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Ændringsforslag 23
José Gusmão

Forslag til forordning
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 24
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Covid-19-pandemien berører i 
alvorlig grad mennesker, virksomheder, 
sundhedssystemer og medlemsstaternes 
økonomier. Kommissionen understregede i 
sin meddelelse til Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget af 27. maj 2020, "Et 
vigtigt øjeblik for Europa: Genopretning og 
forberedelser til den næste generation"13, at 
det fortsat vil være en udfordring at sikre 
likviditet og adgang til finansiering i de 
kommende måneder. Det er derfor 
afgørende at støtte genopretningen fra det 
alvorlige økonomiske chok forårsaget af 
covid-19-pandemien ved at indføre 
målrettede ændringer af eksisterende 
finansielle bestemmelser. Denne pakke af 
foranstaltninger vedtages under 
betegnelsen "genopretningspakken 
vedrørende kapitalmarkederne".

(1) Covid-19-pandemien berører i 
alvorlig grad mennesker, virksomheder, 
sundhedssystemer og medlemsstaternes 
økonomier. Kommissionen understregede i 
sin meddelelse til Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget af 27. maj 2020, "Et 
vigtigt øjeblik for Europa: Genopretning og 
forberedelser til den næste generation"13, at 
det fortsat vil være en udfordring at sikre 
likviditet og adgang til finansiering i de 
kommende måneder. Det er derfor 
afgørende at støtte genopretningen fra det 
alvorlige økonomiske chok forårsaget af 
covid-19-pandemien ved at indføre 
målrettede ændringer af eksisterende 
finansielle bestemmelser for at sikre, at 
europæiske virksomheder har adgang til 
forskellige finansieringsmekanismer på 
dette afgørende tidspunkt. For at undgå 
ekstraterritoriale konflikter bør artikel 23 
i forordning (EU) nr. 600/2014 ændres 
for at præcisere omfanget af 
handelsforpligtelsen, for så vidt angår 
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aktier. Det bør navnlig præciseres, at 
omfanget af artikel 23 i forordning (EU) 
nr. 600/2014 kun gælder handel med 
aktier med en ISIN-kode fra et EØS-land 
eller handel med aktier denomineret i en 
ikke-EU-valuta, eller hvis aktien er 
optaget til handel på et tredjelands 
markedsplads inden den 31. december 
2020 og handlet i en EU-valuta. Denne 
pakke af foranstaltninger vedtages under 
betegnelsen "genopretningspakken 
vedrørende kapitalmarkederne".

_________________ _________________
13 COM/2020/456 final af 27.5.2020. 13 COM/2020/456 final af 27.5.2020.

Or. en

Ændringsforslag 25
Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det er vigtigt, at der er sikkerhed 
for, at de regler, der er relateret til handel 
på derivatmarkeder, anvendes for at 
styrke finansielle formidleres tillid og 
derved få europæiske virksomheder til at 
bidrage mere til genopretningsfasen. For 
at sikre retssikkerhed og effektiv 
anvendelse af de principper, som er 
nedfældet i konklusionerne fra G20-
topmødet i Pittsburgh den 24. og 25. 
september 2009, kan det være nødvendigt 
at præcisere den nuværende ramme 
nærmere.

Or. en

Ændringsforslag 26
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 
fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen. Sådanne ændringer bør 
gøre det muligt for udstedere og finansielle 
formidlere at reducere omkostningerne og 
frigøre ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen.

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 
fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen. Sådanne ændringer bør 
gøre det muligt for udstedere og finansielle 
formidlere at reducere omkostningerne og 
frigøre ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen. Ændringerne bør 
være i overensstemmelse med de 
overordnede mål i forordning (EU) 
2017/1129 for at sikre forbruger- og 
investorbeskyttelse og et velfungerende 
indre marked.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

Or. en

Ændringsforslag 27
Alfred Sant, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 
fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen. Sådanne ændringer bør 
gøre det muligt for udstedere og finansielle 
formidlere at reducere omkostningerne og 
frigøre ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen.

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 
fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen. Sådanne ændringer bør 
gøre det muligt for udstedere og finansielle 
formidlere at reducere omkostningerne og 
frigøre ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen, idet der fuldt ud tages 
højde for, hvordan krisen har påvirket 
den nuværende situation samt 
fremtidsudsigterne for økonomiske og 
finansielle enheder, især som et resultat 
af sundhedskrisen.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

Or. en

Ændringsforslag 28
Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 
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fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen. Sådanne ændringer bør 
gøre det muligt for udstedere og finansielle 
formidlere at reducere omkostningerne og 
frigøre ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen.

fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen. Sådanne ændringer bør 
gøre det muligt for udstedere og finansielle 
formidlere at reducere omkostningerne og 
frigøre ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen, samtidig med at der 
sikres en høj grad af investorbeskyttelse.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

Or. en

Ændringsforslag 29
Billy Kelleher

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det er afgørende at støtte 
genopretningen efter det alvorlige 
økonomiske chok forårsaget af covid-19-
pandemien ved at sikre, at europæiske 
virksomheder har adgang til forskellige 
finansieringsmekanismer på dette 
afgørende tidspunkt. For at undgå 
ekstraterritoriale konflikter, som kan 
skabe barrierer for adgang til likviditet, er 
det nødvendigt at præcisere omfanget af 
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handelsforpligtelsen, for så vidt angår 
aktier, i henhold til artikel 23 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om 
markeder for finansielle instrumenter, 
især med hensyn til dobbeltnoterede aktier 
noteret før den 31. december 2020.

Or. en

Ændringsforslag 30
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kreditinstitutterne har været aktive 
i genopretningen for at støtte 
virksomheder, der havde behov for 
finansiering, og de forventes at blive en 
grundpille i genopretningen. Forordning 
(EU) 2017/1129 giver kreditinstitutter ret 
til en undtagelse fra forpligtelsen til at 
offentliggøre et prospekt i tilfælde af et 
udbud af visse værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele, og som udstedes løbende 
eller ad gentagne gange op til et samlet 
beløb på 75 mio. EUR i en periode på 
12 måneder. Dette loft for undtagelsen bør 
forhøjes i en begrænset periode for at 
fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter 
og give dem et pusterum, så de kan støtte 
deres kunder i realøkonomien. Da denne 
foranstaltning er begrænset til 
genopretningsfasen, bør den derfor være 
tilgængelig i en begrænset periode på 18 
måneder.

(3) Kreditinstitutterne har været aktive 
i genopretningen for at støtte 
virksomheder, der havde behov for 
finansiering, og de forventes at blive en 
grundpille i genopretningen. Forordning 
(EU) 2017/1129 giver kreditinstitutter ret 
til en undtagelse fra forpligtelsen til at 
offentliggøre et prospekt i tilfælde af et 
udbud af visse værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele, og som udstedes løbende 
eller ad gentagne gange op til et samlet 
beløb på 75 mio. EUR i en periode på 
12 måneder. Dette loft for undtagelsen bør 
forhøjes i en begrænset periode for at 
fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter 
og give dem et pusterum, så de kan støtte 
deres kunder i realøkonomien. Da denne 
foranstaltning er begrænset til 
genopretningsfasen, bør den derfor være 
tilgængelig i en fastsat periode, der slutter 
senest den 31. december 2022.

Or. en

Ændringsforslag 31
Eugen Jurzyca
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kreditinstitutterne har været aktive 
i genopretningen for at støtte 
virksomheder, der havde behov for 
finansiering, og de forventes at blive en 
grundpille i genopretningen. Forordning 
(EU) 2017/1129 giver kreditinstitutter ret 
til en undtagelse fra forpligtelsen til at 
offentliggøre et prospekt i tilfælde af et 
udbud af visse værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele, og som udstedes løbende 
eller ad gentagne gange op til et samlet 
beløb på 75 mio. EUR i en periode på 
12 måneder. Dette loft for undtagelsen bør 
forhøjes i en begrænset periode for at 
fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter 
og give dem et pusterum, så de kan støtte 
deres kunder i realøkonomien. Da denne 
foranstaltning er begrænset til 
genopretningsfasen, bør den derfor være 
tilgængelig i en begrænset periode på 18 
måneder.

(3) Kreditinstitutterne har været aktive 
i genopretningen for at støtte 
virksomheder, der havde behov for 
finansiering, og de forventes at blive en 
grundpille i genopretningen. Forordning 
(EU) 2017/1129 giver kreditinstitutter ret 
til en undtagelse fra forpligtelsen til at 
offentliggøre et prospekt i tilfælde af et 
udbud af visse værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele, og som udstedes løbende 
eller ad gentagne gange op til et samlet 
beløb på 75 mio. EUR i en periode på 
12 måneder. Dette loft for undtagelsen bør 
forhøjes i en begrænset periode for at 
fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter 
og give dem et pusterum, så de kan støtte 
deres kunder i realøkonomien. Da denne 
foranstaltning er begrænset til 
genopretningsfasen, bør den derfor være 
tilgængelig i en begrænset periode, der 
slutter den 31. december 2022.

Or. en

Begrundelse

Årsagen til dette ændringsforslag er at få sat en klar slutdato for anvendelse af EU-
genopretningsprospektet, der ser ud til at passe med eller går lidt over de foreslåede 18 
måneder efter anvendelse af denne revision. Med dette ændringsforslag bør der ikke opstå 
tvivl om tælling af dage i overensstemmelse med det oprindelige forslag.

Ændringsforslag 32
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For hurtigt at kunne tackle de 
alvorlige økonomiske virkninger af covid-
19-pandemien er det vigtigt at indføre 

(4) For hurtigt at kunne tackle de 
alvorlige økonomiske virkninger af covid-
19-pandemien er det vigtigt at indføre 
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foranstaltninger til fremme af investeringer 
i realøkonomien, muliggøre en hurtig 
rekapitalisering af virksomheder i Unionen 
og give udstedere mulighed for at udnytte 
de offentlige markeder tidligt i 
genopretningsprocessen. For at nå disse 
mål bør der indføres et nyt kortfattet 
prospekt ("EU-genopretningsprospektet"), 
der er let at udarbejde for udstedere, let at 
forstå for investorer, som ønsker at 
finansiere dem, og let at kontrollere og 
godkende for de kompetente myndigheder.

foranstaltninger til fremme af investeringer 
i realøkonomien, muliggøre en hurtig 
rekapitalisering af virksomheder i Unionen 
og give udstedere mulighed for at udnytte 
de offentlige markeder tidligt i 
genopretningsprocessen. For at nå disse 
mål bør der indføres et nyt kortfattet 
prospekt ("EU-genopretningsprospektet"), 
der er let at udarbejde for udstedere, let at 
forstå for investorer, som ønsker at 
finansiere dem, og let at kontrollere og 
godkende for de kompetente myndigheder. 
Men EU-genopretningsprospektet skal 
ikke opfattes som en tilskyndelse til 
aktieudvidelse, men snarere som en 
muliggørelse, der dog kræver nøje 
overvågning for at sikre, at investorernes 
informationsbehov er opfyldt. Desuden 
skal forordningen om EU-
genopretningsprospektet ikke være en 
genvej til ændringer af 
prospektforordningen, da revisionen 
nødvendigvis skal foretages via behørig og 
omhyggelig konsekvensanalyse.

Or. en

Ændringsforslag 33
Alfred Sant, Paul Tang, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For hurtigt at kunne tackle de 
alvorlige økonomiske virkninger af covid-
19-pandemien er det vigtigt at indføre 
foranstaltninger til fremme af investeringer 
i realøkonomien, muliggøre en hurtig 
rekapitalisering af virksomheder i Unionen 
og give udstedere mulighed for at udnytte 
de offentlige markeder tidligt i 
genopretningsprocessen. For at nå disse 
mål bør der indføres et nyt kortfattet 
prospekt ("EU-genopretningsprospektet"), 
der er let at udarbejde for udstedere, let at 

(4) For hurtigt at kunne tackle de 
alvorlige økonomiske virkninger af covid-
19-pandemien er det vigtigt at indføre 
foranstaltninger til fremme af investeringer 
i realøkonomien, muliggøre en hurtig 
rekapitalisering af virksomheder i Unionen 
og give udstedere mulighed for at udnytte 
de offentlige markeder tidligt i 
genopretningsprocessen. For at nå disse 
mål bør der indføres et nyt kortfattet 
prospekt ("EU-genopretningsprospektet"), 
der – ud over også at tackle de 
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forstå for investorer, som ønsker at 
finansiere dem, og let at kontrollere og 
godkende for de kompetente myndigheder.

økonomiske og finansielle problemer, som 
er opstået specifikt på grund af covid-19-
pandemien – er let at udarbejde for 
udstedere, let at forstå for investorer, især 
for detailinvestorer, som ønsker at 
finansiere dem, og let at kontrollere og 
godkende for de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 34
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For hurtigt at kunne tackle de 
alvorlige økonomiske virkninger af covid-
19-pandemien er det vigtigt at indføre 
foranstaltninger til fremme af investeringer 
i realøkonomien, muliggøre en hurtig 
rekapitalisering af virksomheder i Unionen 
og give udstedere mulighed for at udnytte 
de offentlige markeder tidligt i 
genopretningsprocessen. For at nå disse 
mål bør der indføres et nyt kortfattet 
prospekt ("EU-genopretningsprospektet"), 
der er let at udarbejde for udstedere, let at 
forstå for investorer, som ønsker at 
finansiere dem, og let at kontrollere og 
godkende for de kompetente myndigheder.

(4) For hurtigt at kunne tackle de 
alvorlige økonomiske virkninger af covid-
19-pandemien er det vigtigt at indføre 
foranstaltninger til fremme af bæredygtige 
investeringer i realøkonomien, muliggøre 
en hurtig rekapitalisering af virksomheder i 
Unionen og give udstedere mulighed for at 
udnytte de offentlige markeder tidligt i 
genopretningsprocessen. For at nå disse 
mål bør der indføres et nyt kortfattet 
prospekt ("EU-genopretningsprospektet"), 
der er let at udarbejde for udstedere, let at 
forstå for investorer, som ønsker at 
finansiere dem, og let at kontrollere og 
godkende for de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 35
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Da Unionen i stigende grad 
samtidig står over for de katastrofale og 
uforudsigelige konsekvenser af 
klimaændringer, udtømning af 
naturressourcer og andre 
bæredygtighedsrelaterede udfordringer, 
kræves der hastetiltag til at mobilisere 
kapital til finansiering af virksomheder, 
der følger god praksis og efterlever 
forsigtighedsprincippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade" samt et minimum af 
sociale sikkerhedsforanstaltninger, så 
målsætninger for bæredygtighed ikke 
undergraves væsentligt på grund af deres 
økonomiske aktiviteter. For at sikre, at de 
nye foranstaltninger til at bistå 
genopretningsprocessen også bidrager til 
at nå målene med den europæiske grønne 
pagt og EU-strategien for bæredygtig 
finansiering, og at de er i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømålsætninger, er det vigtigt, at 
EU-genopretningsprospektet indeholder 
de nødvendige oplysninger til investorer 
om eventuelle risici for udstederen eller 
aktierne, som kan påvirke 
bæredygtighedsfaktorer negativt, samt 
information om, hvordan udstederen 
integrerer faktorer for miljø, sociale 
forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin 
forretningsstrategi.

Or. en

Ændringsforslag 36
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Information fra virksomheder om 
forhold vedrørende miljø, sociale forhold 
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og god selskabsledelse (ESG) er blevet 
stadig mere relevant for investorer for at 
kunne måle bæredygtighedseffekten af 
deres investeringer og integrere 
bæredygtighedshensyn i deres 
investeringsbeslutninger. Virksomheder 
er under stigende pres på markedet for at 
reagere på krav fra både investorer og 
kreditinstitutter om mere 
bæredygtighedsrelateret information. 
Derfor bør der stilles krav til udstedere om 
at oplyse, hvordan de har integreret 
bæredygtighedsaspekter i deres 
forretningsstrategi og deres målsætninger 
i relation til genopretningen og den 
grønne omstilling, herunder om de har 
fastlagt planer for grøn omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 37
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Selskaber, der har fået aktier 
optaget til handel på et reguleret marked 
eller handlet på et SMV-vækstmarked 
løbende i mindst de seneste 18 måneder før 
udbuddet af aktier eller optagelse til 
handel, bør have overholdt kravene om 
periodisk og løbende oplysning i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/201415, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF16 og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2017/56517. 
Derfor vil meget af det krævede indhold af 
et prospekt allerede være offentligt 
tilgængeligt, og investorerne vil handle på 
grundlag af disse oplysninger. EU-
genopretningsprospektet bør derfor kun 
anvendes til sekundære udstedelser og bør 
kun fokusere på væsentlige oplysninger, 

(5) Selskaber, der har fået aktier 
optaget til handel på et reguleret marked 
eller handlet på et SMV-vækstmarked 
løbende i mindst de seneste 18 måneder før 
udbuddet af aktier eller optagelse til 
handel, bør have overholdt kravene om 
periodisk og løbende oplysning i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/201415, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF16 og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2017/56517. 
Derfor vil meget af det krævede indhold af 
et prospekt allerede være offentligt 
tilgængeligt, og investorerne vil handle på 
grundlag af disse oplysninger. EU-
genopretningsprospektet bør derfor kun 
anvendes til sekundære udstedelser og bør 
kun fokusere på væsentlige oplysninger, 
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som investorer har brug for til at træffe 
kvalificerede investeringsbeslutninger.

som investorer har brug for til at træffe 
kvalificerede investeringsbeslutninger, 
samtidig med at det forholder sig til 
spørgsmålet om, hvordan covid-19-
pandemien har påvirket erhvervslivet 
siden førstegangsudstedelsen, og 
pandemiens forventede indvirkning på 
erhvervsaktiviteter fremover.

_________________ _________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 
2014 om markedsmisbrug (forordningen 
om markedsmisbrug) og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF og Kommissionens direktiv 
2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 
2014 om markedsmisbrug (forordningen 
om markedsmisbrug) og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF og Kommissionens direktiv 
2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 
31.12.2004, s. 38).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 
31.12.2004, s. 38).

17 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2017/565 af 25. april 2016 om 
supplerende regler til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt 
angår de organisatoriske krav til og 
vilkårene for drift af investeringsselskaber 
samt definitioner af begreber med henblik 
på nævnte direktiv (EUT L 87 af 
31.3.2017, s. 1).

17 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2017/565 af 25. april 2016 om 
supplerende regler til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt 
angår de organisatoriske krav til og 
vilkårene for drift af investeringsselskaber 
samt definitioner af begreber med henblik 
på nævnte direktiv (EUT L 87 af 
31.3.2017, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 38
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer. Resuméet bør 
udgøre en selvstændig del af EU-
genopretningsprospektet og bør fokusere 
på centrale oplysninger, der vil sætte 
investorerne i stand til at beslutte, hvilke 
udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved at se nærmere på EU-
genopretningsprospektet i sin helhed, med 
henblik på at træffe deres beslutning.

(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer. EU-
genopretningsprospektet bør sikre 
funktionaliteten af den nuværende 
prospektforordning over for behovet for at 
beskytte detailinvestorer og samtidig 
undgå en urimelig administrationsbyrde. 
Resuméet bør udgøre en selvstændig del af 
EU-genopretningsprospektet og bør 
fokusere på centrale oplysninger, der vil 
sætte investorerne i stand til at beslutte, 
hvilke udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved at se nærmere på EU-
genopretningsprospektet i sin helhed, med 
henblik på at træffe deres beslutning. Der 
bør føres tilsyn med, at det planlagte 
resumé ikke forværrer 
investorbeskyttelsen eller giver et 
misvisende indtryk af investorens rolle. 
Det pålægger større krav til 
prospektudbydere om at udvise rettidig 
omhu.

Or. en

Ændringsforslag 39
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer. Resuméet bør 
udgøre en selvstændig del af EU-
genopretningsprospektet og bør fokusere 
på centrale oplysninger, der vil sætte 
investorerne i stand til at beslutte, hvilke 
udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved at se nærmere på EU-

(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer. Resuméet bør 
udgøre en selvstændig del af EU-
genopretningsprospektet og bør fokusere 
på centrale oplysninger, der vil sætte 
investorerne i stand til at beslutte, hvilke 
udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved at se nærmere på EU-
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genopretningsprospektet i sin helhed, med 
henblik på at træffe deres beslutning.

genopretningsprospektet i sin helhed, med 
henblik på at træffe deres beslutning. Den 
primære information i resuméet bør 
omfatte information specifikt om de 
økonomiske og finansielle konsekvenser 
ved covid-19 samt de forventede 
konsekvenser fremover.

Or. en

Begrundelse

Formålet med et kortere prospekt vil være at gøre procedurerne nemmere for udstedere, men 
en yderligere henvisning til konsekvenserne ved covid-19 vil sikre, at investorer informeres 
udtrykkeligt om eventuelle relaterede eller skærpende faktorer, der kan påvirke risikoniveauet 
for investeringen.

Ændringsforslag 40
Enikő Győri, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Da EU-genopretningsprospektet 
vil tilvejebringe markant mindre 
information end et forenklet prospekt i 
henhold til den forenklede 
oplysningsordning for sekundære 
udstedelser, bør det ikke være muligt for 
udstedere at bruge det til stærkt 
udvandende udstedelse af aktier, som i høj 
grad vil påvirke udstederens 
kapitalstruktur, udsigter og økonomiske 
situation. Anvendelsen af EU-
genopretningsprospektet bør derfor 
begrænses til udbud svarende til højst 
50 % af den udestående kapital udtrykt 
som forholdet mellem antallet af udbudte 
aktier og det samlede antal aktier før 
udstedelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 41
Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Omfanget af 
investorer, der skal kontaktes, samt fristen 
for at kontakte dem kan give anledning til 
vanskeligheder. For at mindske byrden og 
frigøre ressourcer for de finansielle 
formidlere, samtidig med at der 
opretholdes et højt niveau af 
investorbeskyttelse, bør der fastsættes en 
mere proportional ordning. En sådan 
ordning bør præcisere, hvilke investorer 
der bør kontaktes af de finansielle 
formidlere, når et tillæg offentliggøres, og 
forlænge fristen for at kontakte disse 
investorer.

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Omfanget af 
investorer, der skal kontaktes, samt fristen 
for at kontakte dem kan give anledning til 
vanskeligheder. For at mindske byrden og 
frigøre ressourcer for de finansielle 
formidlere, samtidig med at der 
opretholdes et højt niveau af 
investorbeskyttelse, bør der fastsættes en 
mere proportional ordning. En sådan 
ordning bør præcisere, hvilke investorer 
der bør kontaktes af de finansielle 
formidlere, når et tillæg offentliggøres, og 
forlænge fristen for at kontakte disse 
investorer. Finansielle formidlere bør 
informere deres klienter mindst én gang 
om muligheden for, at der offentliggøres 
et tillæg, og hvor og hvornår det i givet 
fald vil blive offentliggjort. Ved tegning af 
værdipapirerne i den indledende 
tegningsperiode bør finansielle formidlere 
informere deres klienter om deres ret til at 
trække accepten tilbage og lette 
proceduren, når investorer benytter sig af 
deres ret til at trække deres accept tilbage. 
Hvis der offentliggøres et tillæg, bør 
finansielle formidlere kontakte deres 
klienter i elektronisk form. Hvis en 
investor ikke oplyser formidleren om, 
hvordan vedkommende investor kan 
kontaktes elektronisk, giver denne 
investor afkald på retten til at blive 
kontaktet af formidleren. I så fald bør 
informationen om tillægget blive 
offentliggjort på udstederens websted.

Or. en
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Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at skabe den rette balance mellem investorens behov 
for at blive behørigt informeret og finansielle formidleres behov for at bruge elektroniske 
kommunikationsmåder til effektivt at opfylde kommunikationsforpligtelserne inden for den 
fastsatte tidsramme. Skal læses i sammenhæng med forfatterens ændringer af artikel 23, stk. 
2, afsnit 1, og af artikel 23, stk. 3, afsnit 2.

Ændringsforslag 42
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Omfanget af 
investorer, der skal kontaktes, samt fristen 
for at kontakte dem kan give anledning til 
vanskeligheder. For at mindske byrden og 
frigøre ressourcer for de finansielle 
formidlere, samtidig med at der 
opretholdes et højt niveau af 
investorbeskyttelse, bør der fastsættes en 
mere proportional ordning. En sådan 
ordning bør præcisere, hvilke investorer 
der bør kontaktes af de finansielle 
formidlere, når et tillæg offentliggøres, og 
forlænge fristen for at kontakte disse 
investorer.

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Omfanget af 
investorer, der skal kontaktes, samt fristen 
for at kontakte dem kan give anledning til 
vanskeligheder. For at mindske byrden og 
frigøre ressourcer for de finansielle 
formidlere, samtidig med at der 
opretholdes et højt niveau af 
investorbeskyttelse, bør der fastsættes en 
mere proportional ordning. En sådan 
ordning bør præcisere, hvilke investorer 
der bør kontaktes af de finansielle 
formidlere, når et tillæg offentliggøres, og 
forlænge fristen for at kontakte disse 
investorer. Der skal tages højde for, at 
dette kan medføre urimelighed i forhold 
til at tilvejebringe den samme information 
til alle investorer.

Or. en

Ændringsforslag 43
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Omfanget af 
investorer, der skal kontaktes, samt fristen 
for at kontakte dem kan give anledning til 
vanskeligheder. For at mindske byrden og 
frigøre ressourcer for de finansielle 
formidlere, samtidig med at der 
opretholdes et højt niveau af 
investorbeskyttelse, bør der fastsættes en 
mere proportional ordning. En sådan 
ordning bør præcisere, hvilke investorer 
der bør kontaktes af de finansielle 
formidlere, når et tillæg offentliggøres, og 
forlænge fristen for at kontakte disse 
investorer.

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Omfanget af 
investorer, der skal kontaktes, samt fristen 
for at kontakte dem kan give anledning til 
vanskeligheder for finansielle formidlere. 
For at mindske byrden og frigøre 
ressourcer for de finansielle formidlere, 
samtidig med at der opretholdes et højt 
niveau af investorbeskyttelse, bør der 
fastsættes en mere proportional ordning. 
En sådan ordning bør præcisere, hvilke 
investorer der bør kontaktes af de 
finansielle formidlere, når et tillæg 
offentliggøres, og bør forlænge fristen for 
at kontakte disse investorer.

Or. en

Ændringsforslag 44
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Artikel 23 i forordning (EU) 
2017/1129 regulerer tillæggene til 
prospektet og præciserer, hvornår 
tilbagetrækningsretten ophører. 
Finansielle formidlere bør informere 
deres klienter tydeligt mindst én gang om 
muligheden for, at der offentliggøres et 
tillæg, og hvor og hvornår det i givet fald 
vil blive offentliggjort. Ved tegning af 
værdipapirerne i den indledende 
tegningsperiode bør finansielle formidlere 
informere deres klienter om deres ret til at 
trække accepten tilbage og lette 
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proceduren, når investorer udøver deres 
ret til at trække deres accept tilbage. Hvis 
der offentliggøres et tillæg, skal 
finansielle formidlere kontakte deres 
klienter. Kommunikationen sker i 
elektronisk form, hvis klienten har bedt 
om det.

Or. en

Ændringsforslag 45
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Da EU-genopretningsprospektet er 
begrænset til genopretningsfasen, bør 
ordningen med dette prospekt udløbe 18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato. For at sikre kontinuitet i 
EU-genopretningsprospektet bør de, der er 
godkendt før ordningens udløb, nyde godt 
af en overgangsregel.

(11) Da EU-genopretningsprospektet er 
begrænset til genopretningsfasen, bør 
ordningen med dette prospekt udløbe den 
31. december 2022. For at sikre kontinuitet 
i EU-genopretningsprospektet bør de, der 
er godkendt før ordningens udløb, nyde 
godt af en overgangsregel.

Or. en

Ændringsforslag 46
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Da EU-genopretningsprospektet er 
begrænset til genopretningsfasen, bør 
ordningen med dette prospekt udløbe 18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato. For at sikre kontinuitet i 
EU-genopretningsprospektet bør de, der er 
godkendt før ordningens udløb, nyde godt 
af en overgangsregel.

(11) Da EU-genopretningsprospektet er 
begrænset til genopretningsfasen, bør 
ordningen med dette prospekt udløbe den 
31. december 2022. For at sikre kontinuitet 
i EU-genopretningsprospektet bør de, der 
er godkendt før ordningens udløb, nyde 
godt af en overgangsregel.
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Or. en

Ændringsforslag 47
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Inden den 21. juli 2022 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
denne forordning, ledsaget af et 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant. I 
denne gennemgang bør det indgå i 
Kommissionens vurdering, om 
oplysningsordningen for EU-
genopretningsprospekter er egnet til at 
opfylde de mål, der forfølges med denne 
forordning.

(12) Inden den 21. juli 2022 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
denne forordning, ledsaget af et 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant. I 
denne gennemgang bør det indgå i 
Kommissionens vurdering, om 
oplysningsordningen for EU-
genopretningsprospekter er egnet til at 
opfylde de mål, der forfølges med denne 
forordning, især om den opnår den rette 
balance imellem en reduktion af 
administrative byrder og beskyttelse af 
investorer.

Or. en

Ændringsforslag 48
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 1 – stk. 4 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) fra den [denne forordnings 
anvendelsesdato] til den [18 måneder efter 
denne forordnings anvendelsesdato], 
værdipapirer, der ikke er kapitalandele og 
udstedes løbende eller ad gentagne gange 
af et kreditinstitut, hvor den samlede 
aggregerede værdi i Unionen for de 
udbudte værdipapirer er under 150 000 000 

k) fra den [denne forordnings 
anvendelsesdato] til den 31. december 
2022, værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele og udstedes løbende eller ad 
gentagne gange af et kreditinstitut, hvor 
den samlede aggregerede værdi i Unionen 
for de udbudte værdipapirer er under 
150 000 000 EUR pr. kreditinstitut 
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EUR pr. kreditinstitut beregnet over en 
periode på 12 måneder, forudsat at disse 
værdipapirer:

beregnet over en periode på 12 måneder, 
forudsat at disse værdipapirer:

Or. en

Ændringsforslag 49
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 1 – stk. 4 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) fra den [denne forordnings 
anvendelsesdato] til den [18 måneder efter 
denne forordnings anvendelsesdato], 
værdipapirer, der ikke er kapitalandele og 
udstedes løbende eller ad gentagne gange 
af et kreditinstitut, hvor den samlede 
aggregerede værdi i Unionen for de 
udbudte værdipapirer er under 150 000 000 
EUR pr. kreditinstitut beregnet over en 
periode på 12 måneder, forudsat at disse 
værdipapirer:

k) fra den [denne forordnings 
anvendelsesdato] til den 31. december 
2022, værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele og udstedes løbende eller ad 
gentagne gange af et kreditinstitut, hvor 
den samlede aggregerede værdi i Unionen 
for de udbudte værdipapirer er under 
150 000 000 EUR pr. kreditinstitut 
beregnet over en periode på 12 måneder, 
forudsat at disse værdipapirer:

Or. en

Begrundelse

Perioden for anvendelse af det nye EU-genopretningsprospekt bør kun løbe indtil udgangen 
af 2022. Denne ændring vedrører hele teksten.

Ændringsforslag 50
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af artikel 14, stk. 2, 
artikel 14a, stk. 2, og artikel 18, stk. 1, skal 
et prospekt indeholde de nødvendige 
oplysninger, der er væsentlige for, at en 
investor kan foretage en velbegrundet 
vurdering af:

1. Med forbehold af artikel 14, stk. 2, 
artikel 14a, stk. 2, og artikel 18, stk. 1, skal 
et prospekt indeholde de nødvendige 
finansielle og ikkefinansielle oplysninger, 
der er væsentlige for, at en investor kan 
foretage en velbegrundet vurdering af:

Or. en

Ændringsforslag 51
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende 
litra:
"ca) eventuelle negative virkninger, som 
udstederen eller aktierne kan have på 
klimaet eller andre miljømæssige, sociale 
eller forvaltningsmæssige risici, såfremt 
de er væsentlige."

Or. en

Ændringsforslag 52
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 12a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) i artikel 7, stk. 3, affattes litra b) 
således:
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"b) skrives i et sprog og en stil, som 
fremmer forståelsen af oplysningerne, 
navnlig i et sprog, der er klart, 
ikketeknisk, koncist og forståeligt for 
investorer. Hvis skrevet på et andet sprog, 
skal resuméet oversættes til det officielle 
sprog i den stat, hvor produktet 
distribueres, og oversættelsen skal afspejle 
indholdet i originaldokumentet præcist og 
korrekt."

Or. en

Ændringsforslag 53
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) i artikel 7, stk. 4, affattes litra c) 
således:
"c) alle direkte og indirekte omkostninger 
og gebyrer, som afholdes af den 
detailinvestor, der er forbundet med et 
investeringsprodukt;"

Or. en

Ændringsforslag 54
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c) i artikel 7, stk. 5, litra a), affattes 
andet afsnit således:
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"a) resuméet bør være et selvstændigt 
dokument, som er tydeligt adskilt fra 
markedsføringsmateriale, og skal 
udfærdiges i et fælles format;"

Or. en

Ændringsforslag 55
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d) i artikel 7, stk. 5, tilføjes følgende 
afsnit:
"En investor, som kan påvise tab baseret 
på resuméet under de omstændigheder, 
der henvises til i litra e), afsnit 2, ved 
investering i et produkt, for hvilket det 
pågældende resumé er udarbejdet, vil 
kunne gøre erstatningskrav gældende for 
det pågældende tab i henhold til national 
lovgivning."

Or. en

Ændringsforslag 56
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 12a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skrives i et sprog og en stil, som 
fremmer forståelsen af oplysningerne, 
navnlig i et sprog, der er klart, ikketeknisk, 
koncist og forståeligt for investorer.

b) skrives i et sprog og en stil, som 
fremmer forståelsen af oplysningerne, 
navnlig i et sprog, der er klart, ikketeknisk, 
koncist og forståeligt for investorer, især 
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ikkeprofessionelle investorer.

Or. en

Ændringsforslag 57
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 12a – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilgængeligt på det officielle sprog 
eller mindst et af de officielle sprog i 
værtslandet eller på et andet sprog, som 
accepteres af den kompetente myndighed i 
den pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 58
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 12a – litra c – afsnit (i)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en indledning, som indeholder en 
advarsel som omhandlet i stk. 5

i) en indledning, som indeholder 
advarsler og datoen for godkendelse af 
prospektet som omhandlet i stk. 5

Or. en

Ændringsforslag 59
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 12a – litra c – afsnit (ii)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) nøgleoplysninger om udstederen ii) nøgleoplysninger om udstederen, 
herunder en specifik henvisning på ikke 
under 400 ord til de økonomiske og 
finansielle konsekvenser ved covid-19-
pandemien

Or. en

Begrundelse

Formålet med et kortere prospekt vil være at gøre procedurerne nemmere for udstedere, men 
en yderligere henvisning til konsekvenserne ved covid-19 vil sikre, at investorer informeres 
udtrykkeligt om eventuelle relaterede eller skærpende faktorer, der kan påvirke risikoniveauet 
for investeringen.

Ændringsforslag 60
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 12a – litra c – afsnit (ii)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) nøgleoplysninger om udstederen ii) nøgleoplysninger om udstederen 
som omhandlet i stk. 6 i denne artikel

Or. en

Ændringsforslag 61
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/1129
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Artikel 7 – stk. 12a – litra c – afsnit (iii)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) nøgleoplysninger om 
værdipapirerne

iii) nøgleoplysninger om aktierne, 
herunder deres type, klasse og de 
rettigheder, der er knyttet til dem, og 
eventuelle begrænsninger heraf samt 
historikken for aktiernes kurs og 
eventuelle udbytter

Or. en

Ændringsforslag 62
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 12a – litra c – afsnit (iv)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) nøgleoplysninger om udbuddet af 
værdipapirer til offentligheden eller 
optagelsen til handel på et reguleret 
marked eller begge.

iv) nøgleoplysninger om udbuddet af 
værdipapirer til offentligheden eller 
optagelsen til handel på et reguleret 
marked eller begge, herunder 
nøgleoplysninger om tidligere 
udbyttepolitik.

Or. en

Ændringsforslag 63
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende udstedere kan vælge at 
udarbejde et EU-genopretningsprospekt i 
overensstemmelse med den forenklede 

1. Følgende udstedere kan vælge at 
udarbejde et EU-genopretningsprospekt i 
overensstemmelse med den forenklede 
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ordning, der er fastsat i denne artikel, i 
forbindelse med et udbud af aktier til 
offentligheden eller optagelse af aktier til 
handel på et reguleret marked:

ordning, der er fastsat i denne artikel, i 
forbindelse med et udbud af kapitalandele 
til offentligheden eller optagelse af aktier 
til handel på et reguleret marked:

Or. en

Ændringsforslag 64
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udstedere, hvis aktier vedvarende 
har været optaget til handel på et reguleret 
marked i mindst de seneste 18 måneder, og 
som udsteder værdipapirer, som er 
fungible med eksisterende aktier, der 
tidligere er blevet udstedt

a) udstedere, hvis aktier vedvarende 
har været optaget til handel på et reguleret 
marked i mindst de seneste 18 måneder, og 
som udsteder kapitalandele, som er 
fungible med eksisterende aktier, der 
tidligere er blevet udstedt

Or. en

Ændringsforslag 65
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstedere, hvis aktier allerede er 
blevet handlet vedvarende på et SMV-
vækstmarked i mindst de seneste 18 
måneder, forudsat at der er offentliggjort et 
prospekt for udbuddet af disse aktier, og 
som udsteder aktier, som er fungible med 
eksisterende aktier, der tidligere er blevet 
udstedt.

b) udstedere, hvis aktier allerede er 
blevet handlet vedvarende på et SMV-
vækstmarked i mindst de seneste 18 
måneder, forudsat at der er offentliggjort et 
prospekt for udbuddet af disse aktier, og 
som udsteder aktier, som er fungible med 
eksisterende aktier, der tidligere er blevet 
udstedt.
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Udstedere må kun udarbejde et EU-
genopretningsprospekt, såfremt det antal 
aktier, der efter hensigten skal udbydes 
sammen med det antal aktier, der allerede 
er udbudt via et EU-
genopretningsprospekt i en periode på 12 
måneder, udgør mindre end 100 % af det 
antal aktier, der allerede er optaget til 
handel på et reguleret marked eller på et 
SMV-vækstmarked, alt efter hvad der er 
tilfældet, på datoen for godkendelse af 
EU-genopretningsprospektet; perioden på 
12 måneder begynder med datoen for 
godkendelse af EU-
genopretningsprospektet.

Or. en

Ændringsforslag 66
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstedere, hvis aktier allerede er 
blevet handlet vedvarende på et SMV-
vækstmarked i mindst de seneste 18 
måneder, forudsat at der er offentliggjort et 
prospekt for udbuddet af disse aktier, og 
som udsteder aktier, som er fungible med 
eksisterende aktier, der tidligere er blevet 
udstedt.

b) udstedere, hvis aktier allerede er 
blevet handlet vedvarende på et SMV-
vækstmarked i mindst de seneste 18 
måneder, forudsat at der er offentliggjort et 
prospekt for udbuddet af disse 
kapitalandele, og som udsteder 
kapitalandele, som er fungible med 
eksisterende kapitalandele, der tidligere er 
blevet udstedt.

Or. en

Ændringsforslag 67
Enikő Győri, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
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Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Udstedere må kun udarbejde et 
EU-genopretningsprospekt, såfremt det 
antal aktier, der efter hensigten skal 
udbydes sammen med det antal aktier, der 
allerede er udbudt via et EU-
genopretningsprospekt i en periode på 12 
måneder, udgør mindre end 50 % af det 
antal aktier, der allerede er optaget til 
handel på et reguleret marked eller på et 
SMV-vækstmarked, alt efter hvad der er 
tilfældet, på datoen for godkendelse af 
EU-genopretningsprospektet; perioden på 
12 måneder begynder med datoen for 
godkendelse af EU-
genopretningsprospektet.

Or. en

Ændringsforslag 68
Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udbydere af aktier, der vedvarende 
har været optaget til handel på et 
reguleret marked eller et SMV-
vækstmarked i mindst de seneste 18 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Dette er for præcist at tilpasse omfanget af dem, der kan udarbejde et EU-
genopretningsprospekt, så der indgår de samme udbydere, som er berettiget til at drage 
fordel af det forenklede prospekt for sekundære udstedelser. Dette ændringsforslag 
præciserer desuden, i forlængelse af udkastet til rapporten, at det er udbydere af aktier, som 



PE660.110v01-00 32/71 AM\1216956DA.docx

DA

er fungible med eksisterende aktier.

Ændringsforslag 69
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 1 – litra (a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udstederens forventede udvikling 
og eventuelle betydelige ændringer i 
udstederens finansielle stilling, der er 
indtruffet siden udgangen af det sidste 
regnskabsår;

a) udstederens forventede udvikling 
og eventuelle betydelige ændringer i 
udstederens finansielle stilling, der er 
indtruffet siden udgangen af det sidste 
regnskabsår; der skal indgå en specifik 
henvisning på ikke under 400 ord til de 
økonomiske og finansielle konsekvenser 
ved covid-19 for udstederen samt en 
erklæring vedrørende de forventede 
konsekvenser heraf fremover

Or. en

Begrundelse

Formålet med et kortere prospekt vil være at gøre procedurerne nemmere for udstedere, men 
en yderligere henvisning til konsekvenserne ved covid-19 vil sikre, at investorer informeres 
udtrykkeligt om eventuelle relaterede eller skærpende faktorer, der kan påvirke risikoniveauet 
for investeringen.

Ændringsforslag 70
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 1 – litra (a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udstederens forventede udvikling 
og eventuelle betydelige ændringer i 
udstederens finansielle stilling, der er 

a) udstederens forventede udvikling 
og resultater samt eventuelle betydelige 
ændringer i udstederens finansielle stilling, 
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indtruffet siden udgangen af det sidste 
regnskabsår

der er indtruffet siden udgangen af det 
sidste regnskabsår, samt dennes 
langsigtede forretningsstrategi og 
målsætninger, såvel finansielle som 
ikkefinansielle, i relation til 
genopretningen og den grønne omstilling

Or. en

Ændringsforslag 71
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 1 – litra (b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) væsentlige oplysninger om 
aktierne, årsagerne til udstedelsen og dens 
indvirkning på udstederens generelle 
kapitalstruktur og anvendelsen af 
provenuet.

b) væsentlige oplysninger om 
aktierne, de rettigheder, der er knyttet til 
dem, herunder eventuelle begrænsninger i 
rettighederne, og proceduren for at udøve 
disse rettigheder, årsagerne til udstedelsen 
og dens indvirkning på udstederens 
generelle kapitalstruktur, oplysningerne 
om kapitalisering og gældssituation, en 
erklæring om arbejdskapital og 
anvendelsen af provenuet;

Or. en

Ændringsforslag 72
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 1 – litra (b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) væsentlige oplysninger om 
aktierne, årsagerne til udstedelsen og dens 

b) væsentlige oplysninger om 
kapitalandele, årsagerne til udstedelsen og 
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indvirkning på udstederens generelle 
kapitalstruktur og anvendelsen af 
provenuet.

dens indvirkning på udstederens generelle 
kapitalstruktur og anvendelsen af 
provenuet.

Or. en

Ændringsforslag 73
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et koncist resumé af 
nøgleoplysningerne offentliggjort i 
henhold til gennemsigtighedsdirektivet, 
direktivet om ikkefinansiel indberetning 
og markedsmisbrugsforordningen samt 
henvisninger hertil.

Or. en

Ændringsforslag 74
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning 2017/1129
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udstederens strategi i relation til 
covid-19-krisen.

Or. en

Begrundelse

I genopretningsprospektet skal udstederen som minimum oplyse hovedtrækkene i sin strategi 
for at klare sig gennem covid-19-krisen.
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Ændringsforslag 75
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning 2017/1129
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne i EU-
genopretningsprospektet skal være 
skriftlige og fremlægges i en let 
analyserbar, koncis og forståelig form og 
sætte investorer i stand til at træffe en 
informeret investeringsbeslutning. Den 
kompetente myndighed tager også hensyn 
til, om udstederen har offentliggjort de 
regulerede oplysninger i henhold til 
direktiv 2004/109/EF, hvis det er relevant, 
forordning (EU) nr. 596/2014 og, hvis det 
er relevant, de oplysninger, der er 
omhandlet i Kommissionens delegerede 
forordning (EU) 2017/565.

Oplysningerne i EU-
genopretningsprospektet skal være 
skriftlige og fremlægges i en let 
analyserbar, koncis og forståelig form og 
sætte investorer, især ikkeprofessionelle 
investorer, i stand til at træffe en 
informeret investeringsbeslutning. Den 
kompetente myndighed tager også hensyn 
til, om udstederen har offentliggjort de 
regulerede oplysninger i henhold til 
direktiv 2004/109/EF, hvis det er relevant, 
forordning (EU) nr. 596/2014 og, hvis det 
er relevant, de oplysninger, der er 
omhandlet i Kommissionens delegerede 
forordning (EU) 2017/565.

Or. en

Ændringsforslag 76
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 20 – stk. 6a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Uanset stk. 2 og 4 afkortes fristerne 
i stk. 2, første afsnit, og stk. 4, til fem 
arbejdsdage for et EU-
genopretningsprospektet udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 14a. 
Udstederen underretter den kompetente 

6a. Uanset stk. 2 og 4 afkortes fristerne 
i stk. 2, første afsnit, og stk. 4, til fem 
arbejdsdage for et EU-
genopretningsprospektet udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 14a. 
Udstederen underretter den kompetente 
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myndighed mindst fem arbejdsdage inden 
den forventede dato for indgivelse af en 
ansøgning om godkendelse.

myndighed mindst fem arbejdsdage inden 
den forventede dato for indgivelse af en 
ansøgning om godkendelse. Den i afsnit 1 
fastsatte frist kan forlænges i yderligere 
fem dage, hvor den kompetente 
myndighed underretter udstederen og 
ESMA om, at der er brug for yderligere 
tid.

Or. en

Ændringsforslag 77
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 21 – stk. 5a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Et EU-genopretningsprospekt, der 
er udarbejdet i overensstemmelse med 
artikel 14a, skal klassificeres i den 
opbevaringsmekanisme, der er omhandlet i 
nærværende artikels stk. 6. De data, der 
anvendes til klassificering af prospekter 
udarbejdet i henhold til artikel 14, kan 
anvendes til klassificering af EU-
genopretningsprospekter udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 14a, 
forudsat at der sondres mellem de to typer 
prospekter i nævnte 
opbevaringsmekanisme.

5a. Et EU-genopretningsprospekt, der 
er udarbejdet i overensstemmelse med 
artikel 14a, skal offentliggøres i søgbar 
elektronisk form i overensstemmelse med 
denne artikel, hvor det er relevant, og 
klassificeres i den opbevaringsmekanisme, 
der er omhandlet i nærværende artikels stk. 
6. De data, der anvendes til klassificering 
af prospekter udarbejdet i henhold til 
artikel 14, kan anvendes til klassificering af 
EU-genopretningsprospekter udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 14a, 
forudsat at der sondres mellem de to typer 
prospekter i nævnte 
opbevaringsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 78
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
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Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, i tre arbejdsdage efter 
tillæggets offentliggørelse, ret til at trække 
deres accept tilbage, såfremt den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf 
eller blev konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Denne periode kan forlænges af 
udstederen eller udbyderen. Sidste dato for 
tilbagetrækningsretten skal fremgå af 
tillægget.

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, ret til at trække deres accept 
tilbage, såfremt den væsentlige nye 
omstændighed, fejl eller unøjagtighed som 
omhandlet i stk. 1 indtraf eller blev 
konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Tilbagetrækningsretten kan 
udøves i tre arbejdsdage efter tillæggets 
offentliggørelse. Denne periode kan 
forlænges af udstederen eller udbyderen. 
Sidste dato for tilbagetrækningsretten skal 
fremgå af tillægget.

Or. en

Ændringsforslag 79
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, i tre arbejdsdage efter 
tillæggets offentliggørelse, ret til at trække 
deres accept tilbage, såfremt den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf 
eller blev konstateret inden afslutningen af 

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, ret til at trække deres accept 
tilbage, såfremt den væsentlige nye 
omstændighed, fejl eller unøjagtighed som 
omhandlet i stk. 1 indtraf eller blev 
konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
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udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Denne periode kan forlænges af 
udstederen eller udbyderen. Sidste dato for 
tilbagetrækningsretten skal fremgå af 
tillægget.

værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Tilbagetrækningsretten kan 
udøves i tre arbejdsdage efter tillæggets 
offentliggørelse. Denne periode kan 
forlænges af udstederen eller udbyderen. 
Sidste dato for tilbagetrækningsretten skal 
fremgå af tillægget.

Or. en

Ændringsforslag 80
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, i tre arbejdsdage efter 
tillæggets offentliggørelse, ret til at trække 
deres accept tilbage, såfremt den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf 
eller blev konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Denne periode kan forlænges af 
udstederen eller udbyderen. Sidste dato for 
tilbagetrækningsretten skal fremgå af 
tillægget.

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, ret til at trække deres accept 
tilbage, såfremt den væsentlige nye 
omstændighed, fejl eller unøjagtighed som 
omhandlet i stk. 1 indtraf eller blev 
konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først, Tilbagetrækningsretten kan 
udøves i tre arbejdsdage efter tillæggets 
offentliggørelse. Denne periode kan 
forlænges af udstederen eller udbyderen. 
Sidste dato for tilbagetrækningsretten skal 
fremgå af tillægget.

Or. en

Begrundelse

For at tydeliggøre hensigten bør dette ændringsforslag bekræfte formålet med 
Kommissionens forslag, hvoraf det klart fremgår, at tilbagetrækningsretten kan udøves i tre 
arbejdsdage efter offentliggørelsen, idet formuleringen "i tre arbejdsdage fra tillæggets 
offentliggørelse" vil være for uklar.
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Ændringsforslag 81
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, i tre arbejdsdage efter 
tillæggets offentliggørelse, ret til at trække 
deres accept tilbage, såfremt den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf 
eller blev konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Denne periode kan forlænges af 
udstederen eller udbyderen. Sidste dato for 
tilbagetrækningsretten skal fremgå af 
tillægget.

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, ret til at trække deres accept 
tilbage, såfremt den væsentlige nye 
omstændighed, fejl eller unøjagtighed som 
omhandlet i stk. 1 indtraf eller blev 
konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Tilbagetrækningsretten kan 
udøves i tre arbejdsdage efter tillæggets 
offentliggørelse. Denne periode kan 
forlænges af udstederen eller udbyderen. 
Sidste dato for tilbagetrækningsretten skal 
fremgå af tillægget.

Or. en

Ændringsforslag 82
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
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indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, i tre arbejdsdage efter 
tillæggets offentliggørelse, ret til at trække 
deres accept tilbage, såfremt den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf 
eller blev konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Denne periode kan forlænges af 
udstederen eller udbyderen. Sidste dato for 
tilbagetrækningsretten skal fremgå af 
tillægget.

indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, i to arbejdsdage efter 
tillæggets offentliggørelse, ret til at trække 
deres accept tilbage, såfremt den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf 
eller blev konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Denne periode kan forlænges af 
udstederen eller udbyderen. Sidste dato for 
tilbagetrækningsretten skal fremgå af 
tillægget.

Or. en

Ændringsforslag 83
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis investorerne køber eller tegner 
værdipapirer gennem en finansiel 
formidler, skal den finansielle formidler 
mellem tidspunktet for godkendelsen af 
prospektet vedrørende de pågældende 
værdipapirer og afslutningen af 
udbudsperioden eller starten af handelen 
på et reguleret marked, alt efter hvad der 
sker sidst, underrette disse investorer om 
muligheden for, at der offentliggøres et 
tillæg, hvor og hvornår det i givet fald vil 
blive offentliggjort, og at den finansielle 
formidler i så fald vil bistå dem i at udøve 
deres ret til at trække accepten tilbage.

3. Hvis investorerne køber eller tegner 
værdipapirer gennem en finansiel 
formidler, skal den finansielle formidler 
mellem tidspunktet for godkendelsen af 
prospektet vedrørende de pågældende 
værdipapirer og afslutningen af den 
indledende udbudsperiode, alt efter hvad 
der sker sidst, underrette disse investorer 
om muligheden for, at der offentliggøres et 
tillæg, hvor og hvornår det i givet fald vil 
blive offentliggjort, og at den finansielle 
formidler i så fald vil bistå dem i at udøve 
deres ret til at trække accepten tilbage.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, at informationskravet vedrører den indledende udbudsperiode og dermed kun 
primære markeder.
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Ændringsforslag 84
Alfred Sant, Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest én arbejdsdag efter offentliggørelsen 
af tillægget.

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest én arbejdsdag efter offentliggørelsen 
af tillægget. For at undgå situationer, 
hvor en investor ikke vil være berettiget til 
at få information fra den finansielle 
formidler, skal information om tillægget 
gøres tilgængeligt på udstederens websted.

Or. en

Ændringsforslag 85
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest én arbejdsdag efter 
offentliggørelsen af tillægget.

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest på den hverdag, der følger efter den 
dag, hvor tillægget er blevet offentliggjort.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør bekræfte formålet med Kommissionens forslag, så det klart 
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fremgår, at finansielle formidlere skal kontakte investorerne senest på den hverdag, der følger 
efter den dag, hvor tillægget er blevet offentliggjort. Formuleringen "senest én arbejdsdag fra 
offentliggørelsen af tillægget" vil medføre en urealistisk forpligtelse for formidlerne, eller den 
er i hvert fald uklar, fordi den henviser til den upræcise formulering af artikel 23 i denne 
forordning.

Ændringsforslag 86
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest én arbejdsdag efter 
offentliggørelsen af tillægget.

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest på den hverdag, der følger efter den 
dag, hvor tillægget er blevet offentliggjort.

Or. en

Ændringsforslag 87
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest én arbejdsdag efter 
offentliggørelsen af tillægget.

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest på den hverdag, der følger efter den 
dag, hvor tillægget er blevet offentliggjort.

Or. en
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Ændringsforslag 88
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest én arbejdsdag efter 
offentliggørelsen af tillægget.

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest på den hverdag, der følger efter den 
dag, hvor tillægget blev offentliggjort.

Or. en

Ændringsforslag 89
Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Da EU-genopretningsprospektet 
vil tilvejebringe markant mindre 
information end et forenklet prospekt i 
henhold til den forenklede 
oplysningsordning for sekundære 
udstedelser, bør det ikke være muligt for 
udstedere at bruge det til stærkt 
udvandende udstedelse af aktier, som i høj 
grad vil påvirke udstederens 
kapitalstruktur, udsigter og økonomiske 
situation. Anvendelsen af EU-
genopretningsprospektet bør derfor 
begrænses til udbud svarende til højst 90 
% af den udestående kapital udtrykt som 
forholdet mellem antallet af udbudte 
aktier og det samlede antal aktier før 
udstedelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Alfred Sant, Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 47a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den 
[18 måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato].

Ordningerne fastsat i artikel 14a og artikel 
23, stk. 2 og 3, udløber den [18 måneder 
efter denne forordnings anvendelsesdato].

Or. en

Begrundelse

Justeringen af ordningen for tillæggene er desuden midlertidig. Hvis der foretages 
permanente ændringer, bør det gøres ved den kommende gennemgang af 
prospektforordningen efter en retlig vurdering af de foreslåede foranstaltninger og deres 
eventuelle indvirkning på investorbeskyttelsen.

Ændringsforslag 91
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 47a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den 
[18 måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato].

Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den 
31. december 2022.

Or. en

Begrundelse

Perioden for anvendelse af det nye EU-genopretningsprospekt bør kun køre indtil udgangen 
af 2022. (Denne ændring vedrører hele teksten).
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Ændringsforslag 92
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 47a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den 
[18 måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato].

Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den 
31. december 2022.

Or. en

Ændringsforslag 93
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 47a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-genopretningsprospekter, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med artikel 
14a og godkendt mellem den [denne 
forordnings anvendelsesdato] og [18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato], er fortsat omfattet af 
nævnte artikel indtil udløbet af deres 
gyldighedsperiode, eller indtil der er 
forløbet tolv måneder efter den [18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato], alt efter hvilken dato der 
indtræder først."

EU-genopretningsprospekter, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med 
artikel 14a og godkendt mellem den [denne 
forordnings anvendelsesdato] og den 
31. december 2022, er fortsat omfattet af 
nævnte artikel indtil udløbet af deres 
gyldighedsperiode, eller indtil der er 
forløbet tolv måneder efter den 
31. december 2022, alt efter hvilken dato 
der indtræder først.

Or. en

Ændringsforslag 94
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 47a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-genopretningsprospekter, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med artikel 
14a og godkendt mellem den [denne 
forordnings anvendelsesdato] og [18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato], er fortsat omfattet af 
nævnte artikel indtil udløbet af deres 
gyldighedsperiode, eller indtil der er 
forløbet tolv måneder efter den [18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato], alt efter hvilken dato der 
indtræder først."

EU-genopretningsprospekter, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med 
artikel 14a og godkendt mellem den [denne 
forordnings anvendelsesdato] og den 
31. december 2022, er fortsat omfattet af 
nævnte artikel indtil udløbet af deres 
gyldighedsperiode, eller indtil der er 
forløbet tolv måneder efter den 
31. december 2022, alt efter hvilken dato 
der indtræder først.

Or. en

Begrundelse

Perioden for anvendelse af det nye EU-genopretningsprospekt bør kun løbe indtil udgangen 
af 2022. (Denne ændring vedrører hele teksten).

Ændringsforslag 95
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en analyse af, om EU-
vækstprospektet sikrer en passende balance 
mellem investorbeskyttelse og reduktion af 
de administrative byrder for de personer, 
der har ret til at anvende det

b) en analyse af, om EU-
vækstprospektet sikrer en passende balance 
mellem investorbeskyttelse og reduktion af 
de administrative byrder for de personer, 
der har ret til at anvende det; analysen skal 
fokusere på den måde, hvorpå 
henvisninger til de nuværende og 
fremtidige finansielle og økonomiske 
konsekvenser af covid-19-pandemien i 
EU-genopretningsprospekter har vist sig 
at være relevante og nyttige for investorer
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Or. en

Ændringsforslag 96
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en analyse af, om EU-
vækstprospektet sikrer en passende balance 
mellem investorbeskyttelse og reduktion af 
de administrative byrder for de personer, 
der har ret til at anvende det

b) en analyse af, om EU-
vækstprospektet sikrer en passende balance 
mellem investorbeskyttelse og reduktion af 
de administrative byrder for de personer, 
der har ret til at anvende det, for at 
indhente erfaringer om EU-
genopretningsprospektet til efterfølgende 
evaluering og som grundlag til at 
analysere de mulige behov til udarbejdelse 
af prospektforordningen

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt for at kunne foretage en efterfølgende evaluering af den nye lovgivning for EU-
genopretningsprospekter. (Denne ændring vedrører hele teksten).

Ændringsforslag 97
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) antallet af godkendte EU-
genopretningsprospekter og en analyse af 
udviklingen i dette antal

c) antallet af standardprospekter, EU-
vækstprospekter og godkendte EU-
genopretningsprospekter og en analyse af 
udviklingen i dette antal, og i relevant 
omfang udbudspriser for værdipapirer 
udbudt offentligt i relation til alle typer af 
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prospekter

Or. en

Ændringsforslag 98
Alfred Sant, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) antallet af godkendte EU-
genopretningsprospekter og en analyse af 
udviklingen i dette antal

c) antallet af godkendte EU-
genopretningsprospekter og en analyse af 
udviklingen i dette antal samt et estimat af 
den faktiske yderligere 
markedskapitalisering, der mobiliseres af 
sådanne prospekter på 
udstedelsestidspunktet

Or. en

Ændringsforslag 99
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) omkostninger i forbindelse med at 
udarbejde et EU-genopretningsprospekt og 
få det godkendt sammenlignet med de 
aktuelle omkostninger til et prospekt samt 
en angivelse af de samlede økonomiske 
besparelser, der er opnået

d) omkostninger i forbindelse med at 
udarbejde et EU-genopretningsprospekt og 
få det godkendt sammenlignet med de 
aktuelle omkostninger til et 
standardprospekt og et EU-vækstprospekt 
samt en angivelse af de samlede 
økonomiske besparelser, der er opnået, og 
de samlede omkostninger til at overholde 
denne forordning for udstedere, udbydere 
og finansielle formidlere sammen med 
informationen om disse omkostninger i 
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form af en procentdel af 
driftsomkostningerne

Or. en

Ændringsforslag 100
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) omkostninger i forbindelse med at 
udarbejde et EU-genopretningsprospekt og 
få det godkendt sammenlignet med de 
aktuelle omkostninger til et prospekt samt 
en angivelse af de samlede økonomiske 
besparelser, der er opnået

d) udspecificering af omkostningerne 
til at udarbejde et EU-
genopretningsprospekt og få det godkendt 
sammenlignet med omkostningerne til et 
almindeligt prospekt samt en angivelse af, 
hvilke omkostninger der kan reduceres

Or. en

Ændringsforslag 101
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den særskilte omkostning til at 
udarbejde og få alle oplysningskategorier 
fra I til XI for et EU-
genopretningsprospekt godkendt som 
opført i bilag Va og i resuméet af et EU-
genopretningsprospekt

Or. en
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Ændringsforslag 102
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) en analyse af denne forordnings 
indvirkning på, at Unionens indre marked 
for finansielle serviceydelser fungerer 
korrekt, herunder indvirkningen på 
SMV'ers adgang til finansiering og på 
investorer og andre kategorier af fysiske 
eller juridiske personer, som påvirkes af 
disse serviceydelser

Or. en

Ændringsforslag 103
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en analyse af, om EU-
genopretningsprospektet sikrer en 
passende balance mellem 
investorbeskyttelse og reduktion af de 
administrative byrder for de personer, der 
har ret til at anvende det.

e) en analyse af EU-
genopretningsprospektets indvirkning på 
investorbeskyttelse og på adgangen til 
væsentlige oplysninger om investeringer

Or. en

Ændringsforslag 104
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en analyse af, om der er behov for 
ændringer af de krav, som er fastsat i 
bilagene

Or. en

Ændringsforslag 105
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) om omfanget af de serviceydelser, 
der er omfattet af denne forordning, 
stadig er hensigtsmæssigt i forhold til de 
tærskelværdier, der er fastsat i artikel 1 og 
3

Or. en

Ændringsforslag 106
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 - stk. 2 - litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) en analyse af, om forlængelse af 
gyldigheden af et prospekt bedre vil kunne 
skabe en passende balance mellem 
investorbeskyttelse og reduktion af den 
administrative byrde for udstedere og de 



PE660.110v01-00 52/71 AM\1216956DA.docx

DA

personer, der har ret til at anvende den, 
og hvilken forlængelse der i bekræftende 
fald skal til

Or. en

Ændringsforslag 107
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) andelen af værdipapirer, der 
udbydes offentligt i relation til godkendte 
prospekter i henhold til denne forordning 
på det globale finansmarked og 
finansmarkedet i EU

Or. en

Ændringsforslag 108
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra e e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) omfanget af investeringer, der 
trækkes tilbage af investorer, som 
anvender deres tilbagetrækningsret, og 
andelen heraf i forhold til det samlede 
investeringsomfang fordelt på 
standardprospekter, EU-vækstprospekter 
og EU-genopretningsprospekter; og, 
baseret på disse data, en vurdering af, om 
varigheden og karakteren af 
tilbagetrækningsretten er hensigtsmæssig 
og ikke gør processen for kapitaltilførsel 
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eller investorbeskyttelsen mindre effektiv

Or. en

Ændringsforslag 109
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra e f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ef) antallet og omfanget af pålagte 
sanktioner i henhold eller relation til 
denne forordning kategoriseret efter 
medlemsstater og prospekttype

Or. en

Ændringsforslag 110
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra e g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eg) typer af og tendenser for ulemper 
for og svigagtig adfærd blandt investorer, 
udstedere, udbydere eller finansielle 
formidlere og tredjeparter i forbindelse 
med denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 111
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra e h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eh) direkte og indirekte måling af 
forbedringer af markedsresultater for 
investorer og udstedere

Or. en

Ændringsforslag 112
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 1129/2017
Artikel 48 – stk. 2 – litra e i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ei) en risiko- og cost-benefit-analyse 
af, om EU-genopretningsprospekter kan 
blive en permanent prospektform.

Or. en

Ændringsforslag 113
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/1129
Betragtning 66

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(10a) Betragtning 66 affattes således:
(66) For at forbedre retssikkerheden bør de 
respektive frister for udstederens 
offentliggørelse af et tillæg til prospektet 
og for investorernes udøvelse af deres ret 
til at trække deres accept af udbuddet 
tilbage efter tillæggets offentliggørelse 

(66) For at forbedre retssikkerheden bør de 
respektive frister for udstederens 
offentliggørelse af et tillæg til prospektet 
og for investorernes udøvelse af deres ret 
til at trække deres accept af udbuddet 
tilbage efter tillæggets offentliggørelse 
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præciseres. På den ene side bør 
forpligtelsen til at supplere et prospekt 
gælde, hvis den væsentlige nye 
omstændighed, fejl eller unøjagtighed 
opstår inden udbudsperiodens udløb eller 
påbegyndelsen af handelen med sådanne 
værdipapirer på et reguleret marked, hvad 
end der sker sidst. På den anden side bør 
retten til at trække en accept tilbage kun 
gælde, når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, og den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed indtraf eller blev konstateret 
inden udbudsperiodens udløb og 
værdipapiroverdragelsen. 
Tilbagetrækningsretten bør derfor være 
forbundet med tidspunktet for den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed, der foranlediger et tillæg, og 
bør gælder under forudsætning af, at denne 
udløsende begivenhed er sket, mens 
udbuddet er åbent, og inden værdipapirerne 
overdrages. Den tilbagetrækningsret, som 
investorer indrømmes på grund af en 
væsentlig ny omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed, der indtraf eller 
konstateredes i løbet af et prospekts 
gyldighedsperiode, berøres ikke af det 
forhold, at det tilhørende tillæg 
offentliggøres efter udløbet af det 
pågældende prospekts gyldighedsperiode. I 
det konkrete tilfælde, at et udbud 
videreføres under to på hinanden følgende 
basisprospekter, fjerner det forhold, at 
udstederen er ved at få godkendt et 
efterfølgende basisprospekt, ikke 
forpligtelsen til at supplere det tidligere 
basisprospekt indtil udløbet af dets 
gyldighed og indrømme de dermed 
forbundne tilbagetrækningsrettigheder. For 
at forbedre retssikkerheden bør tillægget til 
prospektet præcisere, hvornår 
tilbagetrækningsretten ophører. Finansielle 
formidlere bør oplyse investorer om deres 
rettigheder og lette proceduren, når 
investorer benytter sig af deres ret til at 
trække deres accept tilbage.

præciseres. På den ene side bør 
forpligtelsen til at supplere et prospekt 
gælde, hvis den væsentlige nye 
omstændighed, fejl eller unøjagtighed 
opstår inden udbudsperiodens udløb eller 
påbegyndelsen af handelen med sådanne 
værdipapirer på et reguleret marked, hvad 
end der sker sidst. På den anden side bør 
retten til at trække en accept tilbage kun 
gælde, når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, og den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed indtraf eller blev konstateret 
inden udbudsperiodens udløb og 
værdipapiroverdragelsen. 
Tilbagetrækningsretten bør derfor være 
forbundet med tidspunktet for den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed, der foranlediger et tillæg, og 
bør gælder under forudsætning af, at denne 
udløsende begivenhed er sket, mens 
udbuddet er åbent, og inden værdipapirerne 
overdrages. Den tilbagetrækningsret, som 
investorer indrømmes på grund af en 
væsentlig ny omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed, der indtraf eller 
konstateredes i løbet af et prospekts 
gyldighedsperiode, berøres ikke af det 
forhold, at det tilhørende tillæg 
offentliggøres efter udløbet af det 
pågældende prospekts gyldighedsperiode. I 
det konkrete tilfælde, at et udbud 
videreføres under to på hinanden følgende 
basisprospekter, fjerner det forhold, at 
udstederen er ved at få godkendt et 
efterfølgende basisprospekt, ikke 
forpligtelsen til at supplere det tidligere 
basisprospekt indtil udløbet af dets 
gyldighed og indrømme de dermed 
forbundne tilbagetrækningsrettigheder. For 
at forbedre retssikkerheden bør tillægget til 
prospektet præcisere, hvornår 
tilbagetrækningsretten ophører. Finansielle 
formidlere bør oplyse investorer om deres 
rettigheder og lette proceduren, når 
investorer benytter sig af deres ret til at 
trække deres accept tilbage. Finansielle 
formidlere bør informere deres klienter 
mindst én gang om muligheden for, at der 



PE660.110v01-00 56/71 AM\1216956DA.docx

DA

offentliggøres et tillæg, og hvornår og 
hvor det i givet fald vil blive offentliggjort. 
Ved tegning af værdipapirerne i den 
indledende tegningsperiode bør 
finansielle formidlere informere deres 
klienter om deres ret til at trække 
accepten tilbage og lette proceduren, når 
investorer benytter sig af deres ret til at 
tilbagetrække deres accept. Hvis der 
offentliggøres et tillæg, bør finansielle 
formidlere kontakte deres klienter i 
elektronisk form. Hvis en investor ikke 
oplyser formidlerne om, hvordan 
vedkommende investor kan kontaktes 
elektronisk, giver investoren afkald på 
retten til at blive kontaktet via formidlere. 
I så fald bør informationen vedrørende 
tillægget kunne findes på udstederens 
websted.

Or. en

(32017R1129)

Ændringsforslag 114
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) I artikel 48 tilføjes følgende 
stykke:
4a. Senest den 31. december 2021 skal 
Kommissionen gennemgå 
oplysningsordningerne, som fastsat i 
denne forordning, på baggrund af 
eventuel reguleringsmæssig udvikling i 
EU-lovgivningen i relation til 
ikkefinansiel indberetning og 
bæredygtighedsrelaterede kriterier, og 
stille de nødvendige forslag i relevant 
omfang for at bringe dem i 



AM\1216956DA.docx 57/71 PE660.110v01-00

DA

overensstemmelse med den relevante 
lovgivning og de fastsatte kriterier i 
forordning (EU) 2020/852 
[klassificeringsforordningen], idet der 
tages højde for navnlig behovet for at 
sikre standardiseret og sammenlignelig 
bæredygtighedsrelateret information 
offentliggjort af børsnoterede selskaber i 
EU og for at tage skridt til en integreret 
tilgang til indberetning af finansiel og 
ikkefinansiel information.

Or. en

Ændringsforslag 115
Frances Fitzgerald

Forslag til forordning
Artikel 1 b (ny)
Forordning (EU) 600/2014
Artikel 23 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 1b (ny)
Ændring af forordning (EU) nr. 600/2014
Artikel 23, stk. 1, affattes således:

1. Et investeringsselskab skal sikre, at de 
handeler, det foretager med aktier, som er 
optaget til handel på et reguleret marked 
eller handles på en markedsplads, foregår 
på et reguleret marked, i en MHF eller hos 
en systematisk internalisator, eller på en 
markedsplads i et tredjeland, der vurderes 
som ækvivalent i henhold til artikel 25, stk. 
4, litra a), i direktiv 2014/65/EU, alt efter 
omstændighederne, medmindre de bl.a. er 
kendetegnet ved, at de:

1. Et investeringsselskab skal sikre, at de 
handler, det foretager med aktier med en 
ISIN-kode, der indeholder landekoden for 
et EØS-land, som er optaget til handel på 
et reguleret marked eller handles på en 
markedsplads, foregår på et reguleret 
marked, i en MHF eller hos en systematisk 
internalisator, eller på en markedsplads i et 
tredjeland, der vurderes som ækvivalent i 
henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), i 
direktiv 2014/65/EU, alt efter 
omstændighederne, medmindre de bl.a. er 
kendetegnet ved, at de:

a) er usystematiske, ad hoc, uregelmæssige 
og sjældne, eller

a) er usystematiske, ad hoc, uregelmæssige 
og sjældne eller foregår på et tredjelands 
markedsplads i den nationale valuta for 
det tredjeland, hvor markedspladsen er 
beliggende eller
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b) gennemføres mellem godkendte og/eller 
professionelle modparter og ikke bidrager 
til prisfastsættelsesprocessen.

b) gennemføres mellem godkendte og/eller 
professionelle modparter og ikke bidrager 
til prisfastsættelsesprocessen.

Forpligtelsen i afsnit 1 er opfyldt med 
hensyn til handel med aktier denomineret 
i et tredjelands nationale valuta, eller hvor 
aktien er optaget til handel før den 31. 
december 2020, hvor sådanne handler 
foretages på en markedsplads beliggende i 
dette tredjeland.

Or. en

(32014R0600)

Ændringsforslag 116
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/1129
Betragtning 66

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(1) Betragtning 66 affattes således:
For at forbedre retssikkerheden bør de 
respektive frister for udstederens 
offentliggørelse af et tillæg til prospektet 
og for investorernes udøvelse af deres ret 
til at trække deres accept af udbuddet 
tilbage efter tillæggets offentliggørelse 
præciseres. På den ene side bør 
forpligtelsen til at supplere et prospekt 
gælde, hvis den væsentlige nye 
omstændighed, fejl eller unøjagtighed 
opstår inden udbudsperiodens udløb eller 
påbegyndelsen af handelen med sådanne 
værdipapirer på et reguleret marked, hvad 
end der sker sidst. På den anden side bør 
retten til at trække en accept tilbage kun 
gælde, når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, og den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed indtraf eller blev konstateret 
inden udbudsperiodens udløb og 

For at forbedre retssikkerheden bør de 
respektive frister for udstederens 
offentliggørelse af et tillæg til prospektet 
og for investorernes udøvelse af deres ret 
til at trække deres accept af udbuddet 
tilbage efter tillæggets offentliggørelse 
præciseres. På den ene side bør 
forpligtelsen til at supplere et prospekt 
gælde, hvis den væsentlige nye 
omstændighed, fejl eller unøjagtighed 
opstår inden udbudsperiodens udløb eller 
påbegyndelsen af handelen med sådanne 
værdipapirer på et reguleret marked, hvad 
end der sker sidst. På den anden side bør 
retten til at trække en accept tilbage kun 
gælde, når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, og den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed indtraf eller blev konstateret 
inden udbudsperiodens udløb og 
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værdipapiroverdragelsen. 
Tilbagetrækningsretten bør derfor være 
forbundet med tidspunktet for den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed, der foranlediger et tillæg, og 
bør gælder under forudsætning af, at denne 
udløsende begivenhed er sket, mens 
udbuddet er åbent, og inden værdipapirerne 
overdrages. Den tilbagetrækningsret, som 
investorer indrømmes på grund af en 
væsentlig ny omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed, der indtraf eller 
konstateredes i løbet af et prospekts 
gyldighedsperiode, berøres ikke af det 
forhold, at det tilhørende tillæg 
offentliggøres efter udløbet af det 
pågældende prospekts gyldighedsperiode. I 
det konkrete tilfælde, at et udbud 
videreføres under to på hinanden følgende 
basisprospekter, fjerner det forhold, at 
udstederen er ved at få godkendt et 
efterfølgende basisprospekt, ikke 
forpligtelsen til at supplere det tidligere 
basisprospekt indtil udløbet af dets 
gyldighed og indrømme de dermed 
forbundne tilbagetrækningsrettigheder. For 
at forbedre retssikkerheden bør tillægget til 
prospektet præcisere, hvornår 
tilbagetrækningsretten ophører. Finansielle 
formidlere bør oplyse investorer om deres 
rettigheder og lette proceduren, når 
investorer benytter sig af deres ret til at 
trække deres accept tilbage.

værdipapiroverdragelsen. 
Tilbagetrækningsretten bør derfor være 
forbundet med tidspunktet for den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed, der foranlediger et tillæg, og 
bør gælder under forudsætning af, at denne 
udløsende begivenhed er sket, mens 
udbuddet er åbent, og inden værdipapirerne 
overdrages. Den tilbagetrækningsret, som 
investorer indrømmes på grund af en 
væsentlig ny omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed, der indtraf eller 
konstateredes i løbet af et prospekts 
gyldighedsperiode, berøres ikke af det 
forhold, at det tilhørende tillæg 
offentliggøres efter udløbet af det 
pågældende prospekts gyldighedsperiode. I 
det konkrete tilfælde, at et udbud 
videreføres under to på hinanden følgende 
basisprospekter, fjerner det forhold, at 
udstederen er ved at få godkendt et 
efterfølgende basisprospekt, ikke 
forpligtelsen til at supplere det tidligere 
basisprospekt indtil udløbet af dets 
gyldighed og indrømme de dermed 
forbundne tilbagetrækningsrettigheder. For 
at forbedre retssikkerheden bør tillægget til 
prospektet præcisere, hvornår 
tilbagetrækningsretten ophører. Finansielle 
formidlere bør oplyse deres klienter 
mindst én gang om muligheden for, at der 
offentliggøres et tillæg, og hvor og 
hvornår det i givet fald vil blive 
offentliggjort. Ved tegning af 
værdipapirerne i den indledende 
tegningsperiode bør finansielle formidlere 
informere deres klienter om deres ret til at 
trække deres accept tilbage og lette 
proceduren, når investorer benytter sig af 
deres ret til at trække deres accept tilbage. 
Hvis der offentliggøres et tillæg, bør 
finansielle formidlere kontakte deres 
klienter i elektronisk form. Hvis en 
investor ikke oplyser formidleren om, 
hvordan vedkommende investor kan 
kontaktes elektronisk, giver denne 
investor afkald på retten til at blive 
kontaktet af formidleren. I så fald kan 
informationen vedrørende tillægget findes 
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på udstederens websted.

Or. en

Ændringsforslag 117
Billy Kelleher

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
Forordning (EU) nr. 600/2014
Artikel 23 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 1a (ny)
Ændring af forordning (EU) nr. 600/2014
Artikel 23, stk. 1, affattes således:

1. Et investeringsselskab skal sikre, at de 
handeler, det foretager med aktier, som er 
optaget til handel på et reguleret marked 
eller handles på en markedsplads, foregår 
på et reguleret marked, i en MHF eller hos 
en systematisk internalisator, eller på en 
markedsplads i et tredjeland, der vurderes 
som ækvivalent i henhold til artikel 25, stk. 
4, litra a), i direktiv 2014/65/EU, alt efter 
omstændighederne, medmindre de bl.a. er 
kendetegnet ved, at de:

1. Et investeringsselskab skal sikre, at de 
handler, det foretager med aktier med en 
ISIN-kode, der indeholder landekoden for 
et EØS-land, som er optaget til handel på 
et reguleret marked eller handles på en 
markedsplads, foregår på et reguleret 
marked, i en MHF eller hos en systematisk 
internalisator, eller på en markedsplads i et 
tredjeland, der vurderes som ækvivalent i 
henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), i 
direktiv 2014/65/EU, alt efter 
omstændighederne, medmindre de bl.a. er 
kendetegnet ved, at de:

a)er usystematiske, ad hoc, uregelmæssige 
og sjældne, eller

a) er usystematiske, ad hoc, uregelmæssige 
og sjældne eller foregår på et tredjelands 
markedsplads i den nationale valuta i det 
tredjeland, hvor markedspladsen er 
beliggende, eller hvis aktierne er 
dobbeltnoteret på et tredjelands børs 
inden den 31. december 2020

b)gennemføres mellem godkendte og/eller 
professionelle modparter og ikke bidrager 
til prisfastsættelsesprocessen.

b) gennemføres mellem godkendte og/eller 
professionelle modparter og ikke bidrager 
til prisfastsættelsesprocessen

Or. en

(32014R0600)
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Ændringsforslag 118
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning 2017/1129
Bilag Va

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I. Navn på udsteder, 
indregistreringsland og link til udstederens 
websted

I. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 119
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning 2017/1129
Bilag Va

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at identificere den virksomhed, 
der udsteder aktier, herunder dennes 
identifikator for juridiske enheder (LEI-
kode), indregistreringsland og det websted, 
hvor investorer kan finde oplysninger om 
virksomhedens forretningsaktiviteter, de 
produkter, den fremstiller, eller de 
tjenesteydelser, den tilbyder, de vigtigste 
markeder, hvor den konkurrerer, dens 
organisatoriske struktur og, hvor det er 
relevant, oplysninger, der er integreret ved 
henvisning.

Formålet er at identificere den virksomhed, 
der udsteder aktier i sit juridiske navn og 
handelsnavn, herunder dennes 
identifikator for juridiske enheder (LEI-
kode), indregistreringsland og det websted, 
hvor investorer kan finde oplysninger om 
virksomhedens forretningsaktiviteter, de 
produkter, den fremstiller, eller de 
tjenesteydelser, den tilbyder, de vigtigste 
markeder, hvor den konkurrerer, dens 
organisatoriske struktur og, hvor det er 
relevant, oplysninger, der er integreret ved 
henvisning.

Or. en

Ændringsforslag 120
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Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning 2014/1129
Bilag Va

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Erklæringen skal angive den kompetente 
myndighed, der har godkendt EU-
genopretningsprospektet, præcisere, at 
denne godkendelse ikke udgør en 
godkendelse af udstederen, og præcisere, at 
EU-genopretningsprospektet er udarbejdet 
i overensstemmelse med artikel 14a.

Erklæringen skal angive den kompetente 
myndighed, der har godkendt EU-
genopretningsprospektet med hensyn til 
fuldstændighed, forståelighed og 
sammenhæng, som denne forordning 
tilvejebringer, præcisere, at denne 
godkendelse ikke udgør en godkendelse af 
udstederen, og præcisere, at EU-
genopretningsprospektet er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 14a.

Or. en

Begrundelse

Præciserer, at godkendelsen af kompetente nationale myndigheder kun relaterer sig til 
formelle kriterier.

Ændringsforslag 121
José Gusmão

Forslag til forordning
Bilag I
Bilag Va – del III
Bilag Va – del III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at beskrive de væsentligste 
risici, der er specifikke for udstederen og 
aktierne.

En beskrivelse af de væsentlige risici, der 
er specifikke for udstederen, og som kan 
påvirke udsteders evne til at opfylde sine 
forpligtelser i forbindelse med 
værdipapirerne, inddelt i et begrænset 
antal kategorier og anført i et afsnit med 
overskriften "risikofaktorer". For hver 
kategori anføres som det første de 
væsentligste risici i den vurdering, der er 
udarbejdet vedrørende udsteder, udbyder 
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eller en person, der anmoder om optagelse 
til handel på et reguleret marked, hvor der 
tages højde for deres negative effekt på 
udstederen og sandsynligheden for, at de 
forekommer. Disse risikofaktorer skal 
underbygges af indholdet i 
registreringsdokumentet. Desuden skal 
der forelægges en vurdering af systemiske 
risici.

Or. en

Ændringsforslag 122
Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at beskrive de væsentligste 
risici, der er specifikke for udstederen og 
aktierne.

En beskrivelse af de væsentlige risici, der 
er specifikke for udstederen, og som kan 
påvirke udsteders evne til at opfylde sine 
forpligtelser i forbindelse med 
værdipapirerne, inddelt i et begrænset 
antal kategorier og anført i et afsnit med 
overskriften "risikofaktorer".

For hver kategori anføres som det første 
de væsentligste risici i den vurdering, der 
er udarbejdet vedrørende udsteder, 
udbyder eller en person, der anmoder om 
optagelse til handel på et reguleret 
marked, hvor der tages højde for deres 
negative effekt på udstederen og 
sandsynligheden for, at de forekommer. 
Disse risikofaktorer skal underbygges af 
indholdet i EU-genopretningsprospektet.

Or. en

Begrundelse

Dette er en rettelse af udkastet til rapporten, som præciserer, at risikofaktorer skal 
underbygges af indholdet i EU-genopretningsprospektet og ikke i registreringsdokumentet.
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Ændringsforslag 123
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at beskrive de væsentligste 
risici, der er specifikke for udstederen og 
aktierne.

Formålet er at beskrive de væsentligste 
risici, der er specifikke for udstederen og 
aktierne. Beskrivelsen skal omfatte risici, 
der kan have en negativ indvirkning på 
faktorer, herunder eventuelle 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
faktorer.

Or. en

Ændringsforslag 124
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regnskaber (årsregnskaber og 
halvårsregnskaber) skal offentliggøres for 
den periode på 12 måneder, der går forud 
for godkendelsen af EU-
genopretningsprospektet. Hvis både 
årsregnskab og halvårsregnskab er blevet 
offentliggjort, stilles der kun krav om 
offentliggørelse af årsregnskab for den 
periode, der ikke er omfattet af 
halvårsregnskabet.

EU-genopretningsprospektet skal omfatte 
regnskaber (årsregnskaber og 
halvårsregnskaber) for den periode på 12 
måneder, der går forud for godkendelsen af 
EU-genopretningsprospektet. Hvis både 
årsregnskab og halvårsregnskab er blevet 
offentliggjort, stilles der kun krav om 
offentliggørelse af årsregnskab for den 
periode, der ikke er omfattet af 
halvårsregnskabet.

Or. en
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Ændringsforslag 125
José Gusmão

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del IV a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IVa. En beskrivelse af udsteders 
udbyttepolitik og eventuelle nuværende 
restriktioner.

Or. en

Ændringsforslag 126
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del IV a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IVa. Forretningsstrategi og 
målsætninger
Formålet er at give en beskrivelse af:
a) udstederens langsigtede 
forretningsstrategi og finansielle og 
ikkefinansielle målsætninger i relation til 
genopretningen og den grønne omstilling, 
herunder en henvisning til eventuelle 
dekarboniseringsordninger
b) udstederens væsentlige investeringer 
foretaget efter datoen for de senest 
offentliggjorte regnskaber, og som er 
igangværende
c) udviklingen af og resultaterne for 
udstederens virksomhed og dens position, 
herunder både finansielle og 
ikkefinansielle nøgletal, som er relevante 
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for den pågældende virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 127
José Gusmão

Forslag til forordning
Bilag I
Bilag Va – del IV a (ny)
Bilag Va – del IV a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IVa. Information om eventuelt 
modtaget statsstøtte og offentlige tilskud 
skal offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 128
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning 2017/1129
Bilag Va

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) information om udstederens 
strategi i relation til covid-19-krisen

Or. en

Begrundelse

I genopretningsprospektet skal udstederen som minimum oplyse hovedtrækkene i sin strategi 
for, hvordan udstederen agter at klare sig gennem covid-19-krisen.

Ændringsforslag 129
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del VII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VII. Hvor og hvornår aktierne kan 
tegnes

VII. Nødvendige oplysninger om 
aktierne

Or. en

Ændringsforslag 130
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del VII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at oplyse det internationale 
sikkerhedsidentifikationsnummer 
("ISIN") og andre væsentlige oplysninger 
om de aktier, der udbydes til 
offentligheden, og at give oplysninger om, 
hvor aktierne kan tegnes, samt om periode, 
med eventuelle ændringer, hvori udbuddet 
står åbent, med en beskrivelse af 
tegningsprocessen samt med 
udstedelsesdatoen for nye aktier.

Formålet er at oplyse væsentlige 
oplysninger om de aktier, der udbydes til 
offentligheden:

a) det internationale 
sikkerhedsidentifikationsnummer 
("ISIN")
b) de rettigheder, der er knyttet til 
aktierne, proceduren for at udøve disse 
rettigheder og eventuelle begrænsninger 
af disse rettigheder
c) historikken for aktiernes kurs og 
eventuelle udbytter
d) hvor aktierne kan tegnes, samt om 
periode, med eventuelle ændringer, hvori 
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udbuddet står åbent, med en beskrivelse af 
tegningsprocessen samt med 
udstedelsesdatoen for nye aktier.

Or. en

Ændringsforslag 131
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del VII a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIIa. Udbyttepolitik
En beskrivelse af udstederens 
udbyttepolitik, herunder eventuelle 
restriktioner, og af aktietilbagekøb.

Or. en

Ændringsforslag 132
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del VII b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIIb. Aflønningspolitik
En kort beskrivelse af udstederens 
aflønningspolitik, herunder alle goder 
tildelt direktører og ledere, den samlede 
aflønning fordelt på den faste og variable 
lønkomponent, antallet af aktier og 
aktieoptioner, der er tildelt eller tilbudt.

Or. en
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Ændringsforslag 133
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del VII a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIIIa. Modtagelse af statsstøtte
Formålet er at oplyse om, hvorvidt 
udstederen har fået tildelt statsstøtte af en 
hvilken som helst art i forbindelse med 
genopretningen, samt formålet, typen af 
instrument og beløbet for den modtagne 
støtte og eventuelle betingelser, der er 
knyttet hertil.

Or. en

Ændringsforslag 134
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at give oplysninger om, 
hvorvidt arbejdskapitalen er tilstrækkelig 
til at dække udsteders nuværende behov, 
eller hvordan udsteder i modsat fald agter 
at fremskaffe den nødvendige yderligere 
arbejdskapital.

Formålet er at give oplysninger om 
udstederens kapitalisering og 
gældssituation (med skelnen mellem 
garanteret og ugaranteret, sikret og 
usikret gæld) og oplysninger om, hvorvidt 
arbejdskapitalen er tilstrækkelig til at 
dække udsteders nuværende behov. Hvis 
der er utilstrækkelig kapital, kræves der 
en klar beskrivelse af, hvordan udsteder i 
modsat fald agter at fremskaffe den 
nødvendige yderligere arbejdskapital.
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Or. en

Ændringsforslag 135
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del X

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at give oplysninger om 
eventuelle interessekonflikter i forbindelse 
med udstedelsen.

Formålet er at give oplysninger om 
interesse, herunder eventuelle 
interessekonflikter i forbindelse med 
udstedelsen, med beskrivelse af de fysiske 
og juridiske personer, der er involveret, og 
af typen af interesse.

Or. en

Ændringsforslag 136
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del XI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

XI. Aktiebesiddelse efter udstedelsen XI. Udvanding og aktiebesiddelse efter 
udstedelsen

Or. en

Ændringsforslag 137
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del XI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at give oplysninger om 
deltagelsen i aktiekapital og 
stemmerettigheder efter kapitalforøgelsen 
som følge af den offentlige emission.

Formålet er at give oplysninger om 
udvanding af aktiekapital og 
stemmerettigheder, som udstederens 
eksisterende aktionærer vil opleve efter 
kapitalforøgelsen som følge af det 
offentlige udbud.

Or. en


