 

notifice și emitentului sau persoanei 

responsabile de elaborarea prospectului 

certificatul de aprobare a prospectului 

adresat autorității competente din statul 

membru gazdă, pentru a asigura emitentul 

sau persoana responsabile de elaborarea 

prospectului dacă și când a avut loc în mod 

efectiv această notificare. 

(60) ESMA ar trebui să acționeze ca 

unică autoritate competentă 

administrativă responsabilă pentru 

realizarea îndatoririlor care decurg din 

prezentul regulament. Autoritățile 

naționale competente menționate la 

articolul 22 din Regulamentul (UE) 

nr. 596/2014 dintr-un stat membru de 

origine și dintr-un stat membru gazdă ar 

trebui împuternicite să primească, din 

partea autorității competente, un certificat 

care să ateste că prospectul a fost elaborat 

în conformitate cu prezentul regulament. 

Autoritatea competentă ar trebui să notifice 

și emitentului sau persoanei responsabile 

de elaborarea prospectului certificatul de 

aprobare a prospectului adresat autorității 

competente din statul membru gazdă, 

pentru a asigura emitentul sau persoana 

responsabile de elaborarea prospectului 

dacă și când a avut loc în mod efectiv 

această notificare. 

Or. en 
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Amendamentul  231 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 61 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(61) Pentru a se asigura că obiectivele 

prezentului regulament vor fi atinse în 

totalitate, este necesar, de asemenea, să se 

includă în domeniul său de aplicare 

valorile mobiliare emise de către emitenții 

care intră sub incidența legislațiilor țărilor 

terțe. Emitenții din țări terțe care 

elaborează un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament ar trebui să numească 

un reprezentant din rândul entităților care 

desfășoară activități reglementate și 

supravegheate în temeiul reglementărilor 

UE privind serviciile financiare, pentru a 

servi ca punct de contact în sensul 

prezentului regulament. Reprezentantul ar 

trebui să asigure conformitatea, împreună 

cu emitentul, cu dispozițiile prezentului 

regulament. Pentru a se asigura 

schimburile de informații și cooperarea cu 

autoritățile din țări terțe în vederea aplicării 

eficace a prezentului regulament, 

autoritățile competente ar trebui să încheie 

acorduri de cooperare cu autoritățile 

similare din țările terțe. Orice transfer de 

date cu caracter personal efectuat în 

temeiul acestor acorduri ar trebui să 

respecte Directiva (CE) 95/46/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

(61) Pentru a se asigura că obiectivele 

prezentului regulament vor fi atinse în 

totalitate, este necesar, de asemenea, să se 

includă în domeniul său de aplicare 

valorile mobiliare emise de către emitenții 

care intră sub incidența legislațiilor țărilor 

terțe. Emitenții din țări terțe care 

elaborează un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament ar trebui să numească 

un reprezentant din rândul entităților care 

desfășoară activități reglementate și 

supravegheate în temeiul reglementărilor 

UE privind serviciile financiare, pentru a 

servi ca punct de contact în sensul 

prezentului regulament. Reprezentantul ar 

trebui să asigure conformitatea, împreună 

cu emitentul, cu dispozițiile prezentului 

regulament. Pentru a se asigura 

schimburile de informații și cooperarea cu 

autoritățile din țări terțe în vederea aplicării 

eficace a prezentului regulament, ESMA ar 

trebui să încheie acorduri de cooperare cu 

autoritățile similare din țările terțe. Orice 

transfer de date cu caracter personal 

efectuat în temeiul acestor acorduri ar 

trebui să respecte Directiva (CE) 95/46/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului 

și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

Or. es 

 

Amendamentul  232 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 61 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(61) Pentru a se asigura că obiectivele 

prezentului regulament vor fi atinse în 

totalitate, este necesar, de asemenea, să se 

includă în domeniul său de aplicare 

valorile mobiliare emise de către emitenții 

care intră sub incidența legislațiilor țărilor 

terțe. Emitenții din țări terțe care 

elaborează un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament ar trebui să 

numească un reprezentant din rândul 

entităților care desfășoară activități 

reglementate și supravegheate în temeiul 

reglementărilor UE privind serviciile 

financiare, pentru a servi ca punct de 

contact în sensul prezentului regulament. 

Reprezentantul ar trebui să asigure 

conformitatea, împreună cu emitentul, cu 

dispozițiile prezentului regulament. Pentru 

a se asigura schimburile de informații și 

cooperarea cu autoritățile din țări terțe în 

vederea aplicării eficace a prezentului 

regulament, autoritățile competente ar 

trebui să încheie acorduri de cooperare cu 

autoritățile similare din țările terțe. Orice 

transfer de date cu caracter personal 

efectuat în temeiul acestor acorduri ar 

trebui să respecte Directiva (CE) 95/46/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului 

și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

(61) Pentru a se asigura că obiectivele 

prezentului regulament vor fi atinse în 

totalitate, este necesar, de asemenea, să se 

includă în domeniul său de aplicare 

valorile mobiliare emise de către emitenții 

care intră sub incidența legislațiilor țărilor 

terțe. Pentru a se asigura schimburile de 

informații și cooperarea cu autoritățile din 

țări terțe în vederea aplicării eficace a 

prezentului regulament, autoritățile 

competente ar trebui să încheie acorduri de 

cooperare cu autoritățile similare din țările 

terțe. Orice transfer de date cu caracter 

personal efectuat în temeiul acestor 

acorduri ar trebui să respecte Directiva 

(CE) 95/46/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului și Regulamentul (CE) 

nr. 45/2001 al Parlamentului European și al 

Consiliului. 

Or. en 

 

Amendamentul  233 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 61 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(61) Pentru a se asigura că obiectivele 

prezentului regulament vor fi atinse în 

totalitate, este necesar, de asemenea, să se 

(61) Pentru a se asigura că obiectivele 

prezentului regulament vor fi atinse în 

totalitate, este necesar, de asemenea, să se 
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includă în domeniul său de aplicare 

valorile mobiliare emise de către emitenții 

care intră sub incidența legislațiilor țărilor 

terțe. Emitenții din țări terțe care 

elaborează un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament ar trebui să 

numească un reprezentant din rândul 

entităților care desfășoară activități 

reglementate și supravegheate în temeiul 

reglementărilor UE privind serviciile 

financiare, pentru a servi ca punct de 

contact în sensul prezentului regulament. 

Reprezentantul ar trebui să asigure 

conformitatea, împreună cu emitentul, cu 

dispozițiile prezentului regulament. Pentru 

a se asigura schimburile de informații și 

cooperarea cu autoritățile din țări terțe în 

vederea aplicării eficace a prezentului 

regulament, autoritățile competente ar 

trebui să încheie acorduri de cooperare cu 

autoritățile similare din țările terțe. Orice 

transfer de date cu caracter personal 

efectuat în temeiul acestor acorduri ar 

trebui să respecte Directiva (CE) 95/46/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului 

și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

includă în domeniul său de aplicare 

valorile mobiliare emise de către emitenții 

care intră sub incidența legislațiilor țărilor 

terțe. Pentru a se asigura schimburile de 

informații și cooperarea cu autoritățile din 

țări terțe în vederea aplicării eficace a 

prezentului regulament, autoritățile 

competente ar trebui să încheie acorduri de 

cooperare cu autoritățile similare din țările 

terțe. Orice transfer de date cu caracter 

personal efectuat în temeiul acestor 

acorduri ar trebui să respecte Directiva 

(CE) 95/46/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului și Regulamentul (CE) 

nr. 45/2001 al Parlamentului European și al 

Consiliului. 

Or. en 

 

Amendamentul  234 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 62 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(62) Existența mai multor autorități 

competente diverse în statele membre, care 

au responsabilități diferite, poate genera 

costuri inutile și suprapuneri de 

responsabilități, fără a crea un avantaj 

suplimentar. În fiecare stat membru, o 

singură autoritate competentă ar trebui să 

fie desemnată să aprobe prospectele și să 

își asume responsabilitatea supravegherii 

(62) Existența mai multor autorități 

competente diverse în statele membre, care 

au responsabilități diferite, ar genera 

costuri inutile și suprapuneri de 

responsabilități, fără a crea un avantaj 

suplimentar. Prin urmare, ESMA, ca 

autoritate competentă unică, este 

desemnată să aprobe prospectele și să își 

asume responsabilitatea supravegherii 
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respectării prezentului regulament. Această 

autoritate competentă ar trebui să fie 

constituită ca autoritate administrativă și 
într-o formă care să garanteze 

independența sa în raport cu agenții 

economici și să evite conflictele de 

interese. Desemnarea unei autorități 

competente pentru aprobarea prospectului 

nu ar trebui să excludă cooperarea între 

această autoritate competentă și alte 

entități, cum ar fi autoritățile de 

reglementare în domeniul bancar și al 

asigurărilor ori autoritățile de supraveghere 

a piețelor bursiere, în vederea garantării 

unei verificări și aprobări eficiente a 

prospectelor în interesul emitenților, al 

investitorilor, al participanților la piață și, 

de asemenea, al piețelor. Delegarea 

sarcinilor de către o autoritate competentă 

unei alte entități ar trebui să fie permisă 

numai în cazul în care această delegare 

vizează publicarea prospectelor aprobate. 

respectării prezentului regulament. ESMA 

ar trebui să acționeze într-o formă care să 

garanteze independența sa în raport cu 

agenții economici și să evite conflictele de 

interese. Desemnarea ESMA ca autoritate 

competentă unică pentru aprobarea 

prospectului nu ar trebui să excludă 

cooperarea între această autoritate 

competentă și alte entități, cum ar fi 

autoritățile de reglementare în domeniul 

bancar și al asigurărilor ori autoritățile de 

supraveghere a piețelor bursiere, în vederea 

garantării unei verificări și aprobări 

eficiente a prospectelor în interesul 

emitenților, al investitorilor, al 

participanților la piață și, de asemenea, al 

piețelor. Delegarea sarcinilor de către 

autoritatea competentă unei alte entități ar 

trebui să fie permisă numai în cazul în care 

această delegare vizează publicarea 

prospectelor aprobate. 

Or. en 

 

Amendamentul  235 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 63 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(63) Dispunerea, de către autoritățile 

competente din statele membre, de o serie 

de instrumente, competențe și resurse 

eficace garantează eficacitatea măsurilor de 

supraveghere. Prin urmare, prezentul 

regulament ar trebui să prevadă, în special, 

un set minim de competențe de 

supraveghere și de investigare care ar 

trebui să fie încredințate autorităților 

competente din statele membre în 

conformitate cu dreptul intern. 

Respectivele competențe ar trebui 

exercitate, în cazul în care dreptul intern 

prevede acest lucru, în baza unei cereri 

(63) Dispunerea, de către autoritatea 

competentă, de o serie de instrumente, 

competențe și resurse eficace garantează 

eficacitatea măsurilor de supraveghere. 

Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 

să prevadă, în special, un set minim de 

competențe de supraveghere și de 

investigare care ar trebui să fie încredințate 

autorității competente în conformitate cu 

dreptul intern. Respectivele competențe ar 

trebui exercitate, în cazul în care dreptul 

intern prevede acest lucru, în baza unei 

cereri depuse la autoritățile judiciare 

competente. În exercitarea competențelor 
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depuse la autoritățile judiciare competente. 

În exercitarea competențelor conferite de 

prezentul regulament, autoritățile 

competente și ESMA ar trebui să acționeze 

în mod obiectiv și imparțial și să își 

mențină autonomia în luarea deciziilor. 

conferite de prezentul regulament, 

autoritatea competentă ar trebui să 

acționeze în mod obiectiv și imparțial și să 

își mențină autonomia în luarea deciziilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  236 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 63 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(63) Dispunerea, de către autoritățile 

competente din statele membre, de o serie 

de instrumente, competențe și resurse 

eficace garantează eficacitatea măsurilor de 

supraveghere. Prin urmare, prezentul 

regulament ar trebui să prevadă, în special, 

un set minim de competențe de 

supraveghere și de investigare care ar 

trebui să fie încredințate autorităților 

competente din statele membre în 

conformitate cu dreptul intern. 

Respectivele competențe ar trebui 

exercitate, în cazul în care dreptul intern 

prevede acest lucru, în baza unei cereri 

depuse la autoritățile judiciare competente. 

În exercitarea competențelor conferite de 

prezentul regulament, autoritățile 

competente și ESMA ar trebui să acționeze 

în mod obiectiv și imparțial și să își 

mențină autonomia în luarea deciziilor. 

(63) Dispunerea, de către autoritățile 

competente din statele membre, de o serie 

de instrumente, competențe și resurse 

eficace garantează eficacitatea măsurilor de 

supraveghere. Prin urmare, prezentul 

regulament ar trebui să prevadă, în special, 

un set minim de responsabilități și de 

competențe de supraveghere și de 

investigare care ar trebui să fie încredințate 

autorităților competente din statele membre 

în conformitate cu dreptul intern. 

Respectivele competențe ar trebui 

exercitate, în cazul în care dreptul intern 

prevede acest lucru, în baza unei cereri 

depuse la autoritățile judiciare competente. 

În exercitarea competențelor conferite de 

prezentul regulament, autoritățile 

competente și ESMA ar trebui să acționeze 

în mod obiectiv și imparțial și să își 

mențină autonomia în luarea deciziilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  237 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de regulament 

Considerentul 65 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(65) În conformitate cu Comunicarea 

Comisiei din 8 decembrie 2010 denumită 

„Consolidarea regimurilor de sancțiuni în 

sectorul serviciilor financiare” și pentru a 

se asigura îndeplinirea cerințelor 

prezentului regulament, este important ca 

statele membre să ia măsurile necesare 

pentru ca încălcările prezentului 

regulament să facă obiectul unor sancțiuni 

și măsuri administrative adecvate. 

Sancțiunile și măsurile administrative 

respective ar trebui să fie eficace, 

proporționale și disuasive și să asigure o 

abordare comună în statele membre și un 

efect disuasiv. Prezentul regulament nu ar 

trebui să limiteze capacitatea statelor 

membre de a prevedea niveluri mai ridicate 

de sancțiuni administrative. 

(65) În conformitate cu Comunicarea 

Comisiei din 8 decembrie 2010 denumită 

„Consolidarea regimurilor de sancțiuni în 

sectorul serviciilor financiare” și pentru a 

se asigura îndeplinirea cerințelor 

prezentului regulament, este important ca 

statele membre să ia măsurile necesare 

pentru ca încălcările prezentului 

regulament să facă obiectul unor sancțiuni 

și măsuri administrative adecvate. 

Sancțiunile și măsurile administrative 

respective ar trebui să fie eficace, 

proporționale și disuasive și să asigure o 

abordare comună în statele membre și un 

efect disuasiv. Prezentul regulament 

stabilește criteriile pentru sancțiunile 

minime, dar nu ar trebui să limiteze 

capacitatea statelor membre de a prevedea 

niveluri mai ridicate de sancțiuni 

administrative. 

Or. en 

 

Amendamentul  238 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 67 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(67) Chiar dacă statele membre pot să 

stabilească norme privind sancțiuni cu 

caracter administrativ și penal pentru 

aceleași încălcări, nu ar trebui să li se 

impună acestora să stabilească norme 

privind sancțiuni administrative pentru 

încălcările prezentului regulament care 

intră sub incidența dreptului penal intern 

până la [se introduce data de aplicare a 

prezentului regulament]. În conformitate 

cu dreptul intern, statele membre nu sunt 

(67) Prezentul regulament specifică 

cerințele minime pentru statele membre în 

stabilirea de norme privind sancțiuni 

administrative pentru încălcările 

respective. Dispoziția respectivă ar trebui 

să asigure că aceeași sancțiune se aplică 

la nivelul Uniunii pentru orice caz de 

încălcare. 



 

AM\1092631RO.doc 85/139 PE582.054v01-00 

 RO 

obligate să impună atât sancțiuni 

administrative, cât și penale pentru 
aceeași infracțiune, dar ar trebui să poată 

face acest lucru dacă dreptul intern le 

permite. Cu toate acestea, menținerea 

sancțiunilor penale în locul sancțiunilor 

administrative pentru încălcarea 

prezentului regulament nu ar trebui să 

reducă sau să afecteze sub nicio formă 

capacitatea autorităților competente de a 

coopera, de a accesa și de a face schimb 

de informații în timp util cu autoritățile 

competente din alte state membre în 

sensul prezentului regulament, inclusiv 

după eventuala trimitere a cazurilor 

relevante de încălcare către autoritățile 

judiciare competente în vederea urmăririi 

penale. 

Or. en 

 

Amendamentul  239 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 68 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (68a) Pentru a examina motivele care 

stau la baza estimărilor extrem de variate 

ale costurilor, pentru a informa legiuitorii 

și pentru a promova concurența în rândul 

prestatorilor de servicii referitoare la 

elaborarea unor prospecte, ESMA ar 

trebui să furnizeze statistici detaliate cu 

privire la costurile de producere a unui 

prospect, însoțite de o analiză a eficacității 

concurenței între prestatorii de servicii 

implicați în elaborarea de prospecte, 

alături de recomandări referitoare la 

modalitățile de reducere a costurilor. 

Or. en 
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Amendamentul  240 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 69 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(69) În vederea precizării cerințelor 

stabilite în prezentul regulament, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește pragurile menționate la articolul 

1 alineatul (2) punctul (i), la articolul 1 

alineatul (3) literele (c) și (d), informațiile 

minime pe care trebuie să le conțină 

documentele menționate la articolul 1 

alineatul (3) literele (f) și (g) și la articolul 

1 alineatul (4) literele (d) și (e), ajustarea 

definițiilor de la articolul 2, verificarea, 

aprobarea, depunerea și revizuirea 

documentului de înregistrare universal, 

precum și condițiile de modificare sau 

actualizare a acestuia și condițiile în care 

statutul de emitent frecvent poate fi 

pierdut, formatul prospectului, al 

prospectului de bază și al condițiilor finale 

și informațiile specifice care trebuie incluse 

într-un prospect, informațiile minime 

cuprinse în documentul de înregistrare 

universal, informațiile reduse cuprinse în 

documentul de înregistrare simplificat și în 

nota privind valorile mobiliare în cazul 

operațiunilor secundare și de către IMM-

uri, formatul permis în temeiul articolului 

15 alineatul (2), autorizarea omiterii din 

prospect a anumitor informații, procedurile 

de verificare și de aprobare a prospectului, 

comunicările cu caracter publicitar pentru 

valorile mobiliare care intră în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament, precum 

și criteriile generale de echivalență pentru 

prospectele elaborate de emitenții din țări 

terțe. Este deosebit de important ca, în 

timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți. Atunci când pregătește și 

(69) În vederea precizării cerințelor 

stabilite în prezentul regulament, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește informațiile minime pe care 

trebuie să le conțină documentele 

menționate la articolul 1 alineatul (3) 

literele (f) și (g) și la articolul 1 

alineatul (4) literele (d) și (e), ajustarea 

definițiilor de la articolul 2, verificarea, 

aprobarea, depunerea și revizuirea 

documentului de înregistrare universal, 

precum și condițiile de modificare sau 

actualizare a acestuia și condițiile în care 

statutul de emitent frecvent poate fi 

pierdut, formatul prospectului, al 

prospectului de bază și al condițiilor finale 

și informațiile specifice care trebuie incluse 

într-un prospect, informațiile minime 

cuprinse în documentul de înregistrare 

universal, informațiile reduse cuprinse în 

documentul de înregistrare simplificat și în 

nota privind valorile mobiliare în cazul 

operațiunilor secundare și de către IMM-

uri, formatul permis în temeiul 

articolului 15 alineatul (2), autorizarea 

omiterii din prospect a anumitor informații, 

procedurile de verificare și de aprobare a 

prospectului, comunicările cu caracter 

publicitar pentru valorile mobiliare care 

intră în domeniul de aplicare al prezentului 

regulament, precum și criteriile generale de 

echivalență pentru prospectele elaborate de 

emitenții din țări terțe. Este deosebit de 

important ca, în timpul lucrărilor 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
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elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 

să asigure o transmitere simultană, în timp 

util și adecvată a documentelor relevante 

către Parlamentul European și Consiliu. 

să asigure o transmitere simultană, în timp 

util și adecvată a documentelor relevante 

către Parlamentul European și Consiliu. 

Or. en 

 

Amendamentul  241 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 74 – liniuța 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- necesitatea de a facilita accesul IMM-

urilor la piețele de capital, asigurând, în 

același timp, încrederea investitorilor în 

investițiile în astfel de societăți; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  242 

Dariusz Rosati 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 76 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(76) În termen de cel mult cinci ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament, Comisia ar trebui să 

revizuiască aplicarea prezentului 

regulament și să evalueze, în special, dacă 

regimurile de informare pentru operațiunile 

secundare și pentru IMM-uri, documentul 

de înregistrare universal și rezumatul 

prospectului sunt în continuare adecvate 

pentru atingerea obiectivelor urmărite prin 

prezentul regulament. 

(76) În termen de cel mult trei ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament, Comisia ar trebui să 

revizuiască aplicarea prezentului 

regulament și să evalueze, în special, dacă 

regimurile de informare pentru operațiunile 

secundare și pentru IMM-uri, documentul 

de înregistrare universal și rezumatul 

prospectului sunt în continuare adecvate 

pentru atingerea obiectivelor urmărite prin 

prezentul regulament. 

Or. en 
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Amendamentul  243 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 78 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(78) Având în vedere că obiectivul 

prezentului regulament, și anume 

îmbunătățirea protecției investitorilor și a 

eficienței pieței în contextul instituirii 

uniunii piețelor de capital nu poate fi 

realizat în mod satisfăcător de către 

statele membre, dar, ținând seama de 

efectele sale, poate fi realizat mai bine la 

nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 

măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității, astfel cum este definit la 

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este definit 

la articolul menționat, prezentul 

regulament nu depășește ceea ce este 

necesar pentru atingerea obiectivului 

menționat. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  244 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament are ca scop 

stabilirea cerințelor privind elaborarea, 

aprobarea și difuzarea prospectului care 

urmează să fie publicat în cazul unei oferte 

publice de valori mobiliare sau al admiterii 

de valori mobiliare la tranzacționare pe o 

piață reglementată care este situată sau 

care funcționează într-un stat membru. 

1. Prezentul regulament are ca scop 

stabilirea cerințelor privind elaborarea, 

aprobarea și difuzarea prospectului care 

urmează să fie publicat în cazul unei oferte 

publice de valori mobiliare sau al admiterii 

de valori mobiliare la tranzacționare pe o 

piață reglementată sau la un sistem 

multilateral de tranzacționare (MTF), un 

sistem organizat de tranzacționare (OTF) 

sau un internalizator sistematic care 
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funcționează într-un stat membru. 

Or. en 

 

Amendamentul  245 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) unităților emise de organismele de 

plasament colectiv, altele decât cele de tip 

închis; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  246 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) unităților emise de organismele de 

plasament colectiv de alt tip decât închis; 

(a) unităților emise de organismele de 

plasament colectiv; 

Or. en 

 

Amendamentul  247 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) valorilor mobiliare, altele decât 

titlurile de capital, emise de către un stat 

membru sau de către o autoritate 

regională sau locală dintr-un stat 

eliminat 
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membru, de către organisme publice 

internaționale la care au aderat unul sau 

mai multe state membre, de către Banca 

Centrală Europeană sau de către băncile 

centrale ale statelor membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  248 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) valorilor mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise de către un stat membru 

sau de către o autoritate regională sau 

locală dintr-un stat membru, de către 

organisme publice internaționale la care 

aderă unul sau mai multe state membre, 

de Banca Centrală Europeană sau de 

băncile centrale ale statelor membre; 

(b) valorilor mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise de către un stat membru 

sau de către o autoritate regională sau 

locală dintr-un stat membru, de către 

organisme publice internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  249 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) valorilor mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise de către un stat membru 

sau de către o autoritate regională sau 

locală dintr-un stat membru, de către 

organisme publice internaționale la care au 

aderat unul sau mai multe state membre, de 

către Banca Centrală Europeană sau de 

către băncile centrale ale statelor membre; 

(b) Valorile mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise de către un stat membru 

sau de către una dintre autoritățile 

regionale sau locale dintr-un stat membru, 

de către organizații publice internaționale 

la care au aderat unul sau mai multe state 

membre, de către Banca Centrală 

Europeană sau de către băncile centrale ale 

statelor membre, de către Banca 

Europeană de Investiții, de către Fondul 
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european pentru investiții strategice, de 

către Mecanismul european de stabilitate 

sau de către orice altă instituție sau 

agenție a Uniunii Europene; 

Or. es 

 

Amendamentul  250 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 –litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) participațiilor la capitalul băncilor 

centrale ale statelor membre; 

(c) participațiilor la capitalul băncilor 

centrale ale statelor membre, al Băncii 

Europene de Investiții, al Fondului 

european pentru investiții strategice sau 

al oricărei alte instituții sau agenții a 

Uniunii Europene; 

Or. es 

 

Amendamentul  251 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) valorilor mobiliare garantate 

necondiționat și irevocabil de un stat 

membru sau de o autoritate regională sau 

locală dintr-un stat membru; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  252 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) valorilor mobiliare garantate 

necondiționat și irevocabil de un stat 

membru sau de o autoritate regională sau 

locală dintr-un stat membru; 

(d) valorilor mobiliare garantate 

necondiționat și irevocabil de Uniunea 

Europeană, de un stat membru sau de o 

autoritate regională sau locală dintr-un stat 

membru; 

Or. es 

 

Amendamentul  253 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) valorilor mobiliare garantate 

necondiționat și irevocabil de un stat 

membru sau de o autoritate regională sau 

locală dintr-un stat membru; 

(d) valorilor mobiliare garantate integral, 

necondiționat și irevocabil de un stat 

membru sau de o autoritate regională sau 

locală a unui stat membru; 

Or. en 

Justificare 

Cu siguranță, dacă statul garantează doar 1 %, ar trebui să existe un prospect. 

 

Amendamentul  254 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) valorilor mobiliare emise de asociații 

cu statut juridic sau de organisme fără 

scop lucrativ, recunoscute de un stat 

membru, în vederea obținerii finanțării 

eliminat 
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necesare realizării obiectivelor lor 

nelucrative; 

Or. en 

 

Amendamentul  255 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) valorilor mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise în mod continuu sau 

repetat de instituțiile de credit, atât timp 

cât aceste valori mobiliare respectă toate 

condițiile următoare: 

eliminat 

(i) nu sunt subordonate, convertibile sau 

cu valoare de schimb; 

 

(ii) nu conferă dreptul de a subscrie sau 

de a dobândi alte tipuri de valori 

mobiliare și nu aparțin unui instrument 

derivat; 

 

(iii) materializează recepționarea de 

depozite rambursabile; 

 

(iv) sunt reglementate de o schemă de 

garantare a depozitelor în conformitate cu 

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului17; 

 

__________________  

17 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 16 aprilie 

2014 privind schemele de garantare a 

depozitelor (JO L 173, 12.6.2014, p. 149). 

 

Or. en 

 

Amendamentul  256 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) valorilor mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise în mod continuu sau 

repetat de instituțiile de credit, atât timp 

cât aceste valori mobiliare respectă toate 

condițiile următoare: 

eliminat 

(i) nu sunt subordonate, convertibile sau 

cu valoare de schimb; 

 

(ii) nu conferă dreptul de a subscrie sau 

de a dobândi alte tipuri de valori 

mobiliare și nu aparțin unui instrument 

derivat; 

 

(iii) materializează recepționarea de 

depozite rambursabile; 

 

(iv) sunt reglementate de o schemă de 

garantare a depozitelor în conformitate cu 

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului17; 

 

__________________  

17 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 16 aprilie 

2014 privind schemele de garantare a 

depozitelor (JO L 173, 12.6.2014, p. 149). 

 

Or. en 

 

Amendamentul  257 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) titlurilor de credit 

„bostadsobligationer” emise în mod 

repetat de instituții de credit din Suedia, a 

căror activitate principală privește 

creditul ipotecar, atât timp cât: 

eliminat 
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(i) „bostadsobligationer” emise aparțin 

aceleiași serii; 

 

(ii) „bostadsobligationer” sunt emise 

continuu în timpul unei perioade 

determinate; 

 

(iii) modalitățile și condițiile prevăzute de 

„bostadsobligationer” nu sunt modificate 

pe parcursul emisiunii; 

 

(iv) sumele colectate în urma emisiunii 

respectivelor „bostadsobligationer” sunt 

plasate, în conformitate cu statutul 

emitentului, în active capabile să acopere 

în mod suficient angajamentele care 

decurg din aceste titluri; 

 

Or. en 

Justificare 

Nu este deloc clar de ce ar trebui să fie un caz special pentru Suedia. 

 

Amendamentul  258 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) titlurilor de credit 

„bostadsobligationer” emise în mod 

repetat de instituții de credit din Suedia, a 

căror activitate principală privește 

creditul ipotecar, atât timp cât: 

eliminat 

(i) „bostadsobligationer” emise aparțin 

aceleiași serii; 

 

(ii) „bostadsobligationer” sunt emise 

continuu în timpul unei perioade 

determinate; 

 

(iii) modalitățile și condițiile prevăzute de 

„bostadsobligationer” nu sunt modificate 

pe parcursul emisiunii; 

 

(iv) sumele colectate în urma emisiunii  



 

PE582.054v01-00 96/139 AM\1092631RO.doc 

RO 

respectivelor „bostadsobligationer” sunt 

plasate, în conformitate cu statutul 

emitentului, în active capabile să acopere 

în mod suficient angajamentele care 

decurg din aceste titluri; 

Or. en 

 

Amendamentul  259 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) valorilor mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise în mod continuu sau 

repetat de instituțiile de credit, în cazul în 

care valoarea totală agregată în Uniune a 

valorilor mobiliare oferite este mai mică 

de 75 000 000 EUR pe instituție de credit 

pe o perioadă de 12 luni, atât timp cât 

aceste valori mobiliare: 

eliminat 

(i) nu sunt subordonate, convertibile sau 

cu valoare de schimb; 

 

(ii) nu conferă dreptul de a subscrie sau 

de a dobândi alte tipuri de valori 

mobiliare și nu aparțin unui instrument 

derivat. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  260 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera i – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) valorilor mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise în mod continuu sau 

repetat de instituțiile de credit, în cazul în 

(i) valorilor mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise în mod continuu sau 

repetat de instituțiile de credit, în cazul în 
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care valoarea totală agregată în Uniune a 

valorilor mobiliare oferite este mai mică de 

75 000 000 EUR pe instituție de credit pe o 

perioadă de 12 luni, atât timp cât aceste 

valori mobiliare: 

care valoarea totală agregată în Uniune a 

valorilor mobiliare oferite este mai mică de 

150 000 000 EUR pe instituție de credit pe 

o perioadă de 12 luni, atât timp cât aceste 

valori mobiliare: 

Or. en 

 

Amendamentul  261 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera i – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) valorilor mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise în mod continuu sau 

repetat de instituțiile de credit, în cazul în 

care valoarea totală agregată în Uniune a 

valorilor mobiliare oferite este mai mică de 

75 000 000 EUR pe instituție de credit pe o 

perioadă de 12 luni, atât timp cât aceste 

valori mobiliare: 

(i) valorilor mobiliare, altele decât titlurile 

de capital, emise în mod continuu sau 

repetat de instituțiile de credit, în cazul în 

care valoarea totală agregată în Uniune a 

valorilor mobiliare oferite este mai mică de 

35 000 000 EUR pe instituție de credit pe o 

perioadă de 12 luni, atât timp cât aceste 

valori mobiliare: 

Or. es 

 

Amendamentul  262 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera i – punctul ia (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) nu sunt emise pentru a se conforma 

cerinței minime pentru pasivele eligibile 

în baza Directivei privind redresarea și 

rezoluția instituțiilor bancare sau a 

mecanismului unic de rezoluție; 

Or. en 
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Justificare 

Litera (i) primul paragraf și litera (i) punctul (i) nu permit exceptarea de la registrul 

instrumentelor de capital. Ar putea fi întemeiată adăugarea unor instrumente de 

recapitalizare internă considerate parte ia cerințelor minime de fonduri proprii și de pasibile 

eligibile, în special în cazul în care o emisiune este făcută în mod expres să fie conformă cu 

cerințele minime de fonduri proprii și de pasibile eligibile. În acest caz, ar trebui creat un 

prospect, chiar și într-un program de emisiune în derulare, deoarece investitorii trebuie să fie 

informați cu privire la faptul că face parte din capacitatea totală de absorbție a pierderilor a 

băncii. 

 

Amendamentul  263 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) unei oferte de valori mobiliare 

adresate cel puțin la 150 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitorii 

calificați, pe stat membru; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  264 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 150 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, pe stat membru; 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 500 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, investitori sofisticați, angajați 

existenți sau acționari, pe stat membru; 

Or. en 

Justificare 

Extinderea exceptării de la 100 la 150 de persoane, conform sugestiilor Comisiei, nu va 
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reprezenta o diferență semnificativă pentru IMM-urile care încearcă să stabilească punctul în 

care succesul lor în atragerea investitorilor va declanșa cerințe mai mari de reglementare. 

Ajustarea la 500 de persoane are mai mult sens. Extinderea exceptării pentru a include 

definiția EuVECA a investitorilor sofisticați le va permite și societăților cu capital privat să 

beneficieze de aceeași exceptare. 

 

Amendamentul  265 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 150 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, pe stat membru; 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 500 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, pe stat membru; 

Or. en 

 

Amendamentul  266 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 150 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, pe stat membru; 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 300 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, pe stat membru; 

Or. en 

 

Amendamentul  267 

 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 150 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, pe stat membru; 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 200 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, pe stat membru; 

Or. en 

Justificare 

Creșterea numărului la 200 nu se așteaptă să constituie o diferență uriașă, totuși, o 

schimbare mică este acceptabilă din punctul de vedere al protecției investitorilor, spre 

deosebire de creșterile de 3 până la de peste 10 ori propuse de celelalte partide. 

 

Amendamentul  268 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 150 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, pe stat membru; 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 100 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, pe stat membru; 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul vizează prevenirea eludării Regulamentului privind prospectul. În practică, 

este imposibil de controlat numărul de persoane cărora li se adresează ofertele de valori 

mobiliare. Prin urmare, această exceptare îi permite unui emitent să nu publice un prospect 

dacă, în total, 4 200 de persoane din UE au subscris ofertei, în timp ce intenția inițială era 

limitarea exceptării la 4 200 de persoane cărora le-au fost oferite valorile mobiliare. Prin 

urmare, este de preferat să se limiteze exceptarea la un total de 2 800 de persoane din UE. 

 

Amendamentul  269 

Beatrix von Storch 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) o ofertă de valori mobiliare a căror 

valoare nominală unitară se ridică la cel 

puțin 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendamentul  270 

Andreas Schwab 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) ofertele de valori mobiliare a căror 

valoare nominală unitară este de cel puțin 

1000 000 EUR; 

Or. de 

 

Amendamentul  271 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) o ofertă de valori mobiliare a căror 

valoare nominală unitară se ridică la cel 

puțin 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendamentul  272 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) o ofertă de valori mobiliare adresată 

investitorilor care achiziționează fiecare 

valori mobiliare în valoare totală de cel 

puțin 100 000 EUR, pentru fiecare ofertă 

distinctă; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  273 

Philippe De Backer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) o ofertă de valori mobiliare adresată 

investitorilor care achiziționează fiecare 

valori mobiliare în valoare totală de cel 

puțin 100 000 EUR, pentru fiecare ofertă 

distinctă; 

(c) investitorilor care achiziționează 

fiecare valori mobiliare în valoare totală de 

cel puțin 100 000 EUR, pentru fiecare 

ofertă distinctă; 

Or. en 

Justificare 

Intenția era de a se elimina „ofertei de valori mobiliare”, dar, din greșeală, AT4AM a 

eliminat întregul conținut (amendamentul înlocuiește amendamentul nr. 32 din proiectul de 

raport). 

 

Amendamentul  274 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) o ofertă de valori mobiliare a căror 

valoare nominală unitară se ridică la cel 
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puțin 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendamentul  275 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) o ofertă de valori mobiliare a căror 

valoare nominală unitară se ridică la cel 

puțin 100 000 EUR; 

Or. en 

Justificare 

Această parte a fost eliminată din propunerea de directivă anterioară de către Comisie, 

pentru a stimula investițiile directe de retail în valori mobiliare (o dimensiune minimă a 

lotului de 100 000 EUR este inaccesibilă pentru majoritatea investitorilor de retail). Nu 

există niciun beneficiu real în stimularea investițiilor DIRECTE de retail. Capitalul de retail 

poate circula în continuare prin investitorii instituționali sau OPCVM, unde este mai bine 

protejat. 

 

Amendamentul  276 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

500 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  277 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

500 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  278 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

500 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

10 000 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

Or. en 

Justificare 

În locul unui prag paneuropean de 500 000 EUR și a unui regim opțional pentru statele 

membre de 10 milioane EUR, ar trebui introdus un prag paneuropean pentru a crea condiții 

de concurență echitabile. 

 

Amendamentul  279 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei (d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 
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valoare totală în Uniune este mai mică de 

500 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

10 000 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

Or. en 

 

Amendamentul  280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

500 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

1 000 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

Or. en 

 

Amendamentul  281 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

500 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

100 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

Or. en 

 

Amendamentul  282 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera da (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) o ofertă de valori mobiliare adresată 

numai investitorilor sofisticați; 

Or. en 

Justificare 

Acest lucru i-ar permite și pieței de capital privat să beneficieze de acest regim. 

 

Amendamentul  283 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) valorile mobiliare oferite în schimbul 

altor valori mobiliare care fac obiectul 

unei oferte publice de cumpărare/preluare 

realizată prin schimb, cu condiția să fie 

disponibil un document cu informații care 

descriu tranzacția și impactul acesteia 

asupra emitentului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  284 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) valorile mobiliare oferite, atribuite sau 

care urmează să fie atribuite, cu ocazia 

unei fuziuni ori a unei divizări, cu 

condiția să fie disponibil un document cu 

informații care descriu tranzacția și 

impactul acesteia asupra emitentului; 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul  285 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) dividendele plătite acționarilor 

existenți sub formă de acțiuni din aceeași 

clasă ca cele care dau drept la aceste 

dividende, cu condiția să fie pus la 

dispoziție un document care conține 

informații despre numărul și natura 

acțiunilor, precum și despre motivele și 

detaliile ofertei;  

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Se pare că motivul principal pentru plata dividendelor sub formă de acțiuni este reducerea 

impozitelor plătite de deținătorii de acțiuni. Exceptarea de la obligația de elaborare a unui 

prospect facilitează evaziunea fiscală și ar trebui eliminată. 

 

Amendamentul  286 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) valorile mobiliare oferite, atribuite sau 

care urmează să fie atribuite foștilor sau 

actualilor membri ai conducerii sau 

angajați de către angajatorul lor sau de 

către o întreprindere afiliată, cu condiția 

să fie pus la dispoziție un document care 

conține informații despre numărul și natura 

valorilor mobiliare, precum și despre 

motivele și detaliile ofertei sau ale 

(i) valorile mobiliare oferite, atribuite sau 

care urmează să fie atribuite foștilor sau 

actualilor membri ai conducerii, cu 

condiția să fie pus la dispoziție un 

document care conține informații despre 

numărul și natura valorilor mobiliare, 

precum și despre motivele și detaliile 

ofertei sau ale atribuirii. 
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atribuirii. 

Or. en 

 

Amendamentul  287 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) valorile mobiliare oferite, atribuite sau 

care urmează să fie atribuite foștilor sau 

actualilor membri ai conducerii sau 

angajați de către angajatorul lor sau de 

către o întreprindere afiliată, cu condiția să 

fie pus la dispoziție un document care 

conține informații despre numărul și natura 

valorilor mobiliare, precum și despre 

motivele și detaliile ofertei sau ale 

atribuirii. 

(i) valorile mobiliare oferite, atribuite sau 

care urmează să fie atribuite foștilor sau 

actualilor membri ai conducerii de către 

angajatorul lor sau de către o întreprindere 

afiliată, cu condiția să fie pus la dispoziție 

un document care conține informații despre 

numărul și natura valorilor mobiliare, 

precum și despre motivele și detaliile 

ofertei sau ale atribuirii. 

Or. en 

Justificare 

Atunci când o întreprindere invită angajații (și nu membrii conducerii) să achiziționeze 

acțiuni (în loc să le acorde sub forma unui bonus pe lângă remunerația fixă), ar trebui să fie 

necesar un prospect. Acest lucru este necesar pentru a împiedica ca angajații să fie atrași 

într-o salvgardare fără a fi informați în mod corect cu privire la situația întreprinderii. 

 

Amendamentul  288 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera ia (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) valorile mobiliare oferite, atribuite 

sau care urmează să fie atribuite în locul 
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compensației extraordinare foștilor sau 

actualilor angajați de către angajatorul 

lor sau de către o întreprindere afiliată, 

cu condiția să fie pus la dispoziție un 

document care conține informații despre 

numărul și natura valorilor mobiliare, 

precum și despre motivele și detaliile 

ofertei sau ale atribuirii. 

Or. en 

Justificare 

Atunci când o întreprindere invită angajații (și nu membrii conducerii) să achiziționeze 

acțiuni (în loc să le acorde sub forma unui bonus pe lângă remunerația fixă), ar trebui să fie 

necesar un prospect. Acest lucru este necesar pentru ca angajații să nu fie atrași într-o 

salvgardare fără a fi informați în mod corect cu privire la situația întreprinderii. 

 

Amendamentul  289 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) valorile mobiliare fungibile cu valori 

mobiliare deja admise la tranzacționare 

pe aceeași piață reglementată, cu condiția 

ca acestea să reprezinte, pe o perioadă de 

12 luni, mai puțin de 20 % din numărul 

valorilor mobiliare deja admise la 

tranzacționare pe aceeași piață 

reglementată; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  290 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) acțiunile rezultate din conversia sau 

schimbul altor valori mobiliare sau din 

exercitarea drepturilor conferite de alte 

valori mobiliare, atunci când acțiunile 

rezultate sunt din aceeași clasă cu cele deja 

admise la tranzacționare pe aceeași piață 

reglementată, cu condiția ca acțiunile 

rezultate să reprezinte, pe o perioadă de 

12 luni, mai puțin de 20 % din numărul 

de acțiuni din aceeași clasă deja admise la 

tranzacționarea pe aceeași piață 

reglementată. În cazul în care s-a elaborat 

un prospect în conformitate cu prezentul 

regulament sau cu Directiva 2003/71/CE 

cu privire la oferta publică sau admiterea 

la tranzacționare a valorilor mobiliare 

care oferă acces la acțiuni sau în cazul în 

care valorile mobiliare care oferă acces la 

acțiuni au fost emise înainte de intrarea 

în vigoare a prezentului regulament, 

prezentul regulament nu se aplică 

admiterii la tranzacționare pe o piață 

reglementată a acțiunilor rezultate, 

indiferent de proporția lor în raport cu 

numărul de acțiuni din aceeași clasă deja 

admise la tranzacționare pe aceeași piață 

reglementată. 

(b) acțiunile rezultate din conversia sau 

schimbul altor valori mobiliare sau din 

exercitarea drepturilor conferite de alte 

valori mobiliare, atunci când acțiunile 

rezultate sunt din aceeași clasă cu cele deja 

admise la tranzacționare pe aceeași piață 

reglementată; 

Or. en 

 

Amendamentul  291 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) valorile mobiliare oferite în schimbul 

altor valori mobiliare care fac obiectul 

unei oferte publice de cumpărare/preluare 

realizată prin schimb, cu condiția să fie 

disponibil un document cu informații care 

descriu tranzacția și impactul acesteia 

eliminat 
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asupra emitentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  292 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) valorile mobiliare oferite, atribuite sau 

care urmează să fie atribuite, cu ocazia 

unei fuziuni ori a unei divizări, cu 

condiția să fie disponibil un document cu 

informații care descriu tranzacția și 

impactul acesteia asupra emitentului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  293 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) acțiunile oferite, atribuite sau care 

urmează să fie atribuite gratuit acționarilor 

existenți și dividendele plătite sub formă 

de acțiuni din aceeași clasă cu acțiunile 

pentru care se plătesc dividendele, cu 

condiția ca respectivele acțiuni să fie de 

aceeași clasă cu acțiunile deja admise la 

tranzacționare pe aceeași piață 

reglementată și să fie pus la dispoziție un 

document cu informații despre numărul și 

natura acțiunilor, precum și despre 

motivele și detaliile ofertei sau ale 

atribuirii; 

(f) acțiunile oferite, atribuite sau care 

urmează să fie atribuite gratuit acționarilor 

existenți, cu condiția ca respectivele acțiuni 

să fie de aceeași clasă cu acțiunile deja 

admise la tranzacționare pe aceeași piață 

reglementată și să fie pus la dispoziție un 

document cu informații despre numărul și 

natura acțiunilor, precum și despre 

motivele și detaliile ofertei sau ale 

atribuirii; 

Or. en 
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Amendamentul  294 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) valorile mobiliare oferite, atribuite sau 

care urmează să fie atribuite foștilor sau 

actualilor membri ai conducerii sau 

angajați de către angajatorul lor sau de 

către o întreprindere afiliată, cu condiția 

ca respectivele valori mobiliare să fie de 

aceeași clasă cu valorile mobiliare deja 

admise la tranzacționare pe aceeași piață 

reglementată și să fie pus la dispoziție un 

document care conține informații despre 

numărul și natura valorilor mobiliare, 

precum și despre motivele și detaliile 

ofertei sau ale atribuirii; 

(g) valorile mobiliare oferite, atribuite sau 

care urmează să fie atribuite foștilor sau 

actualilor membri ai conducerii, cu 

condiția ca respectivele valori mobiliare să 

fie de aceeași clasă cu valorile mobiliare 

deja admise la tranzacționare pe aceeași 

piață reglementată și să fie pus la dispoziție 

un document care conține informații despre 

numărul și natura valorilor mobiliare, 

precum și despre motivele și detaliile 

ofertei sau ale atribuirii; 

Or. en 

 

Amendamentul  295 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) valorile mobiliare oferite, atribuite sau 

care urmează să fie atribuite foștilor sau 

actualilor membri ai conducerii sau 

angajați de către angajatorul lor sau de 

către o întreprindere afiliată, cu condiția ca 

respectivele valori mobiliare să fie de 

aceeași clasă cu valorile mobiliare deja 

admise la tranzacționare pe aceeași piață 

reglementată și să fie pus la dispoziție un 

document care conține informații despre 

numărul și natura valorilor mobiliare, 

precum și despre motivele și detaliile 

(g) valorile mobiliare oferite, atribuite sau 

care urmează să fie atribuite foștilor sau 

actualilor membri ai conducerii de către 

angajatorul lor sau de către o întreprindere 

afiliată, cu condiția ca respectivele valori 

mobiliare să fie de aceeași clasă cu valorile 

mobiliare deja admise la tranzacționare pe 

aceeași piață reglementată și să fie pus la 

dispoziție un document care conține 

informații despre numărul și natura 

valorilor mobiliare, precum și despre 

motivele și detaliile ofertei sau ale 
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ofertei sau ale atribuirii; atribuirii; 

Or. en 

Justificare 

A se vedea justificarea la amendamentul referitor la articolul 1 alineatul (3) litera (i). 

 

Amendamentul  296 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera h – punctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) aceste valori mobiliare, sau valori 

mobiliare din aceeași categorie, au fost 

admise la tranzacționarea pe această altă 

piață reglementată de mai mult de 18 

luni; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Această modificare asigură un regim mai echilibrat, care va putea funcționa la nivel 

paneuropean. 

 

Amendamentul  297 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Pentru a ține seama de evoluțiile 

tehnice de pe piețele financiare, inclusiv 

de inflație, Comisia poate adopta, prin 

intermediul unor acte delegate în 

conformitate cu articolul 42, măsuri cu 

privire la: 

eliminat 
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(a) ajustarea limitei monetare prevăzute la 

prezentul articol alineatul (2) litera (i); 

 

(b) pragurile prevăzute la prezentul articol 

alineatul (3) literele (c) și (d); 

 

Or. en 

 

Amendamentul  298 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) pragurile prevăzute la prezentul articol 

alineatul (3) literele (c) și (d); 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  299 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

42 prin care să stabilească informațiile 

minime pe care trebuie să le conțină 

documentele menționate la prezentul 

articol alineatul (3) literele (f) și (g) și 

alineatul (4) literele (d) și (e). 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  300 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „valori mobiliare” înseamnă valorile 

mobiliare astfel cum sunt definite la 

articolul 4 alineatul (1) punctul 44 din 

Directiva 2014/65/UE, cu excepția 

instrumentelor pieței monetare, astfel cum 

sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 

punctul 17 din Directiva 2014/65/UE, și a 

căror scadență este mai mică de 12 luni; 

(a) „valori mobiliare” înseamnă valorile 

mobiliare astfel cum sunt definite la 

articolul 4 alineatul (1) punctul 44 din 

Directiva 2014/65/UE, inclusiv 

instrumentele pieței monetare, astfel cum 

sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 

punctul 17 din Directiva 2014/65/UE, 

produsele financiare structurate, 

instrumentele financiare derivate; 

Or. en 

 

Amendamentul  301 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) „ofertă publică de valori mobiliare” 

înseamnă o comunicare adresată unor 

persoane, făcută sub orice formă și prin 

orice mijloace, care prezintă informații 

suficiente despre condițiile ofertei și 

despre valorile mobiliare oferite, astfel 

încât să permită investitorului să adopte o 

decizie cu privire la cumpărarea sau 

subscrierea valorilor mobiliare respective. 

Această definiție se aplică și în situația 

plasamentului de valori mobiliare prin 

intermediari financiari; 

(d) „ofertă publică de valori mobiliare” 

înseamnă o comunicare adresată unor 

persoane, făcută sub orice formă și prin 

orice mijloace, care prezintă informații 

despre condițiile ofertei și despre valorile 

mobiliare oferite, prezentate ca bază care 

să îi permită investitorului să adopte o 

decizie cu privire la cumpărarea sau 

subscrierea valorilor mobiliare respective. 

Această definiție se aplică și în situația 

plasamentului de valori mobiliare prin 

intermediari financiari; 

Or. en 

Justificare 

În realitate, informațiile s-ar putea să nu fie suficiente: reprezintă în continuare o ofertă și ar 

trebui să facă obiectul dispozițiilor din prezentul regulament referitoare la astfel de oferte. 
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Amendamentul  302 

Philippe De Backer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) „investitor de retail” înseamnă un 

investitor care nu este un investitor 

calificat; 

Or. en 

Justificare 

Necesar din motive de claritate juridică. 

 

Amendamentul  303 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) „investitor sofisticatˮ înseamnă o 

persoană sau o entitate în sensul 

articolului 6 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 345/2013; 

Or. en 

Justificare 

EuVECA introduce o nouă clasă de investitori cărora le pot fi prezentate oferte, diferită de 

criteriile MiFID referitoare la investitorului profesional. Acest lucru ar înseamnă că 

investitorii își păstrează drepturile ca investitori de retail, dar crește tipul de produse în care 

pot investi în circumstanțe limitate. Criteriile pentru această nouă categorie sunt: (a) se 

angajează să investească cel puțin 100 000 EUR; și (b) într-un document distinct de 

contractul care urmează a fi încheiat pentru angajamentul de investiție, declară în scris că au 

luat la cunoștință riscurile asociate angajamentului sau investiției preconizate. 
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Amendamentul  304 

Beatrix von Storch 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera f – liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- societăți care, conform ultimele lor 

situații financiare anuale sau consolidate, 

îndeplinesc cel puțin două din următoarele 

trei criterii: un număr mediu de salariați 

mai mic de 250 de persoane în cursul 

exercițiului financiar, un total al bilanțului 

care nu depășește 43 000 000 EUR și o 

cifră de afaceri netă anuală care nu 

depășește 50 000 000 EUR sau 

- societăți care, conform ultimele lor 

situații financiare anuale sau consolidate, 

îndeplinesc cel puțin două din următoarele 

trei criterii: un număr mediu de salariați 

mai mic de 250 de persoane în cursul 

exercițiului financiar, un total al bilanțului 

care nu depășește 100 000 000 EUR și o 

cifră de afaceri netă anuală care nu 

depășește 1 000 000 000 EUR sau 

Or. en 

 

Amendamentul  305 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera f – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum 

sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 

punctul 13 din Directiva 2014/65/UE; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Definiția din MiFID înseamnă că o capitalizare bursieră de 200 milioane EUR este 

considerată medie. Astfel de întreprinderi mari nu reprezintă sursa creșterii economiei UE, 

iar noul regulament ar trebui să se concentreze pe IMM-urile care fac obiectul primei liniuțe. 

 

Amendamentul  306 

Markus Ferber 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) „întreprindere cu capitalizare medie” 

înseamnă, în sensul prezentului 

regulament, o societate a cărei 

capitalizare bursieră, pe baza cotațiilor de 

sfârșit de an din ultimii trei ani 

calendaristici, a fost mai mică de 

500 000 000 EUR; 

Or. de 

Amendamentul  307 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera k – liniuța - 1 (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - publicat de emitent, ofertant, persoana 

care solicită admiterea la tranzacționare 

pe o piață reglementată sau garant ori în 

numele acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  308 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera k – paragraful 1a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 cercetarea pentru investiții, astfel cum 

este definită la articolul 2 alineatul (1) 

litera (va), publicată sau distribuită de o 

întreprindere de investiții, și nu în numele 

emitentului, ofertantului, persoanei care 

solicită admiterea la tranzacționare pe o 

piață reglementată sau garantului, nu este 

o comunicare care intră sub incidența 
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prezentului articol; 

Or. en 

 

Amendamentul  309 

Philippe De Backer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera l 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(l) „informație reglementată” înseamnă 

toate informațiile, astfel cum sunt definite 

la articolul 2 alineatul (1) litera (k) din 

Directiva 2004/109/CE; 

(l) „informație reglementată” înseamnă 

toate informațiile pe care emitentul sau 

orice altă persoană care a solicitat 

admiterea la tranzacționarea valorilor 

mobiliare pe o piață reglementată fără 

consimțământul emitentului trebuie să le 

dezvăluie, în baza Directivei 2004/109/CE 

sau a altor legi, reglementări sau 

dispoziții administrative ale unui stat 

membru adoptate în baza articolului 3 

alineatul (1) din directiva respectivă și a 

articolelor 17 și 19 din Regulamentul 

(UE) nr. 596/2014; 

Or. en 

Justificare 

Modificarea tehnică include definiția „informației reglementate” din Directiva privind 

transparența, dar adaptează referințele încrucișate la noul Regulament privind abuzul de 

piață pentru a îmbunătăți claritatea și certitudinea juridice. 

 

Amendamentul  310 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(m) „stat membru de origine” înseamnă: (m) „stat membru în care este domiciliat 

emitentul, adică unde are sediul social” 
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înseamnă: 

 (Prezentul amendament se aplică 

întregului text) 

Or. xm 

 

Amendamentul  311 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – punctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) pentru toți emitenții de valori mobiliare 

stabiliți în Uniune care nu sunt menționați 

la punctul (ii), statul membru în care 

emitentul are sediul social; 

(i) pentru toți emitenții de valori mobiliare 

constituiți în Uniune, statul membru în 

care emitentul are sediul social; 

Or. en 

 

Amendamentul  312 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – punctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) pentru toți emitenții de valori mobiliare 

stabiliți în Uniune care nu sunt menționați 

la punctul (ii), statul membru în care 

emitentul are sediul social; 

(i) pentru toți emitenții de valori mobiliare 

stabiliți în Uniune, statul membru în care 

emitentul are sediul social; 

Or. en 

 

Amendamentul  313 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – punctul i 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) pentru toți emitenții de valori mobiliare 

stabiliți în Uniune care nu sunt menționați 

la punctul (ii), statul membru în care 

emitentul are sediul social; 

(i) pentru toți emitenții de valori mobiliare 

stabiliți în Uniune, statul membru în care 

emitentul are sediul social; 

Or. en 

 

Amendamentul  314 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) pentru orice emisiune de valori 

mobiliare, altele decât titlurile de capital, 

a căror valoare nominală unitară este cel 

puțin egală cu 1 000 EUR și pentru orice 

emisiune de valori mobiliare, altele decât 

titlurile de capital care conferă dreptul de 

a achiziționa orice valoare mobiliară sau 

de a primi o sumă în numerar, ca urmare 

a conversiei acestor valori mobiliare sau a 

exercitării drepturilor conferite de 

acestea, atât timp cât emitentul valorilor 

mobiliare, altele decât cele de capital nu 

este emitentul valorilor mobiliare suport 

sau o entitate care aparține grupului 

acestui din urmă emitent, statul membru 

în care emitentul are sediul social, acela 

în care valorile mobiliare respective au 

fost sau vor fi admise la tranzacționare pe 

o piață reglementată sau acela în care 

valorile mobiliare sunt oferite publicului 

conform alegerii emitentului, a 

ofertantului sau a persoanei care solicită 

admiterea la tranzacționare. Același 

sistem se aplică emisiunii de valori 

mobiliare, altele decât cele de capital într-

o monedă alta decât euro, cu condiția ca 

valoarea nominală unitară minimă să fie 

aproape echivalentă cu 1 000 EUR; 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul  315 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) pentru orice emisiune de valori 

mobiliare, altele decât titlurile de capital, 

a căror valoare nominală unitară este cel 

puțin egală cu 1 000 EUR și pentru orice 

emisiune de valori mobiliare, altele decât 

titlurile de capital care conferă dreptul de 

a achiziționa orice valoare mobiliară sau 

de a primi o sumă în numerar, ca urmare 

a conversiei acestor valori mobiliare sau a 

exercitării drepturilor conferite de 

acestea, atât timp cât emitentul valorilor 

mobiliare, altele decât cele de capital nu 

este emitentul valorilor mobiliare suport 

sau o entitate care aparține grupului 

acestui din urmă emitent, statul membru 

în care emitentul are sediul social, acela 

în care valorile mobiliare respective au 

fost sau vor fi admise la tranzacționare pe 

o piață reglementată sau acela în care 

valorile mobiliare sunt oferite publicului 

conform alegerii emitentului, a 

ofertantului sau a persoanei care solicită 

admiterea la tranzacționare. Același 

sistem se aplică emisiunii de valori 

mobiliare, altele decât cele de capital într-

o monedă alta decât euro, cu condiția ca 

valoarea nominală unitară minimă să fie 

aproape echivalentă cu 1 000 EUR; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  316 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) pentru orice emisiune de valori 

mobiliare, altele decât titlurile de capital, 

a căror valoare nominală unitară este cel 

puțin egală cu 1 000 EUR și pentru orice 

emisiune de valori mobiliare, altele decât 

titlurile de capital care conferă dreptul de 

a achiziționa orice valoare mobiliară sau 

de a primi o sumă în numerar, ca urmare 

a conversiei acestor valori mobiliare sau a 

exercitării drepturilor conferite de 

acestea, atât timp cât emitentul valorilor 

mobiliare, altele decât cele de capital nu 

este emitentul valorilor mobiliare suport 

sau o entitate care aparține grupului 

acestui din urmă emitent, statul membru 

în care emitentul are sediul social, acela 

în care valorile mobiliare respective au 

fost sau vor fi admise la tranzacționare pe 

o piață reglementată sau acela în care 

valorile mobiliare sunt oferite publicului 

conform alegerii emitentului, a 

ofertantului sau a persoanei care solicită 

admiterea la tranzacționare. Același 

sistem se aplică emisiunii de valori 

mobiliare, altele decât cele de capital într-

o monedă alta decât euro, cu condiția ca 

valoarea nominală unitară minimă să fie 

aproape echivalentă cu 1 000 EUR; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Faptul că desemnarea statului de origine sau a statului membru gazdă este lăsată la 

latitudinea emitentului, a ofertantului sau a persoanei care solicită admiterea la 

tranzacționare reprezintă o invitație la un arbitraj de reglementare. 

 

Amendamentul  317 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) pentru orice emisiune de valori 

mobiliare, altele decât titlurile de capital, a 

căror valoare nominală unitară este cel 

puțin egală cu 1 000 EUR și pentru orice 

emisiune de valori mobiliare, altele decât 

titlurile de capital care conferă dreptul de a 

achiziționa orice valoare mobiliară sau de a 

primi o sumă în numerar, ca urmare a 

conversiei acestor valori mobiliare sau a 

exercitării drepturilor conferite de acestea, 

atât timp cât emitentul valorilor mobiliare, 

altele decât cele de capital nu este 

emitentul valorilor mobiliare suport sau o 

entitate care aparține grupului acestui din 

urmă emitent, statul membru în care 

emitentul are sediul social, acela în care 

valorile mobiliare respective au fost sau 

vor fi admise la tranzacționare pe o piață 

reglementată sau acela în care valorile 

mobiliare sunt oferite publicului conform 

alegerii emitentului, a ofertantului sau a 

persoanei care solicită admiterea la 

tranzacționare. Același sistem se aplică 

emisiunii de valori mobiliare, altele decât 

cele de capital într-o monedă alta decât 

euro, cu condiția ca valoarea nominală 

unitară minimă să fie aproape echivalentă 

cu 1 000 EUR; 

(ii) pentru orice emisiune de valori 

mobiliare, altele decât titlurile de capital, a 

căror valoare nominală unitară este cel 

puțin egală cu 1 000 EUR și pentru orice 

emisiune de valori mobiliare, altele decât 

titlurile de capital care conferă dreptul de a 

achiziționa orice valoare mobiliară sau de a 

primi o sumă în numerar, ca urmare a 

conversiei acestor valori mobiliare sau a 

exercitării drepturilor conferite de acestea, 

atât timp cât emitentul valorilor mobiliare, 

altele decât cele de capital nu este 

emitentul valorilor mobiliare suport sau o 

entitate care aparține grupului acestui din 

urmă emitent, statul membru în care 

emitentul are sediul social. Același sistem 

se aplică emisiunii de valori mobiliare, 

altele decât cele de capital într-o monedă 

alta decât euro, cu condiția ca valoarea 

nominală unitară minimă să fie aproape 

echivalentă cu 1 000 EUR; 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul își propune să elimine care le permite emitenților să își aleagă statul membru 

de origine. Statul membru de origine joacă un rol decisiv în supravegherea prospectului. 

Posibilitatea de a alege autoritatea competentă care va controla prospectul favorizează o 

uniformizare la un nivel inferior a calității supravegherii, care afectează protecția eficientă a 

investitorilor de retail. 

 

Amendamentul  318 

Kay Swinburne 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – punctul iii – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) pentru toți emitenții de valori 

mobiliare stabiliți într-o țară terță care nu 

sunt menționați la punctul (ii), statul 

membru în care se intenționează să se ofere 

publicului pentru prima dată valorile 

mobiliare sau statul în care se introduce 

prima cerere de admitere la tranzacționare 

pe o piață reglementată, conform alegerii 

emitentului, a ofertantului sau a persoanei 

care solicită admiterea la tranzacționare, 

sub rezerva unei alegeri ulterioare din 

partea emitenților stabiliți într-o țară terță, 

în oricare dintre circumstanțele următoare: 

(iii) pentru toți emitenții de valori 

mobiliare stabiliți într-o țară terță, statul 

membru în care se intenționează să se ofere 

publicului pentru prima dată valorile 

mobiliare sau statul în care se introduce 

prima cerere de admitere la tranzacționare 

pe o piață reglementată, conform alegerii 

emitentului, a ofertantului sau a persoanei 

care solicită admiterea la tranzacționare, 

sub rezerva unei alegeri ulterioare din 

partea emitenților stabiliți într-o țară terță, 

în oricare dintre circumstanțele următoare: 

Or. en 

 

Amendamentul  319 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – punctul iii – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) pentru toți emitenții de valori 

mobiliare stabiliți într-o țară terță care nu 

sunt menționați la punctul (ii), statul 

membru în care se intenționează să se ofere 

publicului pentru prima dată valorile 

mobiliare sau statul în care se introduce 

prima cerere de admitere la tranzacționare 

pe o piață reglementată, conform alegerii 

emitentului, a ofertantului sau a persoanei 

care solicită admiterea la tranzacționare, 

sub rezerva unei alegeri ulterioare din 

partea emitenților stabiliți într-o țară terță, 

în oricare dintre circumstanțele următoare: 

(iii) pentru toți emitenții de valori 

mobiliare stabiliți într-o țară terță, statul 

membru în care se intenționează să se ofere 

publicului pentru prima dată valorile 

mobiliare sau statul în care se introduce 

prima cerere de admitere la tranzacționare 

pe o piață reglementată, conform alegerii 

emitentului, a ofertantului sau a persoanei 

care solicită admiterea la tranzacționare, 

sub rezerva unei alegeri ulterioare din 

partea emitenților stabiliți într-o țară terță, 

în oricare dintre circumstanțele următoare: 

Or. en 
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Amendamentul  320 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – punctul iii – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) pentru toți emitenții de valori 

mobiliare stabiliți într-o țară terță care nu 

sunt menționați la punctul (ii), statul 

membru în care se intenționează să se ofere 

publicului pentru prima dată valorile 

mobiliare sau statul în care se introduce 

prima cerere de admitere la tranzacționare 

pe o piață reglementată, conform alegerii 

emitentului, a ofertantului sau a persoanei 

care solicită admiterea la tranzacționare, 

sub rezerva unei alegeri ulterioare din 

partea emitenților stabiliți într-o țară terță, 

în oricare dintre circumstanțele următoare: 

(iii) pentru toți emitenții de valori 

mobiliare stabiliți într-o țară terță, statul 

membru în care se intenționează să se ofere 

publicului pentru prima dată valorile 

mobiliare sau statul în care se introduce 

prima cerere de admitere la tranzacționare 

pe o piață reglementată, conform alegerii 

emitentului, a ofertantului sau a persoanei 

care solicită admiterea la tranzacționare, 

sub rezerva unei alegeri ulterioare din 

partea emitenților stabiliți într-o țară terță, 

în oricare dintre circumstanțele următoare: 

Or. en 

 

Amendamentul  321 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera m – punctul iii – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) pentru toți emitenții de valori 

mobiliare stabiliți într-o țară terță care nu 

sunt menționați la punctul (ii), statul 

membru în care se intenționează să se ofere 

publicului pentru prima dată valorile 

mobiliare sau statul în care se introduce 

prima cerere de admitere la tranzacționare 

pe o piață reglementată, conform alegerii 

emitentului, a ofertantului sau a persoanei 

care solicită admiterea la tranzacționare, 

sub rezerva unei alegeri ulterioare din 

partea emitenților stabiliți într-o țară terță, 

în oricare dintre circumstanțele următoare: 

(iii) pentru toți emitenții de valori 

mobiliare stabiliți într-o țară terță, statul 

membru în care se intenționează să se ofere 

publicului pentru prima dată valorile 

mobiliare sau statul în care se introduce 

prima cerere de admitere la tranzacționare 

pe o piață reglementată, conform alegerii 

emitentului, a ofertantului sau a persoanei 

care solicită admiterea la tranzacționare, 

sub rezerva unei alegeri ulterioare din 

partea emitenților stabiliți într-o țară terță, 

în oricare dintre circumstanțele următoare: 
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Or. en 

 

Amendamentul  322 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera n 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(n) „stat membru gazdă” înseamnă: statul 

membru în care se face o ofertă publică sau 

o admitere la tranzacționarea solicitată, în 

cazul în care acesta diferă de statul 

membru de origine; 

(n) „stat membru în care se realizează 

emisiunea”: statul membru în care se face 

o ofertă publică sau o admitere la 

tranzacționarea solicitată, în cazul în care 

acesta diferă de statul membru în care este 

domiciliat emitentul; 

 (Prezentul amendament se aplică 

întregului text) 

Or. xm 

Amendamentul  323 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera o – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(o) „organism de plasament colectiv, altul 

decât cel de tip închis” înseamnă fondurile 

deschise de investiții și societățile de 

investiții care au ambele caracteristici 

următoare: 

(o) „organism de plasament colectiv” 

înseamnă organismele de plasament 

colectiv în valori mobiliare (OPCVM) 

autorizate în conformitate cu articolul 5 

din Directiva 2009/65/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

și fondurile de investiții alternative (FIA) 

în sensul articolului 4 alineatul (1) 

litera (a) din Directiva 2011/61/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului; 

Or. en 

 

Amendamentul  324 

Philippe De Backer 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera o – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(o) „organism de plasament colectiv, altul 

decât cel de tip închis” înseamnă fondurile 

deschise de investiții și societățile de 

investiții care au ambele caracteristici 

următoare: 

(o) „organism de plasament colectiv” 

înseamnă fondurile deschise de investiții și 

societățile de investiții care au ambele 

caracteristici următoare: 

Or. en 

Justificare 

Corecție tehnică: acest amendament înlocuiește amendamentul nr. 28 din proiectul de raport. 

 

Amendamentul  325 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera va (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (va) „cercetare pentru investiții”, în acest 

context, înseamnă materialele sau 

serviciile de cercetare referitoare la unul 

sau mai multe instrumente financiare sau 

alte active, emitenții sau potențialii 

emitenți de instrumente financiare, relația 

strânsă cu un anumit sector sau piață, 

astfel încât să fundamenteze opinii despre 

instrumentele financiare, activele sau 

emitenții din sectorul respectiv; acest tip 

de materiale sau servicii recomandă sau 

sugerează în mod explicit sau implicit o 

strategie de investiții și oferă o opinie 

fundamentată cu privire la valoarea sau 

prețul actual sau viitor al instrumentelor 

sau activelor respective sau, altminteri, 

conține o analiză și opinii originale și 

concluzii pe baza informațiilor noi sau 

existente care ar putea fi utilizate pentru a 

fundamenta o strategie de investiții și ar fi 
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relevantă și capabilă să adauge valoare 

deciziilor întreprinderii de investiții în 

numele clienților, care sunt taxați pentru 

cercetarea respectivă. 

Or. en 

 

Amendamentul  326 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera va (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (va) „marcă de calitate” înseamnă eticheta 

acordată de către ESMA sau de către 

autoritatea competentă unei anumite 

emisiuni de valori mobiliare, atunci când 

emitentul publică un prospect fără a avea 

această obligație; 

Or. es 

 

Amendamentul  327 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera vb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (vb) „numărul european de identificare a 

prospectelor” înseamnă codul creat de 

ESMA pentru identificarea prospectelor și 

atribuit de autoritățile competente; 

Or. es 

 

Amendamentul  328 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice 

de pe piețele financiare, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 42 pentru a 

preciza anumite elemente tehnice ale 

definițiilor prevăzute la alineatul (1) al 

prezentului articol, inclusiv ajustarea 

cifrelor prevăzute în definiția 

„întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-

uri)” de la alineatul (1) litera (f), ținând 

seama de situația de pe diferite piețe 

naționale, inclusiv de clasificarea 

întreprinderilor utilizată de către operatorii 

de pe piețele reglementate și sistemele 

multilaterale de tranzacționare, de legislația 

și recomandările Uniunii, precum și de 

evoluțiile economice. 

2. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice 

de pe piețele financiare, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 42 pentru a 

preciza anumite elemente tehnice ale 

definițiilor prevăzute la alineatul (1) al 

prezentului articol, cu excepția ajustării 

cifrelor prevăzute în definiția 

„întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-

uri)” de la alineatul (1) litera (f), ținând 

seama de situația de pe diferite piețe 

naționale, inclusiv de clasificarea 

întreprinderilor utilizată de către operatorii 

de pe piețele reglementate și sistemele 

multilaterale de tranzacționare, de legislația 

și recomandările Uniunii, precum și de 

evoluțiile economice. 

Or. en 

Justificare 

Modificarea definiției IMM-urilor și, prin urmare, a entităților care pot beneficia de un regim 

mai simplificat al IMM-urilor, nu reprezintă un element tehnic care trebuie analizat la 

nivelul 2. Orice modificare ar trebui să fie prezentată ca o revizuire a textului de nivel 1. 

 

Amendamentul  329 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obligativitatea publicării unui prospect și 

scutirea de aceasta 

Obligativitatea publicării unui prospect 

Or. es 
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Amendamentul  330 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Valorile mobiliare nu pot fi oferite 

publicului în Uniune fără publicarea 

prealabilă a unui prospect. 

1. Valorile mobiliare nu pot fi oferite 

publicului în Uniune fără publicarea 

prealabilă a unui prospect sau a unui 

prospect pentru IMM-uri. 

Or. en 

 

Amendamentul  331 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Un stat membru poate scuti ofertele 

publice de valori mobiliare de cerința 

referitoare la prospect prevăzută la 

alineatul (1), cu condiția ca: 

eliminat 

(a) oferta să fie făcută numai în statul 

membru respectiv și 

 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai 

mică decât o valoare monetară calculată 

pe o perioadă de 12 luni care nu poate 

depăși 10 000 000 EUR. 

 

Statele membre notifică Comisiei și 

ESMA exercitarea opțiunii prevăzute la 

prezentul alineat, inclusiv valoarea ofertei 

alese sub care se aplică scutirea pentru 

ofertele naționale. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  332 

Jonás Fernández 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Un stat membru poate scuti ofertele 

publice de valori mobiliare de cerința 

referitoare la prospect prevăzută la 

alineatul (1), cu condiția ca: 

eliminat 

(a) oferta să fie făcută numai în statul 

membru respectiv și 

 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai 

mică decât o valoare monetară calculată 

pe o perioadă de 12 luni care nu poate 

depăși 10 000 000 EUR. 

 

Statele membre notifică Comisiei și 

ESMA exercitarea opțiunii prevăzute la 

prezentul alineat, inclusiv valoarea ofertei 

alese sub care se aplică scutirea pentru 

ofertele naționale. 

 

Or. es 

 

Amendamentul  333 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Un stat membru poate scuti ofertele 

publice de valori mobiliare de cerința 

referitoare la prospect prevăzută la 

alineatul (1), cu condiția ca: 

eliminat 

(a) oferta să fie făcută numai în statul 

membru respectiv și 

 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai 

mică decât o valoare monetară calculată 

pe o perioadă de 12 luni care nu poate 

depăși 10 000 000 EUR. 

 

Statele membre notifică Comisiei și 

ESMA exercitarea opțiunii prevăzute la 
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prezentul alineat, inclusiv valoarea ofertei 

alese sub care se aplică scutirea pentru 

ofertele naționale. 

Or. en 

Justificare 

Libertatea de apreciere națională la care face referire acest alineat este o caracteristică care 

încalcă cel mai mult aspectul „Uniunii” al uniunii piețelor de capital și ar trebui să fie 

eliminată. Grupul Verts propune un regim fără niciun prospect sub pragul de 500 000 EUR, 

un prospect mai simplificat pentru IMM-uri (până la emisiuni de 10 milioane EUR) și 

operațiunile secundare, precum și un regim complet în toate celelalte cazuri. 

 

Amendamentul  334 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Un stat membru poate scuti ofertele 

publice de valori mobiliare de cerința 

referitoare la prospect prevăzută la 

alineatul (1), cu condiția ca: 

2. Un stat membru trebuie să scutească 

ofertele publice de valori mobiliare de 

cerința referitoare la prospect prevăzută la 

alineatul (1), cu condiția ca: 

Or. en 

Justificare 

Introducerea acestei exceptări ca cerință uniformă la nivelul UE va permite o securitate 

juridică mai mare pentru IMM-uri și va împiedica apariția unor diferențe la nivelul pieței 

unice pentru IMM-uri. 

 

Amendamentul  335 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) oferta să fie făcută numai în statul 

membru respectiv și 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  336 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) oferta să fie făcută numai în statul 

membru respectiv și 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Pentru a da dovadă de seriozitate cu privire la crearea piețelor unice de capital pentru UE, 

trebuie să ne asigurăm că exceptările pentru IMM-uri nu sunt acordate doar atunci când 

acestea doresc să se mențină în cadrul limitelor piețelor interne. Prin limitarea exceptării 

astfel încât să nu se permită utilizarea transfrontalieră, limităm eficacitatea pieței unice 

pentru IMM-uri. 

 

Amendamentul  337 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) oferta să fie făcută numai în statul 

membru respectiv și 

(a) oferta să nu facă obiectul notificării în 

sensul articolului 24 și 

Or. en 
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Amendamentul  338 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai 

mică decât o valoare monetară calculată 

pe o perioadă de 12 luni care nu poate 

depăși 10 000 000 EUR. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  339 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai mică 

decât o valoare monetară calculată pe o 

perioadă de 12 luni care nu poate depăși 

10 000 000 EUR. 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai mică 

decât o valoare monetară calculată pe o 

perioadă de 12 luni care nu poate depăși 

5 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Amendamentul  340 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai mică 

decât o valoare monetară calculată pe o 

perioadă de 12 luni care nu poate depăși 

10 000 000 EUR. 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai mică 

decât o valoare monetară calculată pe o 

perioadă de 12 luni care nu poate depăși 

5 000 000 EUR. 

Or. en 
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Amendamentul  341 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai mică 

decât o valoare monetară calculată pe o 

perioadă de 12 luni care nu poate depăși 

10 000 000 EUR. 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai mică 

decât o valoare monetară calculată pe o 

perioadă de 12 luni care nu poate depăși 

5 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Amendamentul  342 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre notifică Comisiei și 

ESMA exercitarea opțiunii prevăzute la 

prezentul alineat, inclusiv valoarea ofertei 

alese sub care se aplică scutirea pentru 

ofertele naționale. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  343 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre notifică Comisiei și 

ESMA exercitarea opțiunii prevăzute la 

prezentul alineat, inclusiv valoarea ofertei 

alese sub care se aplică scutirea pentru 

eliminat 
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ofertele naționale. 

Or. en 

 

Amendamentul  344 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Pragurile menționate sunt evaluate 

după un an de la punerea în aplicare a 

prezentului regulament și sunt modificate 

dacă evaluarea indică acest lucru. 

Or. en 

 

Amendamentul  345 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Valorile mobiliare nu pot fi admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată care 

este situată sau care funcționează în 

Uniune fără publicarea prealabilă a unui 

prospect. 

3. Valorile mobiliare nu pot fi admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată care 

este situată sau care funcționează în 

Uniune fără publicarea prealabilă a unui 

prospect. În ceea ce privește valorile 

mobiliare admise la tranzacționare de 

către un IMM pe un MTF, inclusiv pe o 

piață de creștere pentru IMM-uri, se 

aplică procedura simplificată prevăzută la 

articolul 15. Statele membre evită să 

impună cerințe de informare la nivel 

național care ar constitui o sarcină inutilă 

sau disproporționată în cazul unor 

asemenea oferte și, prin urmare, ar spori 

fragmentarea pieței interne. 

Or. en 
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Amendamentul  346 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Pentru a ține seama de evoluția 

cursului de schimb, inclusiv de rata 

inflației și de rata de schimb pentru alte 

valute decât euro, Comisia poate adopta, 

prin intermediul actelor delegate, în 

conformitate cu articolul 42, măsuri 

referitoare la pragul stabilit la articolul 3 

alineatul (2) litera (b). 

Or. en 

Justificare 

Pentru a ține seama de alte valute din UE în afară de moneda euro. 

Amendamentul  347 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care o ofertă publică de valori 

mobiliare sau admiterea unor valori 

mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată nu intră în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament, astfel 

cum este definit la articolul 1, un emitent, 

un ofertant sau o persoană care solicită 

admiterea la tranzacționare pe o piață 

reglementată are dreptul să elaboreze în 

mod voluntar un prospect în conformitate 

cu prezentul regulament. 

În cazul în care o ofertă publică de valori 

mobiliare sau admiterea unor valori 

mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată nu intră în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament, astfel 

cum este definit la articolul 1, un emitent, 

un ofertant sau o persoană care solicită 

admiterea la tranzacționare pe o piață 

reglementată are dreptul să elaboreze în 

mod voluntar un prospect în conformitate 

cu prezentul regulament. Elaborarea 

voluntară a prospectului poate asigura 

eligibilitatea pentru o marcă națională de 

calitate emisă de autoritatea competentă 

sau o pentru o marcă europeană de 
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calitate emisă de ESMA. 

Or. es 

 


