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Pakeitimas 23
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 24
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija daro didelį 
poveikį valstybių narių žmonėms, 
įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir 
ekonomikai. Komisija 2020 m. kovo 27 d. 
komunikate Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Proga Europai 
atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“13 
pabrėžė, kad ateinančiais mėnesiais 
nuolatinis iššūkis įmonėms bus likvidumas 
ir galimybė gauti finansavimą. Todėl labai 
svarbu paremti atsigavimą nuo COVID-19 
pandemijos sukelto didelio ekonominio 
sukrėtimo nustatant tikslinius galiojančių 
finansų srities teisės aktų pakeitimus. Šis 
priemonių rinkinys priimamas kaip 
kapitalo rinkų gaivinimo dokumentų 
rinkinio dalis;

(1) COVID-19 pandemija daro didelį 
poveikį valstybių narių žmonėms, 
įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir 
ekonomikai. Komisija 2020 m. kovo 27 d. 
komunikate Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Proga Europai 
atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“13 
pabrėžė, kad ateinančiais mėnesiais 
nuolatinis iššūkis įmonėms bus likvidumas 
ir galimybė gauti finansavimą. Todėl labai 
svarbu paremti atsigavimą nuo COVID-19 
pandemijos sukelto didelio ekonominio 
sukrėtimo nustatant tikslinius galiojančių 
finansų srities teisės aktų pakeitimus, 
siekiant užtikrinti, kad šiuo labai svarbiu 
metu Europos įmonės turėtų galimybę 
naudotis įvairiais finansavimo 
mechanizmais. Siekiant išvengti bet kokių 
ekstrateritorinių konfliktų, Reglamento 
(ES) Nr. 600/2014 23 straipsnis turėtų 
būti iš dalies pakeistas, kad būtų 
patikslinta prekybos akcijomis pareigos 
taikymo sritis. Visų pirma turėtų būti 
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patikslinta, kad Nr. 600/2014 23 straipsnis 
taikomas tik prekybai ISIN kodą 
turinčiomis akcijomis iš EEE šalies arba 
prekybai akcijomis, kurių vertė išreikšta 
ne ES valiuta, arba jeigu akcijos buvo 
įtrauktos į prekybos trečiosios šalies 
prekybos vietoje sąrašą iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. ir prekyba vyko ES 
valiuta. Šis priemonių rinkinys priimamas 
kaip kapitalo rinkų gaivinimo dokumentų 
rinkinio dalis;

_________________ _________________
13 COM(2020) 456 final, 2020 5 27. 13 COM(2020)456 final, 2020 5 27.

Or. en

Pakeitimas 25
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) siekiant padidinti finansų 
tarpininkų pasitikėjimą ir, savo ruožtu, 
Europos įmonių indėlį atsigavimo etapu, 
būtinas tikrumas dėl to, kaip taikyti 
taisykles, susijusias su prekyba išvestinių 
finansinių priemonių rinkose. Norint 
užtikrinti teisinį tikrumą ir veiksmingą 
2009 m. rugsėjo 24–25 d. Pitsburge 
įvykusio G20 šalių aukščiausiojo lygio 
susitikimo išvadose įtvirtintų principų 
taikymą, gali reikėti įnešti daugiau 
aiškumo į dabartinę sistemą;

Or. en

Pakeitimas 26
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. 
Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę 
emitentams ir finansų tarpininkams iškart 
po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti 
išteklius atsigavimo etape;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. 
Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę 
emitentams ir finansų tarpininkams iškart 
po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti 
išteklius atsigavimo etape. Pakeitimai 
turėtų ir toliau atitikti pagrindinius 
Reglamento (ES) 2017/1129 tikslus, kad 
būtų užtikrinta vartotojų ir investuotojų 
apsauga ir tinkamas vidaus rinkos 
veikimas;

_________________ _________________
14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti 
skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB 
(OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti 
skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB 
(OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

Or. en

Pakeitimas 27
Alfred Sant, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 
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prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. 
Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę 
emitentams ir finansų tarpininkams iškart 
po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti 
išteklius atsigavimo etape;

prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. 
Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę 
emitentams ir finansų tarpininkams iškart 
po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti 
išteklius atsigavimo etape, visapusiškai 
atsižvelgiant į tai, kaip krizė paveikė 
dabartinę padėtį ir būsimas ūkio ir 
finansų sektoriaus subjektų perspektyvas, 
ypač dėl ekstremaliosios sveikatos 
situacijos;

_________________ _________________
14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti 
skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB 
(OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti 
skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB 
(OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

Or. en

Pakeitimas 28
Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 
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COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. 
Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę 
emitentams ir finansų tarpininkams iškart 
po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti 
išteklius atsigavimo etape;

COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. 
Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę 
emitentams ir finansų tarpininkams iškart 
po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti 
išteklius atsigavimo etape, kartu 
užtikrinant aukšto lygio apsaugą 
investuotojams;

_________________ _________________
14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti 
skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB 
(OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti 
skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB 
(OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

Or. en

Pakeitimas 29
Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) labai svarbu paremti atsigavimą 
nuo COVID-19 pandemijos sukelto 
didelio ekonominio sukrėtimo, 
užtikrinant, kad šiuo labai svarbiu metu 
Europos įmonės turėtų galimybę naudotis 
įvairiais finansavimo mechanizmais. 
Siekiant išvengti bet kokių 
ekstrateritorinių konfliktų, dėl kurių gali 
atsirasti kliūčių naudotis likvidumu, 
būtina patikslinti 2014 m. gegužės 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl 
finansinių priemonių rinkų 23 straipsnyje 
nustatytos prekybos akcijomis pareigos 
taikymo sritį, ypač iki 2020 m. gruodžio 
31 d. į du prekybos sąrašus įtrauktų 
akcijų atžvilgiu;
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Or. en

Pakeitimas 30
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja 
ekonomikos gaivinimo procese remdamos 
įmones, kurioms reikalingas finansavimas, 
ir numatoma, kad joms teks labai svarbus 
vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu 
(ES) 2017/2019 kredito įstaigoms taikoma 
prievolės skelbti prospektą išimtis 
nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų 
ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų 
atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 
75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta 
išimties taikymo riba turėtų būti padidinta 
ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti 
klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ši 
priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji 
turėtų būti taikoma ribotą 18 mėnesių 
laikotarpį;

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja 
ekonomikos gaivinimo procese remdamos 
įmones, kurioms reikalingas finansavimas, 
ir numatoma, kad joms teks labai svarbus 
vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu 
(ES) 2017/1129 kredito įstaigoms taikoma 
prievolės skelbti prospektą išimtis 
nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų 
ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų 
atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 
75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta 
išimties taikymo riba turėtų būti padidinta 
ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti 
klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ši 
priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji 
turėtų būti taikoma nustatytą laikotarpį, 
kuris baigtųsi ne vėliau kaip 2022 m. 
gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 31
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja 
ekonomikos gaivinimo procese remdamos 
įmones, kurioms reikalingas finansavimas, 
ir numatoma, kad joms teks labai svarbus 

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja 
ekonomikos gaivinimo procese remdamos 
įmones, kurioms reikalingas finansavimas, 
ir numatoma, kad joms teks labai svarbus 
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vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu 
(ES) 2017/2019 kredito įstaigoms taikoma 
prievolės skelbti prospektą išimtis 
nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų 
ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų 
atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 
75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta 
išimties taikymo riba turėtų būti padidinta 
ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti 
klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ši 
priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji 
turėtų būti taikoma ribotą 18 mėnesių 
laikotarpį;

vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu 
(ES) 2017/1129 kredito įstaigoms taikoma 
prievolės skelbti prospektą išimtis 
nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų 
ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų 
atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 
75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta 
išimties taikymo riba turėtų būti padidinta 
ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti 
klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ši 
priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji 
turėtų būti taikoma ribotą laikotarpį, kuris 
baigtųsi 2022 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti aiškią ES atsigavimo prospekto taikymo pabaigos datą, 
kuri, regis, sutampa su18 mėnesių laikotarpio po šio pakeitimo taikymo pradžios pabaiga 
arba yra šiek tiek vėlesnė. Šis pakeitimas turėtų padėti išvengti bet kokios painiavos 
skaičiuojant datas pagal pirminį pasiūlymą.

Pakeitimas 32
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant skubiai sumažinti didelį 
COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, 
svarbu nustatyti priemones, kuriomis būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos 
investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta 
galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos 
įmones ir sudarytos sąlygos emitentams 
patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju 
atsigavimo etapu. Kad šie tikslai būtų 
pasiekti, tikslinga sukurti naują 
sutrumpintos formos prospektą (ES 
atsigavimo prospektą), kurį emitentams 
būtų lengva parengti, kuris būtų lengvai 
suprantamas investuotojams, norintiems 

(4) siekiant skubiai sumažinti didelį 
COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, 
svarbu nustatyti priemones, kuriomis būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos 
investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta 
galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos 
įmones ir sudarytos sąlygos emitentams 
patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju 
atsigavimo etapu. Kad šie tikslai būtų 
pasiekti, tikslinga sukurti naują 
sutrumpintos formos prospektą (ES 
atsigavimo prospektą), kurį emitentams 
būtų lengva parengti, kuris būtų lengvai 
suprantamas investuotojams, norintiems 
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juos finansuoti, ir kurį kompetentingos 
institucijos galėtų lengvai patikrinti ir 
patvirtinti;

juos finansuoti, ir kurį kompetentingos 
institucijos galėtų lengvai patikrinti ir 
patvirtinti. Vis dėlto ES atsigavimo 
prospektas turėtų būti vertinamas ne kaip 
paskata didinti nuosavo kapitalo dalį, o 
kaip pagalba tai darant, bet tokia, kurią 
reikia įdėmiai stebėti, siekiant užtikrinti, 
kad būtų patenkinti investuotojo 
informacijos poreikiai. Be to, 
Reglamentas dėl ES atsigavimo prospekto 
neturėtų būti Prospekto reglamento 
pakeitimų santrumpa, nes atliekant 
peržiūrą reikės tinkamai ir kruopščiai 
įvertinti poveikį;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant skubiai sumažinti didelį 
COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, 
svarbu nustatyti priemones, kuriomis būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos 
investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta 
galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos 
įmones ir sudarytos sąlygos emitentams 
patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju 
atsigavimo etapu. Kad šie tikslai būtų 
pasiekti, tikslinga sukurti naują 
sutrumpintos formos prospektą (ES 
atsigavimo prospektą), kurį emitentams 
būtų lengva parengti, kuris būtų lengvai 
suprantamas investuotojams, norintiems 
juos finansuoti, ir kurį kompetentingos 
institucijos galėtų lengvai patikrinti ir 
patvirtinti;

(4) siekiant skubiai sumažinti didelį 
COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, 
svarbu nustatyti priemones, kuriomis būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos 
investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta 
galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos 
įmones ir sudarytos sąlygos emitentams 
patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju 
atsigavimo etapu. Kad šie tikslai būtų 
pasiekti, tikslinga sukurti naują 
sutrumpintos formos prospektą (ES 
atsigavimo prospektą), kurį emitentams 
būtų lengva parengti, kuris būtų lengvai 
suprantamas investuotojams, ypač 
mažmeniniams investuotojams, norintiems 
juos finansuoti, kurį kompetentingos 
institucijos galėtų lengvai patikrinti ir 
patvirtinti ir kuriame taip pat būtų 
atsižvelgta į konkrečius COVID-19 
pandemijos sąlygomis kilusius 
ekonominius ir finansinius klausimus;
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Or. en

Pakeitimas 34
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant skubiai sumažinti didelį 
COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, 
svarbu nustatyti priemones, kuriomis būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos 
investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta 
galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos 
įmones ir sudarytos sąlygos emitentams 
patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju 
atsigavimo etapu. Kad šie tikslai būtų 
pasiekti, tikslinga sukurti naują 
sutrumpintos formos prospektą (ES 
atsigavimo prospektą), kurį emitentams 
būtų lengva parengti, kuris būtų lengvai 
suprantamas investuotojams, norintiems 
juos finansuoti, ir kurį kompetentingos 
institucijos galėtų lengvai patikrinti ir 
patvirtinti;

(4) siekiant skubiai sumažinti didelį 
COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, 
svarbu nustatyti priemones, kuriomis būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos tvarioms 
investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta 
galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos 
įmones ir sudarytos sąlygos emitentams 
patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju 
atsigavimo etapu. Kad šie tikslai būtų 
pasiekti, tikslinga sukurti naują 
sutrumpintos formos prospektą (ES 
atsigavimo prospektą), kurį emitentams 
būtų lengva parengti, kuris būtų lengvai 
suprantamas investuotojams, norintiems 
juos finansuoti, ir kurį kompetentingos 
institucijos galėtų lengvai patikrinti ir 
patvirtinti;

Or. en

Pakeitimas 35
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kadangi Sąjunga taip pat vis 
dažniau susiduria su katastrofiškais ir 
neprognozuojamais klimato kaitos 
padariniais, išteklių išeikvojimu ir kitais 
su tvarumu susijusiais iššūkiais, reikia 
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imtis skubių veiksmų siekiant sutelkti 
kapitalą finansuoti įmonėms, kurios taiko 
gerąją praktiką ir laikosi atsargumo 
principo „nedaryk didelės žalos“, taip pat 
teikia minimalias socialines garantijas, 
kad dėl jų ekonominės veiklos nebūtų 
smarkiai pakenkta tvarumo tikslams. 
Siekiant užtikrinti, kad naujos priemonės, 
kuriomis siekiama padėti atsigauti, taip 
pat padėtų siekti Europos žaliojo kurso ir 
Europos tvaraus finansavimo strategijos 
tikslų ir atitiktų Sąjungos tikslus klimato 
ir aplinkos srityje, svarbu, kad ES 
atsigavimo prospekte būtų pateikta 
investuotojams skirta esminė informacija 
apie bet kokią emitentui ar akcijoms 
kylančią riziką, kuri gali neigiamai 
paveikti tvarumo veiksnius, taip pat 
informacija apie tai, kaip emitentas į savo 
verslo strategiją integruoja aplinkos, 
socialinius ir valdymo (ASV) veiksnius;

Or. en

Pakeitimas 36
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) įmonių pateikiama informacija, 
susijusi su aplinkos, socialiniais ir 
valdymo klausimais, tampa 
investuotojams vis svarbesnė, kad jie 
galėtų kiekybiškai vertinti savo investicijų 
poveikį tvarumui ir integruoti tvarumo 
aspektus į savo investicinius sprendimus. 
Įmonės rinkoje patiria vis didesnį 
spaudimą reaguoti ir į investuotojų, ir į 
kredito įstaigų reiškiamus reikalavimus 
teikti daugiau su tvarumu susijusios 
informacijos. Todėl turėtų būti 
reikalaujama, kad emitentai atskleistų 
pagrindinę informaciją apie tai, kaip 
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tvarumo klausimai yra integruoti į jų 
verslo strategiją, ir apie jų tikslus, 
susijusius su atsigavimu ir ekologine 
pertvarką, įskaitant informaciją apie tai, 
ar jie turi patvirtinę perėjimo prie 
žaliosios ekonomikos planus;

Or. en

Pakeitimas 37
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) įmonės, kurių akcijos yra be 
pertraukų įtrauktos į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą arba kurių 
akcijomis prekiaujama MVĮ augimo 
rinkose bent pastaruosius 18 mėnesių iki 
akcijų siūlymo arba įtraukimo į prekybos 
sąrašą, turėjo laikytis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/201415, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/109/EB16 arba Komisijos 
deleguotajame reglamente (ES) 2017/56517 
nustatytų periodinio ir nuolatinio 
informacijos atskleidimo reikalavimų. 
Todėl didžioji dalis reikalaujamo prospekto 
turinio jau bus viešai prieinama ir 
investuotojai prekiaus remdamiesi ta 
informacija. Todėl ES atsigavimo 
prospektas turėtų būti naudojamas tik 
antrinėms emisijoms ir jame turėtų būti 
pateikta tik esminė informacija, reikalinga 
investuotojams, kad jie galėtų priimti 
informacija pagrįstus investicinius 
sprendimus;

(5) įmonės, kurių akcijos yra be 
pertraukų įtrauktos į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą arba kurių 
akcijomis prekiaujama MVĮ augimo 
rinkose bent pastaruosius 18 mėnesių iki 
akcijų siūlymo arba įtraukimo į prekybos 
sąrašą, turėjo laikytis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/201415, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/109/EB16 arba Komisijos 
deleguotajame reglamente (ES) 2017/56517 
nustatytų periodinio ir nuolatinio 
informacijos atskleidimo reikalavimų. 
Todėl didžioji dalis reikalaujamo prospekto 
turinio jau bus viešai prieinama ir 
investuotojai prekiaus remdamiesi ta 
informacija. Todėl ES atsigavimo 
prospektas turėtų būti naudojamas tik 
antrinėms emisijoms ir jame turėtų būti 
pateikta tik esminė informacija, reikalinga 
investuotojams, kad jie galėtų priimti 
informacija pagrįstus investicinius 
sprendimus, kartu taip pat atsižvelgdami į 
tai, kaip COVID-19 pandemija paveikė 
verslą nuo pirmosios emisijos pradžios, ir 
į būsimą numatomą pandemijos poveikį 
verslo veiklai;

_________________ _________________
15 2014 m. balandžio 16 d. Europos 15 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 
(Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir 
kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos 
direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 
2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 
(Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir 
kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos 
direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 
2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

16 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/109/EB dėl informacijos apie 
emitentus, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš 
dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB 
(OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

16 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/109/EB dėl informacijos apie 
emitentus, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš 
dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB 
(OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

17 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, 
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2014/65/ES papildoma 
nuostatomis dėl investicinių įmonių 
organizacinių reikalavimų bei veiklos 
sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų 
(OL L 87, 2017 3 31, p. 1).

17 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, 
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2014/65/ES papildoma 
nuostatomis dėl investicinių įmonių 
organizacinių reikalavimų bei veiklos 
sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų 
(OL L 87, 2017 3 31, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 38
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų 
būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų 
nurodyta investuotojams, visų pirma 
mažmeniniams investuotojams, naudinga 
informacija. Ta santrauka turėtų būti 
atskira ES atsigavimo prospekto dalis ir 
joje turėtų būti pateikta pagrindinė 
informacija, kuria remdamiesi 
investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais 
siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais 
vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau 
peržiūrint visą ES atsigavimo prospektą, 

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų 
būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų 
nurodyta investuotojams, visų pirma 
mažmeniniams investuotojams, naudinga 
informacija. ES atsigavimo prospektu 
turėtų būti apsaugotos dabartinio 
Prospekto reglamento teikiamos 
galimybės, susijusios su mažmeninių 
investuotojų apsaugos poreikiais, kartu 
vengiant pernelyg didelės administracinės 
naštos. Ta santrauka turėtų būti atskira ES 
atsigavimo prospekto dalis ir joje turėtų 
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kad būtų galima priimti sprendimą; būti pateikta pagrindinė informacija, kuria 
remdamiesi investuotojai galėtų nuspręsti, 
kuriais siūlomais arba į prekybos sąrašus 
įtrauktais vertybiniais popieriais 
pasidomėti išsamiau peržiūrint visą ES 
atsigavimo prospektą, kad būtų galima 
priimti sprendimą. Turėtų būti prižiūrima, 
kad dėl planuojamos santraukos 
nesumažėtų investuotojų apsauga ir 
nesusidarytų klaidinantis įspūdis apie 
investuotojo vaidmenį. Tai reiškia 
griežtesnius deramo stropumo 
reikalavimus prospekto teikėjams;

Or. en

Pakeitimas 39
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų 
būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų 
nurodyta investuotojams, visų pirma 
mažmeniniams investuotojams, naudinga 
informacija. Ta santrauka turėtų būti 
atskira ES atsigavimo prospekto dalis ir 
joje turėtų būti pateikta pagrindinė 
informacija, kuria remdamiesi 
investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais 
siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais 
vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau 
peržiūrint visą ES atsigavimo prospektą, 
kad būtų galima priimti sprendimą;

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų 
būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų 
nurodyta investuotojams, visų pirma 
mažmeniniams investuotojams, naudinga 
informacija. Ta santrauka turėtų būti 
atskira ES atsigavimo prospekto dalis ir 
joje turėtų būti pateikta pagrindinė 
informacija, kuria remdamiesi 
investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais 
siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais 
vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau 
peržiūrint visą ES atsigavimo prospektą, 
kad būtų galima priimti sprendimą. Ta 
santraukoje pateikta pagrindinė 
informacija turėtų apimti informaciją, 
susijusią konkrečiai su ekonominiu ir 
finansiniu COVID-19 poveikiu, taip pat 
su numatomu būsimu poveikiu;

Or. en
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Pagrindimas

Nors trumpesniu prospektu siekiama palengvinti procedūras emitentams, papildoma nuoroda 
į COVID-19 poveikį padėtų užtikrinti, kad investuotojai būtų aiškiai informuoti apie bet kokį 
susijusį arba padėtį bloginantį veiksnį, kuris galėtų neigiamai paveikti investicijos rizikos 
lygį.

Pakeitimas 40
Enikő Győri, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) kadangi ES atsigavimo prospekte 
būtų pateikta gerokai mažiau 
informacijos nei supaprastintame 
prospekte pagal supaprastintą 
informacijos atskleidimo tvarką, taikomą 
antrinėms emisijoms, emitentai neturėtų 
galėti jį naudoti akcijų emisijoms, dėl 
kurių smarkiai sumažėja gautinos sumos 
ir kurios turi didelį poveikį emitento 
kapitalo struktūrai, perspektyvoms ir 
finansinei padėčiai. Todėl ES atsigavimo 
prospektas turėtų būti naudojamas tik 
siūlymams, sudarantiems ne daugiau kaip 
50 proc. neįvykdytų skolinių kapitalo 
įsipareigojimų, išreikštų siūlomų akcijų 
skaičiaus ir visų iki emisijos turėtų akcijų 
skaičiaus santykiu;

Or. en

Pakeitimas 41
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 
reikalaujama, kad finansų tarpininkai 
informuotų investuotojus apie priedo 

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 
reikalaujama, kad finansų tarpininkai 
informuotų investuotojus apie priedo 
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paskelbimo galimybę ir tam tikromis 
aplinkybėmis susisiektų su investuotojais 
tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. 
Dėl investuotojų, su kuriais reikia 
susisiekti, skaičiaus ir dėl termino, per kurį 
būtina su jais susisiekti, gali kilti sunkumų. 
Siekiant palengvinti finansų tarpininkų 
darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir kartu 
išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, 
turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. 
Ta tvarka turėtų būti nustatyta, su kuriais 
investuotojais finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir 
pratęstas terminas, per kurį tai reikia 
padaryti;

paskelbimo galimybę ir tam tikromis 
aplinkybėmis susisiektų su investuotojais 
tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. 
Dėl investuotojų, su kuriais reikia 
susisiekti, skaičiaus ir dėl termino, per kurį 
būtina su jais susisiekti, gali kilti sunkumų. 
Siekiant palengvinti finansų tarpininkų 
darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir kartu 
išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, 
turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. 
Ta tvarka turėtų būti nustatyta, su kuriais 
investuotojais finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir 
pratęstas terminas, per kurį tai reikia 
padaryti. Finansų tarpininkai bent kartą 
turėtų informuoti savo klientus apie 
galimybę paskelbti priedą ir apie tai, kur 
ir kada jis būtų paskelbtas. Pasirašydami 
vertybinius popierius per pirminį 
pasirašymo laikotarpį finansiniai 
tarpininkai turėtų informuoti savo 
klientus apie jų teisę atšaukti sutikimą ir 
palengvinti procesą tais atvejais, kai 
investuotojai pasinaudoja savo teise 
atšaukti sutikimą. Kai priedas 
paskelbiamas, finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti su savo klientais, naudodamiesi 
elektroninėmis priemonėmis. Jeigu 
investuotojas nesuteikia tarpininkui 
elektroninio ryšio kanalo, šis 
investuotojas atsisako teisės reikalauti, 
kad tarpininkas su juo susisiektų. Tokiu 
atveju informacija apie priedą turėtų būti 
skelbiama emitento interneto svetainėje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tinkamai suderinti investuotojų poreikį būti tinkamai informuotiems 
ir finansų tarpininkų poreikį naudotis elektroninėmis ryšio priemonėmis, kad jie galėtų 
veiksmingai vykdyti informavimo pareigas, laikydamiesi nustatytų terminų. Pakeitimas turi 
būti skaitomas kartu su autoriaus pateiktais 23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos ir 3 dalies 2 
pastraipos pakeitimais.

Pakeitimas 42
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 
reikalaujama, kad finansų tarpininkai 
informuotų investuotojus apie priedo 
paskelbimo galimybę ir tam tikromis 
aplinkybėmis susisiektų su investuotojais 
tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. 
Dėl investuotojų, su kuriais reikia 
susisiekti, skaičiaus ir dėl termino, per kurį 
būtina su jais susisiekti, gali kilti sunkumų. 
Siekiant palengvinti finansų tarpininkų 
darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir kartu 
išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, 
turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. 
Ta tvarka turėtų būti nustatyta, su kuriais 
investuotojais finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir 
pratęstas terminas, per kurį tai reikia 
padaryti;

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 
reikalaujama, kad finansų tarpininkai 
informuotų investuotojus apie priedo 
paskelbimo galimybę ir tam tikromis 
aplinkybėmis susisiektų su investuotojais 
tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. 
Dėl investuotojų, su kuriais reikia 
susisiekti, skaičiaus ir dėl termino, per kurį 
būtina su jais susisiekti, gali kilti sunkumų. 
Siekiant palengvinti finansų tarpininkų 
darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir kartu 
išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, 
turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. 
Ta tvarka turėtų būti nustatyta, su kuriais 
investuotojais finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir 
pratęstas terminas, per kurį tai reikia 
padaryti. Reikia atsižvelgti į tai, kad galėtų 
atsirasti šališkumo ir nukrypimo nuo 
reikalavimo sąžiningai teikti tą pačią 
informaciją visiems investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 43
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 
reikalaujama, kad finansų tarpininkai 
informuotų investuotojus apie priedo 
paskelbimo galimybę ir tam tikromis 
aplinkybėmis susisiektų su investuotojais 
tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. 
Dėl investuotojų, su kuriais reikia 
susisiekti, skaičiaus ir dėl termino, per kurį 
būtina su jais susisiekti, gali kilti sunkumų. 

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 
reikalaujama, kad finansų tarpininkai 
informuotų investuotojus apie priedo 
paskelbimo galimybę ir tam tikromis 
aplinkybėmis susisiektų su investuotojais 
tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. 
Dėl investuotojų, su kuriais reikia 
susisiekti, skaičiaus ir dėl termino, per kurį 
būtina su jais susisiekti, gali kilti sunkumų 
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Siekiant palengvinti finansų tarpininkų 
darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir kartu 
išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, 
turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. 
Ta tvarka turėtų būti nustatyta, su kuriais 
investuotojais finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir 
pratęstas terminas, per kurį tai reikia 
padaryti;

finansų tarpininkams. Siekiant palengvinti 
finansų tarpininkų darbą ir atlaisvinti jų 
išteklius, ir kartu išlaikyti aukštą 
investuotojų apsaugos lygį, turėtų būti 
nustatyta proporcingesnė tvarka. Tokia 
tvarka turėtų būti nustatyta, su kuriais 
investuotojais finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir 
turėtų būti pratęstas terminas, per kurį tai 
reikia padaryti;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Reglamento (ES) 2017/1129 23 
straipsniu reglamentuojami prospekto 
priedai ir jame nurodoma, kada baigia 
galioti sutikimo atšaukimo teisė. Finansų 
tarpininkai bent kartą turėtų aiškiai 
informuoti savo klientus apie galimybę 
paskelbti priedą ir apie tai, kur ir kada jis 
būtų paskelbtas. Pasirašydami vertybinius 
popierius per pirminį pasirašymo 
laikotarpį finansiniai tarpininkai turėtų 
informuoti savo klientus apie jų teisę 
atšaukti sutikimą ir palengvinti procesą 
tais atvejais, kai investuotojai pasinaudoja 
savo teise atšaukti sutikimą. Jei priedas 
paskelbiamas, finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti su savo klientais. Bendraujama 
elektroninėmis priemonėmis tik tuo 
atveju, kai to paprašo klientas;

Or. en

Pakeitimas 45
Eugen Jurzyca
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas 
skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio 
prospekto tvarka turėtų nustoti galioti 
praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento 
taikymo pradžios dienos. Siekiant 
užtikrinti ES atsigavimo prospektų 
tęstinumą, tiems prospektams, kurie buvo 
patvirtinti iki tvarkos galiojimo pabaigos, 
turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas 
skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio 
prospekto tvarka turėtų nustoti galioti ne 
vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Siekiant užtikrinti ES atsigavimo prospektų 
tęstinumą, tiems prospektams, kurie buvo 
patvirtinti iki tvarkos galiojimo pabaigos, 
turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

Or. en

Pakeitimas 46
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas 
skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio 
prospekto tvarka turėtų nustoti galioti 
praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento 
taikymo pradžios dienos. Siekiant 
užtikrinti ES atsigavimo prospektų 
tęstinumą, tiems prospektams, kurie buvo 
patvirtinti iki tvarkos galiojimo pabaigos, 
turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas 
skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio 
prospekto tvarka turėtų nustoti galioti ne 
vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Siekiant užtikrinti ES atsigavimo prospektų 
tęstinumą, tiems prospektams, kurie buvo 
patvirtinti iki tvarkos galiojimo pabaigos, 
turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

Or. en

Pakeitimas 47
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(12) iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija 
turėtų pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą 
ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto. Į šią peržiūrą 
turėtų būti įtrauktas vertinimas, ar ES 
atsigavimo prospektams taikoma 
informacijos atskleidimo tvarka yra 
tinkama šio reglamento tikslams pasiekti;

(12) iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija 
turėtų pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą 
ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto. Į šią peržiūrą 
turėtų būti įtrauktas vertinimas, ar ES 
atsigavimo prospektams taikoma 
informacijos atskleidimo tvarka yra 
tinkama šio reglamento tikslams pasiekti, 
visų pirma ar yra užtikrinama tinkama 
administracinės naštos mažinimo ir 
investuotojų apsaugos pusiausvyra;

Or. en

Pakeitimas 48
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
1 straipsnio 4 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nuo [šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] iki [18 mėnesių nuo šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] ne 
nuosavybės vertybiniams popieriams, 
kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai 
leidžia kredito įstaiga, jei vienai kredito 
įstaigai tenkanti bendra agreguota 
Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių 
pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį 
yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jeigu 
tie vertybiniai popieriai:

k) nuo [šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] iki 2022 m. gruodžio 
31 d. ne nuosavybės vertybiniams 
popieriams, kuriuos nepertraukiamai ar 
pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei 
vienai kredito įstaigai tenkanti bendra 
agreguota Sąjungoje siūlomų vertybinių 
popierių pardavimo vertė per 12 mėnesių 
laikotarpį yra mažesnė nei 
150 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai 
popieriai:

Or. en

Pakeitimas 49
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
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1 straipsnio 4 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nuo [šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] iki [18 mėnesių nuo šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] ne 
nuosavybės vertybiniams popieriams, 
kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai 
leidžia kredito įstaiga, jei vienai kredito 
įstaigai tenkanti bendra agreguota 
Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių 
pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį 
yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jeigu 
tie vertybiniai popieriai:

k) nuo [šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] iki 2022 m. gruodžio 
31 d. ne nuosavybės vertybiniams 
popieriams, kuriuos nepertraukiamai ar 
pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei 
vienai kredito įstaigai tenkanti bendra 
agreguota Sąjungoje siūlomų vertybinių 
popierių pardavimo vertė per 12 mėnesių 
laikotarpį yra mažesnė nei 
150 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai 
popieriai:

Or. en

Pagrindimas

Naujasis Europos atsigavimo prospektas turėtų būti taikomas tik iki 2022 m. pabaigos. Šis 
pakeitimas taikomas visam tekstui.

Pakeitimas 50
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio 14 straipsnio 2 
daliai, 14a straipsnio 2 daliai ir 18 
straipsnio 1 daliai, prospekte pateikiama 
būtina informacija, kuri yra reikšminga 
investuotojui, kad jis galėtų pagrįstai 
įvertinti:“;

1. Nedarant poveikio 14 straipsnio 2 
daliai, 14a straipsnio 2 daliai ir 18 
straipsnio 1 daliai, prospekte pateikiama 
būtina finansinė ir nefinansinė 
informacija, kuri yra reikšminga 
investuotojui, kad jis galėtų pagrįstai 
įvertinti;

Or. en

Pakeitimas 51
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Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 6 straipsnio pirma pastraipa 
papildoma šiuo punktu:
„ca) bet kokį neigiamą emitento ar akcijų 
poveikį klimatui ir kitus aplinkosauginės, 
socialinės ir valdymo rizikos veiksnius, 
jeigu jie yra reikšmingi.“;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 12a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 7 straipsnio 3 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:
„b) rašoma tokia kalba ir stiliumi, kad 
informaciją būtų lengviau suprasti, visų 
pirma vartojamos aiškios, ne techninės, 
glaustos ir investuotojams suprantamos 
formuluotės. Jei rašoma kita kalba, 
santrauka verčiama į šalies, kurioje 
produktas platinamas, valstybinę kalbą, o 
išverstame tekste teisingai ir tiksliai 
perteikiamas originalaus dokumento 
turinys.“;

Or. en
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Pakeitimas 53
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 7 straipsnio 4 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:
„c) visos mažmeninio investuotojo patirtos 
tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir 
sąnaudos, susijusios su investiciniu 
produktu;“;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 5 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) 7 straipsnio 5 dalies antros 
pastraipos a punktas pakeičiamas taip:
„a) santrauka turėtų būti atskiras 
dokumentas, aiškiai atskirtas nuo 
rinkodaros medžiagos, ir ji parengiama 
bendruoju formatu;“;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/1129
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7 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d) 7 straipsnio 5 dalyje įterpiama ši 
pastraipa:
„Investuotojas, kuris įrodo, kad patyrė 
nuostolį dėl to, kad rėmėsi santrauka 
aplinkybėmis, nurodytomis antros 
pastraipos e punkte, kai investavo į 
produktą, kuriam santrauka buvo 
parengta, gali reikalauti žalos dėl to 
nuostolio atlyginimo pagal nacionalinę 
teisę.“;

Or. en

Pakeitimas 56
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 12a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rašoma tokia kalba ir stiliumi, kad 
informaciją būtų lengva suprasti, visų 
pirma vartojamos aiškios, ne techninės, 
glaustos ir investuotojams suprantamos 
formuluotės;

b) rašoma tokia kalba ir stiliumi, kad 
informaciją būtų lengva suprasti, visų 
pirma vartojamos aiškios, ne techninės, 
glaustos ir investuotojams, ypač 
neprofesionaliems investuotojams, 
suprantamos formuluotės;

Or. en

Pakeitimas 57
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 12a dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pateikiama priimančiosios 
valstybės narės valstybine kalba arba bent 
viena iš jos valstybinių kalbų arba kita tos 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
priimtina kalba;

Or. en

Pakeitimas 58
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 12a dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvado, kuriame pateikiamas 
įspėjimas, apibrėžtas šio straipsnio 5 
dalyje;

i) įvado, kuriame pateikiami 
įspėjimai ir prospekto patvirtinimo data, 
kaip nustatyta šio straipsnio 5 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 59
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 12a dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pagrindinė informacija apie 
emitentą;

ii) pagrindinė informacija apie 
emitentą, įskaitant konkrečią ne 
trumpesnę nei 400 žodžių nuorodą į 
COVID-19 pandemijos ekonominį ir 
finansinį poveikį;

Or. en
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Pagrindimas

Nors trumpesniu prospektu siekiama palengvinti procedūras emitentams, papildoma nuoroda 
į COVID-19 poveikį padėtų užtikrinti, kad investuotojai būtų aiškiai informuoti apie bet kokį 
susijusį arba padėtį bloginantį veiksnį, kuris galėtų neigiamai paveikti investicijos rizikos 
lygį.

Pakeitimas 60
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 12a dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pagrindinė informacija apie 
emitentą;

ii) pagrindinė informacija apie 
emitentą, kaip nustatyta šio straipsnio 6 
dalyje;

Or. en

Pakeitimas 61
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 12a dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pagrindinė informacija apie 
vertybinius popierius;

iii) pagrindinė informacija apie akcijas, 
įskaitant informaciją apie jų rūšį, klasę, 
jomis suteiktas teises ir bet kokius jų 
apribojimus, taip pat informaciją apie 
ilgalaikę akcijų kainos rinkoje dinamiką 
praeityje ir dividendų pelną, jei buvo;

Or. en
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Pakeitimas 62
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 12a dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) pagrindinės informacijos apie viešą 
vertybinių popierių siūlymą arba (ir) 
įtraukimą į prekybos reguliuojamoje 
rinkoje sąrašą.“;

iv) pagrindinės informacijos apie viešą 
vertybinių popierių siūlymą arba (ir) 
įtraukimą į prekybos reguliuojamoje 
rinkoje sąrašą, įskaitant pagrindinę 
informaciją apie ankstesnę dividendų 
politiką.“;

Or. en

Pakeitimas 63
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viešo akcijų siūlymo arba 
įtraukimo į prekybos reguliuojamoje 
rinkoje sąrašą atveju ES atsigavimo 
prospektą pagal šiame straipsnyje nustatytą 
supaprastintą tvarką gali rengti šie 
emitentai:

1. Viešo nuosavybės vertybinių 
popierių siūlymo arba akcijų įtraukimo į 
prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą 
atveju ES atsigavimo prospektą pagal 
šiame straipsnyje nustatytą supaprastintą 
tvarką gali rengti šie emitentai:

Or. en

Pakeitimas 64
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) emitentai, kurių akcijos yra be 
pertraukų įtrauktos į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą bent 
pastaruosius 18 mėnesių ir kurie leidžia 
akcijas, pakeičiamas anksčiau išleistomis 
esamomis akcijomis;

a) emitentai, kurių akcijos yra be 
pertraukų įtrauktos į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą bent 
pastaruosius 18 mėnesių ir kurie leidžia 
nuosavybės vertybinius popierius, 
pakeičiamus anksčiau išleistomis 
esamomis akcijomis;

Or. en

Pakeitimas 65
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) emitentai, kurių akcijomis jau be 
pertraukų prekiaujama MVĮ augimo 
rinkoje bent pastaruosius 18 mėnesių, su 
sąlyga, kad buvo paskelbtas tų akcijų 
siūlymo prospektas, ir kurie leidžia akcijas, 
pakeičiamas anksčiau išleistomis esamomis 
akcijomis.

b) emitentai, kurių akcijomis jau be 
pertraukų prekiaujama MVĮ augimo 
rinkoje bent pastaruosius 18 mėnesių, su 
sąlyga, kad buvo paskelbtas tų akcijų 
siūlymo prospektas, ir kurie leidžia akcijas, 
pakeičiamas anksčiau išleistomis esamomis 
akcijomis.

Emitentai gali rengti ES atsigavimo 
prospektą tik tuo atveju, jei akcijų 
skaičius, kurį ketinama siūlyti, kartu su 
per 12 mėnesių ES atsigavimo prospektu 
jau pasiūlytų akcijų skaičiumi sudaro 
mažiau nei 100 proc. akcijų, kurios ES 
atsigavimo prospekto patvirtinimo dieną 
jau yra įtrauktos į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje arba, atitinkamais 
atvejais, MVĮ augimo rinkoje sąrašą; 12 
mėnesių laikotarpis prasideda ES 
atsigavimo prospekto patvirtinimo dieną.

Or. en
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Pakeitimas 66
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) emitentai, kurių akcijomis jau be 
pertraukų prekiaujama MVĮ augimo 
rinkoje bent pastaruosius 18 mėnesių, su 
sąlyga, kad buvo paskelbtas tų akcijų 
siūlymo prospektas, ir kurie leidžia akcijas, 
pakeičiamas anksčiau išleistomis 
esamomis akcijomis.

b) emitentai, kurių akcijomis jau be 
pertraukų prekiaujama MVĮ augimo 
rinkoje bent pastaruosius 18 mėnesių, su 
sąlyga, kad buvo paskelbtas tų akcijų 
siūlymo prospektas, ir kurie leidžia 
nuosavybės vertybinius popierius, 
pakeičiamus anksčiau išleistais esamais 
nuosavybės vertybiniais popieriais.

Or. en

Pakeitimas 67
Enikő Győri, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Emitentai gali rengti ES 
atsigavimo prospektą tik tuo atveju, jei 
akcijų skaičius, kurį ketinama siūlyti, 
kartu su per 12 mėnesių ES atsigavimo 
prospektu jau pasiūlytų akcijų skaičiumi 
sudaro mažiau nei 50 proc. akcijų, kurios 
ES atsigavimo prospekto patvirtinimo 
dieną jau yra įtrauktos į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje arba, atitinkamais 
atvejais, MVĮ augimo rinkoje sąrašą; 12 
mėnesių laikotarpis prasideda ES 
atsigavimo prospekto patvirtinimo dieną.

Or. en
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Pakeitimas 68
Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) akcijų, be pertraukų įtrauktų į 
prekybos reguliuojamoje rinkoje arba 
MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent 
praėjusius 18 mėnesių, siūlytojai.

Or. en

Pagrindimas

Taip siekiama suderinti subjektų, kurie gali rengti ES atsigavimo prospektą, apimtį, kad būtų 
įtraukti tie patys siūlytojai, kurie turi teisę naudotis supaprastintu antrinių emisijų prospektu. 
Šiuo pakeitimu taip pat patikslinama, remiantis pranešimo projektu, kad jis skirtas 
siūlytojams, siūlantiems akcijas, apkeičiamas esamomis akcijomis.

Pakeitimas 69
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) emitento perspektyvas ir svarbius 
emitento finansinės padėties pokyčius, 
įvykusius nuo paskutinių finansinių metų 
pabaigos, jei tokių buvo;

a) emitento perspektyvas ir svarbius 
emitento finansinės padėties pokyčius, 
įvykusius nuo paskutinių finansinių metų 
pabaigos, jei tokių buvo; pateikiama ne 
trumpesnė nei 400 žodžių nuoroda į 
COVID-19 ekonominį ir finansinį poveikį 
emitentui ir pareiškimas dėl numatomo 
COVID-19 poveikio ateityje;

Or. en
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Pagrindimas

Nors trumpesniu prospektu siekiama palengvinti procedūras emitentams, papildoma nuoroda 
į COVID-19 poveikį padėtų užtikrinti, kad investuotojai būtų aiškiai informuoti apie bet kokį 
susijusį arba padėtį bloginantį veiksnį, kuris galėtų neigiamai paveikti investicijos rizikos 
lygį.

Pakeitimas 70
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) emitento perspektyvas ir svarbius 
emitento finansinės padėties pokyčius, 
įvykusius nuo paskutinių finansinių metų 
pabaigos, jei tokių buvo;

a) emitento perspektyvas, veiklos 
rezultatus ir svarbius emitento finansinės 
padėties pokyčius, įvykusius nuo 
paskutinių finansinių metų pabaigos, jei 
tokių buvo, tai pat jo ilgalaikę strategiją ir 
finansinius bei nefinansinius tikslus, 
susijusius su atsigavimu ir ekologine 
pertvarka;

Or. en

Pakeitimas 71
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) esminę informaciją apie akcijas, 
emisijos priežastis ir jos poveikį bendrai 
emitento kapitalo struktūrai ir pajamų 
panaudojimą.

b) esminę informaciją apie akcijas, 
jomis suteiktas teises, įskaitant bet kokius 
šių teisių apribojimus ir naudojimosi 
tomis teisėmis tvarką, emisijos priežastis ir 
jos poveikį bendrai emitento kapitalo 
struktūrai, informaciją apie kapitalizaciją 
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ir įsiskolinimą, pareiškimą dėl apyvartinio 
kapitalo ir pajamų panaudojimą;

Or. en

Pakeitimas 72
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) esminę informaciją apie akcijas, 
emisijos priežastis ir jos poveikį bendrai 
emitento kapitalo struktūrai ir pajamų 
panaudojimą.

b) esminę informaciją apie 
nuosavybės vertybinius popierius, emisijos 
priežastis ir jos poveikį bendrai emitento 
kapitalo struktūrai ir pajamų panaudojimą;

Or. en

Pakeitimas 73
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) glaustą pagal Skaidrumo 
direktyvą, Nefinansinės atskaitomybės 
direktyvą ir Piktnaudžiavimo rinka 
reglamentą atskleistos pagrindinės 
informacijos santrauką ir nuorodas į tuos 
teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 74
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Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas Nr. 2017/1129
14a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) su COVID-19 krize susijusią 
emitento strategiją.

Or. en

Pagrindimas

Atsigavimo prospekte emitentas pateikia bent plačiai bendrais bruožais išdėstytą strategiją, 
kaip atlaikyti COVID-19 krizę.

Pakeitimas 75
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas Nr. 2017/1129
14a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES atsigavimo prospekte pateikiama 
informacija turi būti rašytinė ir pateikta 
lengvai analizuojama, glausta bei 
suprantama forma, ir turi suteikti 
investuotojams galimybę priimti 
informacija pagrįstą investavimo 
sprendimą. Kompetentinga institucija taip 
pat atsižvelgia į tai, ar emitentas yra viešai 
atskleidęs reglamentuojamą informaciją 
pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, 
ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, 
jei taikoma, Komisijos deleguotajame 
reglamente (ES) 2017/565 nurodytą 
informaciją.

ES atsigavimo prospekte pateikiama 
informacija turi būti rašytinė ir pateikta 
lengvai analizuojama, glausta bei 
suprantama forma, ir turi suteikti 
investuotojams, ypač neprofesionaliems 
investuotojams, galimybę priimti 
informacija pagrįstą investavimo 
sprendimą. Kompetentinga institucija taip 
pat atsižvelgia į tai, ar emitentas yra viešai 
atskleidęs reglamentuojamą informaciją 
pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, 
ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, 
jei taikoma, Komisijos deleguotajame 
reglamente (ES) 2017/565 nurodytą 
informaciją.

Or. en
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Pakeitimas 76
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
20 straipsnio 6a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, pagal 
14a straipsnį parengto ES atsigavimo 
prospekto atveju 2 dalies pirmoje 
pastraipoje ir 4 dalyje nustatyti terminai 
sutrumpinami iki penkių darbo dienų. 
Emitentas informuoja kompetentingą 
instituciją ne vėliau kaip prieš penkias 
darbo dienas iki numatytos patvirtinimo 
prašymo pateikimo dienos.“;

6a. Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, pagal 
14a straipsnį parengto ES atsigavimo 
prospekto atveju 2 dalies pirmoje 
pastraipoje ir 4 dalyje nustatyti terminai 
sutrumpinami iki penkių darbo dienų. 
Emitentas informuoja kompetentingą 
instituciją ne vėliau kaip prieš penkias 
darbo dienas iki numatytos patvirtinimo 
prašymo pateikimo dienos. Pirmoje 
pastraipoje nustatytas terminas gali būti 
pratęstas dar penkiomis darbo dienomis, 
kai kompetentinga institucija praneša 
emitentui ir ESMA apie tai, kad reikia 
daugiau laiko.“;

Or. en

Pakeitimas 77
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
21 straipsnio 5a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pagal 14a straipsnį parengtas ES 
atsigavimo prospektas klasifikuojamas šio 
straipsnio 6 dalyje nurodytame saugojimo 
mechanizme. Duomenys, naudojami 
prospektams, sudarytiems pagal 14 
straipsnį, klasifikuoti, gali būti naudojami 

5a. Pagal 14a straipsnį parengtas ES 
atsigavimo prospektas, kai taikytina, 
paskelbiamas elektroniniu formatu, 
leidžiančiu naudoti paieškos funkciją, 
kaip nustatyta šiame straipsnyje, ir 
klasifikuojamas šio straipsnio 6 dalyje 
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ES atsigavimo prospektams, sudarytiems 
pagal 14a straipsnį, klasifikuoti, jeigu 
abiejų rūšių prospektai tame saugojimo 
mechanizme yra atskirti.“;

nurodytame saugojimo mechanizme. 
Duomenys, naudojami prospektams, 
sudarytiems pagal 14 straipsnį, klasifikuoti, 
gali būti naudojami ES atsigavimo 
prospektams, sudarytiems pagal 14a 
straipsnį, klasifikuoti, jeigu abiejų rūšių 
prospektai tame saugojimo mechanizme 
yra atskirti.“;

Or. en

Pakeitimas 78
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti 
savo sutikimą, kuria jie gali pasinaudoti 
per tris darbo dienas po priedo 
paskelbimo, jeigu 1 dalyje nurodytas 
svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida 
arba reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 
laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
kas įvyks anksčiau. Šį laikotarpį emitentas 
arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės 
atšaukti sutikimą terminas nurodomas 
priede.“;

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti 
savo sutikimą, jeigu 1 dalyje nurodytas 
svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida 
arba reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 
laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
kas įvyks anksčiau. Teise atšaukti 
sutikimą galima pasinaudoti per tris 
darbo dienas po priedo paskelbimo. Šį 
laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali 
pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą 
terminas nurodomas priede.“;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti 
savo sutikimą, kuria jie gali pasinaudoti 
per tris darbo dienas po priedo 
paskelbimo, jeigu 1 dalyje nurodytas 
svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida 
arba reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 
laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
kas įvyks anksčiau. Šį laikotarpį emitentas 
arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės 
atšaukti sutikimą terminas nurodomas 
priede.“;

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti 
savo sutikimą, jeigu 1 dalyje nurodytas 
svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida 
arba reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 
laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
kas įvyks anksčiau. Teise atšaukti 
sutikimą galima pasinaudoti per tris 
darbo dienas po priedo paskelbimo. Šį 
laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali 
pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą 
terminas nurodomas priede.“;

Or. en

Pakeitimas 80
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti 
savo sutikimą, kuria jie gali pasinaudoti 
per tris darbo dienas po priedo 
paskelbimo, jeigu 1 dalyje nurodytas 
svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida 
arba reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti 
savo sutikimą, jeigu 1 dalyje nurodytas 
svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida 
arba reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 
laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
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laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
kas įvyks anksčiau. Šį laikotarpį emitentas 
arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės 
atšaukti sutikimą terminas nurodomas 
priede.“;

kas įvyks anksčiau. Teise atšaukti 
sutikimą galima pasinaudoti per tris 
darbo dienas po priedo paskelbimo. Šį 
laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali 
pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą 
terminas nurodomas priede.“;

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo šiuo pakeitimu turėtų būti patvirtintas tikslas, kuriuo siekiama Komisijos 
pasiūlymu, kuriame aiškiai teigiama, kad teise atšaukti sutikimą galima pasinaudoti per 3 
darbo dienas po priedo paskelbimo, atsižvelgiant į tai, kad formuluotė „...kuria jie gali 
pasinaudoti per tris darbo dienas po priedo paskelbimo“ būtų pernelyg dviprasmiška.

Pakeitimas 81
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti 
savo sutikimą, kuria jie gali pasinaudoti 
per tris darbo dienas po priedo 
paskelbimo, jeigu 1 dalyje nurodytas 
svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida 
arba reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 
laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
kas įvyks anksčiau. Šį laikotarpį emitentas 
arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės 
atšaukti sutikimą terminas nurodomas 
priede.“;

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti 
savo sutikimą, jeigu 1 dalyje nurodytas 
svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida 
arba reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 
laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
kas įvyks anksčiau. Teise atšaukti 
sutikimą galima pasinaudoti per tris 
darbo dienas po priedo paskelbimo. Šį 
laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali 
pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą 
terminas nurodomas priede.“;

Or. en
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Pakeitimas 82
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti 
savo sutikimą, kuria jie gali pasinaudoti per 
tris darbo dienas po priedo paskelbimo, 
jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas 
veiksnys, reikšminga klaida arba 
reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 
laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
kas įvyks anksčiau. Šį laikotarpį emitentas 
arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės 
atšaukti sutikimą terminas nurodomas 
priede.“;

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti 
savo sutikimą, kuria jie gali pasinaudoti per 
dvi darbo dienas po priedo paskelbimo, 
jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas 
veiksnys, reikšminga klaida arba 
reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 
laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
kas įvyks anksčiau. Šį laikotarpį emitentas 
arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės 
atšaukti sutikimą terminas nurodomas 
priede.“;

Or. en

Pakeitimas 83
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu investuotojai įsigyja 
vertybinių popierių arba juos pasirašo per 
finansų tarpininką, laikotarpiu nuo tų 
vertybinių popierių prospekto patvirtinimo 
iki siūlymo laikotarpio pabaigos arba 
prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, 
priklausomai nuo to, kas įvyks vėliau, tas 

3. Jeigu investuotojai įsigyja 
vertybinių popierių arba juos pasirašo per 
finansų tarpininką, laikotarpiu nuo tų 
vertybinių popierių prospekto patvirtinimo 
iki pirminio siūlymo laikotarpio pabaigos, 
priklausomai nuo to, kas įvyks vėliau, tas 
finansų tarpininkas informuoja tuos 
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finansų tarpininkas informuoja tuos 
investuotojus apie tai, kad gali būti 
paskelbtas priedas, kur ir kada jis būtų 
paskelbtas, ir kad tokiu atveju finansų 
tarpininkas padėtų jiems pasinaudoti teise 
atšaukti sutikimą.

investuotojus apie tai, kad gali būti 
paskelbtas priedas, kur ir kada jis būtų 
paskelbtas, ir kad tokiu atveju finansų 
tarpininkas padėtų jiems pasinaudoti teise 
atšaukti sutikimą.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kad informavimo reikalavimas susijęs su pirminio siūlymo laikotarpiu, taigi tik 
su pirminėmis rinkomis.

Pakeitimas 84
Alfred Sant, Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
per vieną darbo dieną nuo tos dienos, kai 
paskelbiamas priedas.“;

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
per vieną darbo dieną nuo priedo 
paskelbimo. Siekiant išvengta tokių 
atvejų, kai investuotojas neturėtų teisės 
gauti informaciją iš finansų tarpininko, 
informacija apie priedą skelbiama 
emitento interneto svetainėje.“;

Or. en

Pakeitimas 85
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
per vieną darbo dieną nuo tos dienos, kai 
paskelbiamas priedas.“;

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
kitą darbo dieną po tos dienos, kai priedas 
buvo paskelbtas.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu turėtų būti patvirtintas tikslas, kuriuo siekiama Komisijos pasiūlymu, aiškiai 
nurodyti, kad finansų tarpininkai turėtų susisiekti su investuotojais kitą darbo dieną po tos 
dienos, kai priedas buvo paskelbtas. Formuluotė „per vieną darbo dieną nuo tos dienos, kai 
paskelbiamas priedas“ reikštų neįgyvendinamą arba bent neaiškią prievolę tarpininkams, nes 
ja grįžtama prie dabartinės neaiškios šio reglamento 23 straipsnio formuluotės.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
per vieną darbo dieną nuo tos dienos, kai 
paskelbiamas priedas.“;

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
kitą darbo dieną po tos dienos, kai priedas 
buvo paskelbtas.“;

Or. en

Pakeitimas 87
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
per vieną darbo dieną nuo tos dienos, kai 
paskelbiamas priedas.“;

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
kitą darbo dieną po tos dienos, kai priedas 
buvo paskelbtas.“;

Or. en

Pakeitimas 88
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
per vieną darbo dieną nuo tos dienos, kai 
paskelbiamas priedas.“;

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
kitą darbo dieną po tos dienos, kai priedas 
buvo paskelbtas.“;

Or. en

Pakeitimas 89
Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) kadangi ES atsigavimo prospekte 
būtų pateikta gerokai mažiau 
informacijos nei supaprastintame 
prospekte pagal supaprastintą 
informacijos atskleidimo tvarką, taikomą 
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antrinėms emisijoms, emitentai neturėtų 
galėti jį naudoti akcijų emisijoms, dėl 
kurių smarkiai sumažėja gautinos sumos 
ir kurios turi didelį poveikį emitento 
kapitalo struktūrai, perspektyvoms ir 
finansinei padėčiai. Todėl ES atsigavimo 
prospektas turėtų būti naudojamas tik 
siūlymams, sudarantiems ne daugiau kaip 
90 proc. neįvykdytų skolinių kapitalo 
įsipareigojimų, išreikštų siūlomų akcijų 
skaičiaus ir visų iki emisijos turėtų akcijų 
skaičiaus santykiu;

Or. en

Pakeitimas 90
Alfred Sant, Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
47a straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnyje nustatyta tvarka nustoja 
galioti [18 mėnesių nuo šio reglamento 
taikymo pradžios dienos].

14a straipsnyje ir 23 straipsnio 2 ir 3 
dalyse nustatyta tvarka nustoja galioti [18 
mėnesių nuo šio reglamento taikymo 
pradžios dienos].

Or. en

Pagrindimas

Papildymams taikomos tvarkos pakeitimai taip pat yra laikini. Jeigu yra priimami nuolatiniai 
pakeitimai, tai turėtų būti daroma per būsimą Prospekto reglamento peržiūrą po pasiūlytų 
priemonių teisinio ir jų poveikio investuotojų apsaugai vertinimo, jei toks būtų atliekamas.

Pakeitimas 91
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
47a straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnyje nustatyta tvarka nustoja 
galioti [18 mėnesių nuo šio reglamento 
taikymo pradžios dienos].

14a straipsnyje nustatyta tvarka nustoja 
galioti 2022 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Naujasis Europos atsigavimo prospektas turėtų būti taikomas tik iki 2022 m. pabaigos. Šis 
pakeitimas taikomas visam tekstui.

Pakeitimas 92
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
47a straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnyje nustatyta tvarka nustoja 
galioti [18 mėnesių nuo šio reglamento 
taikymo pradžios dienos].

14a straipsnyje nustatyta tvarka nustoja 
galioti 2022 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 93
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
47a straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 14a straipsnį parengtiems ir nuo [šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] iki 
[18 mėnesių nuo šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] patvirtintiems ES 
atsigavimo prospektams tas straipsnis ir 
toliau taikomas iki jų galiojimo pabaigos 

Pagal 14a straipsnį parengtiems ir nuo [šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] iki 
2022 m. gruodžio 31 d. patvirtintiems ES 
atsigavimo prospektams tas straipsnis ir 
toliau taikomas iki jų galiojimo pabaigos 
arba dvylika mėnesių nuo 2022 m. 
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arba dvylika mėnesių nuo [18 mėnesių nuo 
šio reglamento taikymo pradžios datos], 
priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.“;

gruodžio 31 d., priklausomai nuo to, kas 
įvyks anksčiau.

Or. en

Pakeitimas 94
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
47a straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 14a straipsnį parengtiems ir nuo [šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] iki 
[18 mėnesių nuo šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] patvirtintiems ES 
atsigavimo prospektams tas straipsnis ir 
toliau taikomas iki jų galiojimo pabaigos 
arba dvylika mėnesių nuo [18 mėnesių nuo 
šio reglamento taikymo pradžios datos], 
priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.“;

Pagal 14a straipsnį parengtiems ir nuo [šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] iki 
2022 m. gruodžio 31 d. patvirtintiems ES 
atsigavimo prospektams tas straipsnis ir 
toliau taikomas iki jų galiojimo pabaigos 
arba dvylika mėnesių nuo 2022 m. 
gruodžio 31 d., priklausomai nuo to, kas 
įvyks anksčiau.

Or. en

Pagrindimas

Naujasis Europos atsigavimo prospektas turėtų būti taikomas tik iki 2022 m. pabaigos. Šis 
pakeitimas taikomas visam tekstui.

Pakeitimas 95
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) analizė, ar ES augimo prospektu 
užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos 

b) analizė, ar ES augimo prospektu 
užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos 
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ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, 
tenkančios administracinės naštos 
mažinimo pusiausvyra;

ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, 
tenkančios administracinės naštos 
mažinimo pusiausvyra. Analizėje dėmesys 
sutelkiamas į tai, kaip išaiškėjo, kad ES 
atsigavimo prospektuose pateiktos 
nuorodos į esamą ir būsimą COVID-19 
pandemijos finansinį ir ekonominį poveikį 
yra aktualios ir naudingos 
investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 96
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) analizė, ar ES augimo prospektu 
užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos 
ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, 
tenkančios administracinės naštos 
mažinimo pusiausvyra;

b) analizė, ar ES augimo prospektu 
užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos 
ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, 
tenkančios administracinės naštos 
mažinimo pusiausvyra, siekiant įgyti 
praktinių žinių apie ES atsigavimo 
prospektą, kurių reikia atliekant 
retrospektyvinį vertinimą ir kuriomis 
remiantis analizuojami poreikiai plėtoti 
Prospekto reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas, siekiant atlikti ES atsigavimo prospekto teisės aktų retrospektyvinį 
vertinimą.

Pakeitimas 97
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas



AM\1216956LT.docx 47/70 PE660.110v01-00

LT

Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) patvirtintų ES atsigavimo prospektų 
skaičius ir to skaičiaus raidos analizė;

c) patvirtintų standartinių prospektų, 
ES augimo prospektų ir ES atsigavimo 
prospektų skaičius ir to skaičiaus raidos 
analizė, o prireikus ir viešai siūlomų 
vertybinių popierių pardavimo kainos visų 
rūšių prospektų atveju;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) patvirtintų ES atsigavimo prospektų 
skaičius ir to skaičiaus raidos analizė;

c) patvirtintų ES atsigavimo prospektų 
skaičius ir to skaičiaus raidos analizė, taip 
pat tokiais prospektais emisijos vietoje 
sutelktos faktinės papildomos rinkos 
kapitalizacijos įvertis;

Or. en

Pakeitimas 99
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ES atsigavimo prospekto 
parengimo ir patvirtinimo išlaidos, 
palyginti su dabartinėmis prospekto 

d) ES atsigavimo prospekto 
parengimo ir patvirtinimo išlaidos, 
palyginti su dabartinėmis standartinio 
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išlaidomis, ir bendra sutaupytų lėšų suma; prospekto ir ES augimo prospekto 
išlaidomis, ir bendra sutaupytų lėšų suma, 
taip pat bendra su šio reglamento 
laikymusi susijusių emitentų, siūlytojų ir 
finansų tarpininkų išlaidų suma ir 
informacija apie šias išlaidas kaip 
procentinę veiklos išlaidų dalį;

Or. en

Pakeitimas 100
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ES atsigavimo prospekto 
parengimo ir patvirtinimo išlaidos, 
palyginti su dabartinėmis prospekto 
išlaidomis, ir bendra sutaupytų lėšų suma;

d) ES atsigavimo prospekto 
parengimo ir patvirtinimo išlaidų 
struktūra, palyginti su dabartinėmis 
įprasto prospekto išlaidomis, ir išlaidos, 
kurias galima sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 101
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) atskirai nurodomos ES atsigavimo 
prospekte pateikiamos kiekvienos 
kategorijos informacijos iš Va priede 
pateikto I–XI kategorijų sąrašo ir ES 
atsigavimo prospekto santraukos 
parengimo ir patvirtinimo išlaidos;
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Or. en

Pakeitimas 102
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) šio reglamento poveikio tinkamam 
Sąjungos finansinių paslaugų vidaus 
rinkos veikimui, įskaitant poveikį MVĮ 
galimybėms gauti finansavimą ir poveikį 
investuotojams bei kitų kategorijų 
fiziniams ir juridiniams asmenims, 
kuriems tos paslaugos turi poveikį, 
analizė;

Or. en

Pakeitimas 103
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) analizė, ar ES atsigavimo 
prospektais užtikrinama tinkama 
investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie 
turi teisę jais naudotis, tenkančios 
administracinės naštos mažinimo 
pusiausvyra.“;

e) ES atsigavimo prospektų poveikio 
investuotojų apsaugai ir investicijoms 
esminės informacijos prieinamumui 
analizė;

Or. en
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Pakeitimas 104
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) analizė, ar reikia prieduose 
išdėstytų reikalavimų pakeitimų;

Or. en

Pakeitimas 105
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies e b punktas naujas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) ar paslaugų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, spektras tebėra tinkamas, 
kiek tai susiję su 1 ir 3 straipsniuose 
nustatytomis ribinėmis sumomis;

Or. en

Pakeitimas 106
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) analizė, ar ir koks prospekto 
galiojimo laikotarpio pratęsimas galėtų 
padėti užtikrinti tinkamą investuotojų 
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apsaugos ir emitentams bei asmenims, 
kurie turi teisę juo naudotis, tenkančios 
administracinės naštos mažinimo 
pusiausvyrą;

Or. en

Pakeitimas 107
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) viešai siūlomų vertybinių popierių, 
susijusių su prospektais, kuriuos 
leidžiama rengti pagal šį reglamentą, dalis 
pasaulio finansų rinkoje ir Europos 
finansų rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 108
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas Nr. 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies e e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ee) investicijų, kurias investuotojai 
atšaukė pasinaudodami savo teise atšaukti 
sutikimą, apimtis ir jos dalis bendroje 
investicijų apimtyje, suskirstyta pagal 
standartinius prospektus, ES augimo 
prospektus ir ES atsigavimo prospektus, 
taip pat įvertinimas, atliktas remiantis tais 
duomenimis, ar sutikimo atšaukimo teisės 
galiojimo trukmė ir jos pobūdis yra 
tinkami ir nekenkia kapitalo pritraukimo 
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proceso arba investuotojų apsaugos 
veiksmingumui;

Or. en

Pakeitimas 109
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies e f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ef) pagal šį reglamentą paskirtų ar su 
juo susijusių sankcijų skaičius ir apimtis, 
suskirstyti pagal valstybes nares ir 
prospekto rūšis;

Or. en

Pakeitimas 110
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies e g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eg) su šiuo reglamentu susijusių 
investuotojų, emitentų, siūlytojų ar 
finansų tarpininkų ir trečiųjų asmenų 
daromos žalos ir nesąžiningo jų elgesio 
atvejų rūšys ir tendencijos;

Or. en

Pakeitimas 111
Eugen Jurzyca
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies e h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eh) tiesioginis ir netiesioginis rinkos 
veikimo rezultatų gerėjimo investuotojams 
ir emitentams matavimas;

Or. en

Pakeitimas 112
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 1129/2017
48 straipsnio 2 dalies e i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ei) rizikos, sąnaudų ir naudos analizė, 
ar ES atsigavimo prospektai gali tapti 
nuolatiniais prospektais.

Or. en

Pakeitimas 113
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/1129
66 konstatuojamoji dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

10a) 66 konstatuojamoji dalis iš dalies 
keičiama taip:

(66) siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
tikrumą, reikėtų aiškiau nustatyti 
atitinkamus laikotarpius, per kuriuos 
emitentas turi paskelbti prospekto priedą ir 

„(66) siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
tikrumą, reikėtų aiškiau nustatyti 
atitinkamus laikotarpius, per kuriuos 
emitentas turi paskelbti prospekto priedą ir 
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per kuriuos investuotojai turi teisę, 
paskelbus priedą, atšaukti sutikimą dėl 
siūlymo. Viena vertus, prievolė parengti 
prospekto priedą turėtų būti taikoma, kai 
svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida 
arba reikšmingas netikslumas atsiranda iki 
siūlymo laikotarpio pabaigos arba laiko, 
kada prasideda prekyba tais vertybiniais 
popieriais reguliuojamoje rinkoje, 
priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau. 
Kita vertus, teisė atšaukti sutikimą turėtų 
būti taikoma tik tada, kai prospektas yra 
susijęs su viešu vertybinių popierių 
siūlymu, o svarbus naujas veiksnys, 
reikšminga klaida arba reikšmingas 
netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas 
prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui ir 
pateikiant vertybinius popierius. Taigi, 
teisė atšaukti sutikimą turėtų būti susieta su 
tuo, kada atsiranda svarbus naujas 
veiksnys, reikšminga klaida arba 
reikšmingas netikslumas, dėl kurio reikia 
rengti priedą; reikėtų laikyti, kad įvykis, 
dėl kurio susiklosto sąlygos ta teise 
naudotis, įvyko siūlymo galiojimo 
laikotarpiu ir prieš pateikiant vertybinius 
popierius. Teisei atšaukti sutikimą, 
suteikiamai investuotojams dėl svarbaus 
naujo veiksnio, reikšmingos klaidos arba 
reikšmingo netikslumo, atsiradusio arba 
pastebėto prospekto galiojimo laikotarpiu, 
nedaro poveikio tai, kad atitinkamas 
priedas paskelbiamas pasibaigus to 
prospekto galiojimo laikotarpiui. 
Konkrečiu atveju, kai siūlymas tęsiamas 
pagal du vienas po kito paskelbtus bazinius 
prospektus, tai, kad emitentas teikia 
tvirtinti vėlesnį bazinį prospektą, 
nepanaikina prievolės papildyti ankstesnį 
bazinį prospektą iki jo galiojimo 
laikotarpio pabaigos ir suteikti susijusias 
teises atšaukti sutikimą. Kad teisinis 
tikrumas būtų didesnis, prospekto priede 
reikėtų patikslinti, kada baigiasi teisės 
atšaukti sutikimą galiojimas. Kai 
investuotojai pasinaudoja savo teise 
atšaukti sutikimą, finansų tarpininkai turėtų 
informuoti investuotojus apie jų teises ir 

per kuriuos investuotojai turi teisę, 
paskelbus priedą, atšaukti sutikimą dėl 
siūlymo. Viena vertus, prievolė parengti 
prospekto priedą turėtų būti taikoma, kai 
svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida 
arba reikšmingas netikslumas atsiranda iki 
siūlymo laikotarpio pabaigos arba laiko, 
kada prasideda prekyba tais vertybiniais 
popieriais reguliuojamoje rinkoje, 
priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau. 
Kita vertus, teisė atšaukti sutikimą turėtų 
būti taikoma tik tada, kai prospektas yra 
susijęs su viešu vertybinių popierių 
siūlymu, o svarbus naujas veiksnys, 
reikšminga klaida arba reikšmingas 
netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas 
prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui ir 
pateikiant vertybinius popierius. Taigi, 
teisė atšaukti sutikimą turėtų būti susieta su 
tuo, kada atsiranda svarbus naujas 
veiksnys, reikšminga klaida arba 
reikšmingas netikslumas, dėl kurio reikia 
rengti priedą; reikėtų laikyti, kad įvykis, 
dėl kurio susiklosto sąlygos ta teise 
naudotis, įvyko siūlymo galiojimo 
laikotarpiu ir prieš pateikiant vertybinius 
popierius. Teisei atšaukti sutikimą, 
suteikiamai investuotojams dėl svarbaus 
naujo veiksnio, reikšmingos klaidos arba 
reikšmingo netikslumo, atsiradusio arba 
pastebėto prospekto galiojimo laikotarpiu, 
nedaro poveikio tai, kad atitinkamas 
priedas paskelbiamas pasibaigus to 
prospekto galiojimo laikotarpiui. 
Konkrečiu atveju, kai siūlymas tęsiamas 
pagal du vienas po kito paskelbtus bazinius 
prospektus, tai, kad emitentas teikia 
tvirtinti vėlesnį bazinį prospektą, 
nepanaikina prievolės papildyti ankstesnį 
bazinį prospektą iki jo galiojimo 
laikotarpio pabaigos ir suteikti susijusias 
teises atšaukti sutikimą. Kad teisinis 
tikrumas būtų didesnis, prospekto priede 
reikėtų patikslinti, kada baigiasi teisės 
atšaukti sutikimą galiojimas. Kai 
investuotojai pasinaudoja savo teise 
atšaukti sutikimą, finansų tarpininkai turėtų 
informuoti investuotojus apie jų teises ir 
palengvinti procesą. Finansų tarpininkai 
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palengvinti procesą; bent kartą turėtų informuoti savo klientus 
apie galimybę paskelbti priedą ir apie tai, 
kada ir kur jis būtų paskelbtas. 
Pasirašydami vertybinius popierius per 
pirminį pasirašymo laikotarpį finansiniai 
tarpininkai turėtų informuoti savo 
klientus apie jų teisę atšaukti sutikimą ir 
palengvinti procesą tais atvejais, kai 
investuotojai pasinaudoja savo teise 
atšaukti sutikimą. Tuo atveju, kai priedas 
paskelbiamas, finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti su savo klientais elektroninėmis 
priemonėmis. Jeigu investuotojas 
nesuteikia tarpininkams elektroninio ryšio 
kanalo, jis atsisako teisės reikalauti, kad 
su juo būtų susisiekta per tarpininkus. 
Tokiu atveju informacija apie priedą 
turėtų būti skelbiama emitento interneto 
svetainėje.“;

Or. en

(32017R1129)

Pakeitimas 114
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 48 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
„4a. Komisija ne vėliau kaip iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. peržiūri šiame reglamente 
nustatytą informacijos atskleidimo tvarką, 
atsižvelgdama į reglamentavimo pokyčius 
Sąjungos teisės aktuose, susijusiuose su 
nefinansinės informacijos atskleidimu ir 
kriterijais, susijusiais su tvarumu, ir 
prireikus pateikia būtinus pasiūlymus, 
siekiant suderinti tą tvarką su 
atitinkamais teisės aktais ir kriterijais, 
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nustatytais Reglamente 2020/852 
[Taksonomijos reglamentas], atsižvelgiant 
visų pirma į poreikį užtikrinti, kad ES 
biržinių bendrovių atskleidžiama su 
tvarumu susijusi informacija būtų 
standartizuota ir ją būtų galima lyginti ir 
kad būtų pereita prie integruoto požiūrio į 
finansinės ir nefinansinės informacijos 
atskleidimą.“;

Or. en

Pakeitimas 115
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b straipsnis (naujas)
Reglamentas (ES) 600/2014
23 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1b straipsnis (naujas)
Reglamento (ES) 600/2014 dalinis 

pakeitimas
23 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Investicinė įmonė užtikrina, kad jos 
prekyba akcijomis, kuriomis leidžiama 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, 
būtų vykdoma reguliuojamoje rinkoje, DPS 
arba trečiosios valstybės prekybos vietoje, 
kuri pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 
straipsnio 4 dalies a punktą įvertinta kaip 
lygiavertė, ar ją vykdytų sistemingai 
sandorius savo viduje sudarantis 
tarpininkas, nebent tai prekybai būdingi, be 
kitų, šie ypatumai:

„1. Investicinė įmonė užtikrina, kad jos 
prekyba akcijomis, kurių ISIN yra EEE 
šalies kodas ir kuriomis leidžiama 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, 
būtų vykdoma reguliuojamoje rinkoje, DPS 
arba trečiosios valstybės prekybos vietoje, 
kuri pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 
straipsnio 4 dalies a punktą įvertinta kaip 
lygiavertė, ar ją vykdytų sistemingai 
sandorius savo viduje sudarantis 
tarpininkas, nebent tai prekybai būdingi, be 
kitų, šie ypatumai:

a) ji yra nesisteminga, ad hoc pobūdžio, 
nereguliari ir nedažna; arba

a) ji yra nesisteminga, ad hoc pobūdžio, 
nereguliari ir nedažna arba vykdoma 
trečiosios šalies prekybos vietoje trečiosios 
šalies, kurioje yra prekybos vieta, 
nacionaline valiuta, arba

b) sandoriai yra sudaromi tarp reikalavimus b) sandoriai yra sudaromi tarp reikalavimus 
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atitinkančių ir (arba) profesionalių sandorio 
šalių ir neturi reikšmės kainos 
susiformavimo procesui.

atitinkančių ir (arba) profesionalių sandorio 
šalių ir neturi reikšmės kainos 
susiformavimo procesui.

Reikalavimas laikytis pirmoje pastraipoje 
nustatytos pareigos patenkinamas, kai 
prekiaujama akcijomis, kurių vertė 
išreikšta trečiosios šalies nacionaline 
valiuta, arba kai akcijos buvo įtrauktos į 
prekybos sąrašą iki 2020 m. gruodžio 
31 d., jei tokia prekyba vyksta toje trečioje 
šalyje esančioje prekybos vietoje.“.

Or. en

(32014R0600)

Pakeitimas 116
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Reglamentas (ES) 2017/1129
66 konstatuojamoji dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(1) 66 konstatuojamoji dalis iš dalies 
keičiama taip:

siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, 
reikėtų aiškiau nustatyti atitinkamus 
laikotarpius, per kuriuos emitentas turi 
paskelbti prospekto priedą ir per kuriuos 
investuotojai turi teisę, paskelbus priedą, 
atšaukti sutikimą dėl siūlymo. Viena 
vertus, prievolė parengti prospekto priedą 
turėtų būti taikoma, kai svarbus naujas 
veiksnys, reikšminga klaida arba 
reikšmingas netikslumas atsiranda iki 
siūlymo laikotarpio pabaigos arba laiko, 
kada prasideda prekyba tais vertybiniais 
popieriais reguliuojamoje rinkoje, 
priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau. 
Kita vertus, teisė atšaukti sutikimą turėtų 
būti taikoma tik tada, kai prospektas yra 
susijęs su viešu vertybinių popierių 
siūlymu, o svarbus naujas veiksnys, 

„siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, 
reikėtų aiškiau nustatyti atitinkamus 
laikotarpius, per kuriuos emitentas turi 
paskelbti prospekto priedą ir per kuriuos 
investuotojai turi teisę, paskelbus priedą, 
atšaukti sutikimą dėl siūlymo. Viena 
vertus, prievolė parengti prospekto priedą 
turėtų būti taikoma, kai svarbus naujas 
veiksnys, reikšminga klaida arba 
reikšmingas netikslumas atsiranda iki 
siūlymo laikotarpio pabaigos arba laiko, 
kada prasideda prekyba tais vertybiniais 
popieriais reguliuojamoje rinkoje, 
priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau. 
Kita vertus, teisė atšaukti sutikimą turėtų 
būti taikoma tik tada, kai prospektas yra 
susijęs su viešu vertybinių popierių 
siūlymu, o svarbus naujas veiksnys, 
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reikšminga klaida arba reikšmingas 
netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas 
prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui ir 
pateikiant vertybinius popierius. Taigi, 
teisė atšaukti sutikimą turėtų būti susieta su 
tuo, kada atsiranda svarbus naujas 
veiksnys, reikšminga klaida arba 
reikšmingas netikslumas, dėl kurio reikia 
rengti priedą; reikėtų laikyti, kad įvykis, 
dėl kurio susiklosto sąlygos ta teise 
naudotis, įvyko siūlymo galiojimo 
laikotarpiu ir prieš pateikiant vertybinius 
popierius. Teisei atšaukti sutikimą, 
suteikiamai investuotojams dėl svarbaus 
naujo veiksnio, reikšmingos klaidos arba 
reikšmingo netikslumo, atsiradusio arba 
pastebėto prospekto galiojimo laikotarpiu, 
nedaro poveikio tai, kad atitinkamas 
priedas paskelbiamas pasibaigus to 
prospekto galiojimo laikotarpiui. 
Konkrečiu atveju, kai siūlymas tęsiamas 
pagal du vienas po kito paskelbtus bazinius 
prospektus, tai, kad emitentas teikia 
tvirtinti vėlesnį bazinį prospektą, 
nepanaikina prievolės papildyti ankstesnį 
bazinį prospektą iki jo galiojimo 
laikotarpio pabaigos ir suteikti susijusias 
teises atšaukti sutikimą. Kad teisinis 
tikrumas būtų didesnis, prospekto priede 
reikėtų patikslinti, kada baigiasi teisės 
atšaukti sutikimą galiojimas. Kai 
investuotojai pasinaudoja savo teise 
atšaukti sutikimą, finansų tarpininkai 
turėtų informuoti investuotojus apie jų 
teises ir palengvinti procesą;

reikšminga klaida arba reikšmingas 
netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas 
prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui ir 
pateikiant vertybinius popierius. Taigi, 
teisė atšaukti sutikimą turėtų būti susieta su 
tuo, kada atsiranda svarbus naujas 
veiksnys, reikšminga klaida arba 
reikšmingas netikslumas, dėl kurio reikia 
rengti priedą; reikėtų laikyti, kad įvykis, 
dėl kurio susiklosto sąlygos ta teise 
naudotis, įvyko siūlymo galiojimo 
laikotarpiu ir prieš pateikiant vertybinius 
popierius. Teisei atšaukti sutikimą, 
suteikiamai investuotojams dėl svarbaus 
naujo veiksnio, reikšmingos klaidos arba 
reikšmingo netikslumo, atsiradusio arba 
pastebėto prospekto galiojimo laikotarpiu, 
nedaro poveikio tai, kad atitinkamas 
priedas paskelbiamas pasibaigus to 
prospekto galiojimo laikotarpiui. 
Konkrečiu atveju, kai siūlymas tęsiamas 
pagal du vienas po kito paskelbtus bazinius 
prospektus, tai, kad emitentas teikia 
tvirtinti vėlesnį bazinį prospektą, 
nepanaikina prievolės papildyti ankstesnį 
bazinį prospektą iki jo galiojimo 
laikotarpio pabaigos ir suteikti susijusias 
teises atšaukti sutikimą. Kad teisinis 
tikrumas būtų didesnis, prospekto priede 
reikėtų patikslinti, kada baigiasi teisės 
atšaukti sutikimą galiojimas. Finansų 
tarpininkai bent kartą turėtų informuoti 
savo klientus apie galimybę paskelbti 
priedą ir apie tai, kur ir kada jis būtų 
paskelbtas. Pasirašydami vertybinius 
popierius per pirminį pasirašymo 
laikotarpį finansiniai tarpininkai turėtų 
informuoti savo klientus apie jų teisę 
atšaukti sutikimą ir palengvinti procesą 
tais atvejais, kai investuotojai pasinaudoja 
savo teise atšaukti sutikimą. Tuo atveju, 
kai priedas paskelbiamas, finansų 
tarpininkai turėtų susisiekti su savo 
klientais elektroninėmis priemonėmis. 
Jeigu investuotojas nesuteikia tarpininkui 
elektroninio ryšio kanalo, šis 
investuotojas atsisako teisės reikalauti, 
kad tarpininkas su juo susisiektų. Tokiu 
atveju informacija apie priedą turėtų būti 
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skelbiama emitento interneto svetainėje.“;

Or. en

Pakeitimas 117
Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 600/2014
23 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a straipsnis (naujas)
Reglamento (ES) 600/2014 dalinis 

pakeitimas
23 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Investicinė įmonė užtikrina, kad jos 
prekyba akcijomis, kuriomis leidžiama 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, 
būtų vykdoma reguliuojamoje rinkoje, DPS 
arba trečiosios valstybės prekybos vietoje, 
kuri pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 
straipsnio 4 dalies a punktą įvertinta kaip 
lygiavertė, ar ją vykdytų sistemingai 
sandorius savo viduje sudarantis 
tarpininkas, nebent tai prekybai būdingi, be 
kitų, šie ypatumai:

„1. Investicinė įmonė užtikrina, kad jos 
prekyba akcijomis, kurių ISIN yra EEE 
šalies kodas ir kuriomis leidžiama 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, 
būtų vykdoma reguliuojamoje rinkoje, DPS 
arba trečiosios valstybės prekybos vietoje, 
kuri pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 
straipsnio 4 dalies a punktą įvertinta kaip 
lygiavertė, ar ją vykdytų sistemingai 
sandorius savo viduje sudarantis 
tarpininkas, nebent tai prekybai būdingi, be 
kitų, šie ypatumai:

a) ji yra nesisteminga, ad hoc pobūdžio, 
nereguliari ir nedažna; arba

a) ji yra nesisteminga, ad hoc pobūdžio, 
nereguliari ir nedažna arba vykdoma 
trečiosios šalies prekybos vietoje trečiosios 
šalies, kurioje yra prekybos vieta, 
nacionaline valiuta; arba jeigu akcijos 
buvo įtrauktos į du prekybos sąrašus 
trečiosios šalies biržoje iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.;

b) sandoriai yra sudaromi tarp reikalavimus 
atitinkančių ir (arba) profesionalių sandorio 
šalių ir neturi reikšmės kainos 
susiformavimo procesui.

b) sandoriai yra sudaromi tarp reikalavimus 
atitinkančių ir (arba) profesionalių sandorio 
šalių ir neturi reikšmės kainos 
susiformavimo;“.
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Or. en

(32014R0600)

Pakeitimas 118
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas Nr. 2017/1129
Va priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I. Emitento pavadinimas, įsisteigimo 
valstybė narė, nuoroda į emitento interneto 
svetainę

I. Emitento pavadinimas, įsisteigimo 
šalis, nuoroda į emitento interneto svetainę

Or. en

Pakeitimas 119
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas Nr. 2017/1129
Va priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – identifikuoti akcijas 
leidžiančią įmonę, įskaitant jos juridinio 
asmens identifikatorių (LEI), įsisteigimo 
valstybę narę ir interneto svetainę, kurioje 
investuotojai gali rasti informacijos apie 
įmonės veiklą, gaminamus produktus ar 
teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, 
kuriose ji konkuruoja, organizacinę 
struktūrą ir, jei taikoma, informaciją, 
įtrauktą pateikiant nuorodą.

Šio punkto tikslas – identifikuoti akcijas 
leidžiančią įmonę pagal jos teisinį ir 
komercinį pavadinimą, įskaitant jos 
juridinio asmens identifikatorių (LEI), 
įsisteigimo šalį ir interneto svetainę, 
kurioje investuotojai gali rasti informacijos 
apie įmonės veiklą, gaminamus produktus 
ar teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, 
kuriose ji konkuruoja, organizacinę 
struktūrą ir, jei taikoma, informaciją, 
įtrauktą pateikiant nuorodą.

Or. en
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Pakeitimas 120
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas Nr. 2017/1129
Va priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškime nurodoma ES atsigavimo 
prospektą patvirtinusi kompetentinga 
institucija, paaiškinama, kad toks 
patvirtinimas nėra emitento patvirtinimas ir 
kad ES atsigavimo prospektas yra 
parengtas pagal 14a straipsnį.

Pareiškime nurodoma kompetentinga 
institucija, patvirtinusi ES atsigavimo 
prospektą, kiek tai susiję su išsamumu, 
suprantamumu ir nuoseklumu, kaip 
nustatyta šiame reglamente, paaiškinama, 
kad toks patvirtinimas nėra emitento 
patvirtinimas ir kad ES atsigavimo 
prospektas yra parengtas pagal 14a 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kad nacionalinės kompetentingos institucijos patvirtinimas susijęs tik su 
formaliais kriterijais.

Pakeitimas 121
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Va priedo III punktas
Va priedo III punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – apibūdinti emitentui ir 
akcijoms būdingą reikšmingiausią riziką.

Emitentui būdingos ir jo galimybėms 
įvykdyti su vertybiniais popieriais 
susijusius įsipareigojimus galinčios turėti 
reikšmingos rizikos, suskirstytos į keletą 
kategorijų, aprašymas pateikiamas 
skirsnyje „Rizikos veiksniai“. Kiekvienoje 
kategorijoje pirmiausia nurodoma rizika, 
kuri emitento, siūlytojo arba asmens, 
prašančio įtraukti į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vertinimu 
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yra reikšmingiausia, atsižvelgiant į 
neigiamą poveikį emitentui ir jos 
atsiradimo tikimybę. Rizikos veiksnius turi 
patvirtinti registracijos dokumento 
turinys. Taip pat turi būti pateiktas 
sisteminės rizikos vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 122
Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo III punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – apibūdinti emitentui ir 
akcijoms būdingą reikšmingiausią riziką.

Emitentui būdingos ir jo galimybėms 
įvykdyti su vertybiniais popieriais 
susijusius įsipareigojimus galinčios turėti 
reikšmingos rizikos, suskirstytos į keletą 
kategorijų, aprašymas pateikiamas 
skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

Kiekvienoje kategorijoje pirmiausia 
nurodoma rizika, kuri emitento, siūlytojo 
arba asmens, prašančio įtraukti į 
prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, 
vertinimu yra reikšmingiausia, 
atsižvelgiant į neigiamą poveikį emitentui 
ir jos atsiradimo tikimybę. Rizikos 
veiksnius turi patvirtinti ES atsigavimo 
prospekto turinys.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimo projekto pataisymas, kuriuo paaiškinama, kad rizikos veiksnius turi patvirtinti ne 
registracijos dokumento, o ES atsigavimo prospekto turinys.

Pakeitimas 123
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo III punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – apibūdinti emitentui ir 
akcijoms būdingą reikšmingiausią riziką.

Šio punkto tikslas – apibūdinti emitentui ir 
akcijoms būdingą reikšmingiausią riziką. Į 
aprašymą įtraukiama rizika, galinti turėti 
neigiamą poveikį veiksniams, įskaitant 
aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius, 
jei yra.

Or. en

Pakeitimas 124
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo IV punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansines ataskaitas (metines ir 
pusmečio) reikalaujama skelbti už 
laikotarpį, apimantį 12 mėnesių iki ES 
atsigavimo prospekto patvirtinimo. Jei 
buvo paskelbtos ir metinės, ir pusmečio 
finansinės ataskaitos, reikalaujama pateikti 
tik metines ataskaitas, jei jų data vėlesnė už 
pusmečio finansinių ataskaitų datą.

Į ES atsigavimo prospektą įtraukiamos 
finansinės ataskaitos (metinės ir 
pusmečio) už laikotarpį, apimantį 12 
mėnesių iki ES atsigavimo prospekto 
patvirtinimo. Jei buvo paskelbtos ir 
metinės, ir pusmečio finansinės ataskaitos, 
reikalaujama pateikti tik metines ataskaitas, 
jei jų data vėlesnė už pusmečio finansinių 
ataskaitų datą.

Or. en

Pakeitimas 125
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
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Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo IV a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IVa. Pateikiamas emitento dividendų 
paskirstymo ir bet kokių esamų tokio 
paskirstymo apribojimų politikos 
apibūdinimas.

Or. en

Pakeitimas 126
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo IV a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IVa. Verslo strategija ir tikslai
Šio punkto tikslas – apibūdinti:
a) emitento ilgalaikę verslo strategiją ir 
finansinius bei nefinansinius tikslus, 
susijusius su atsigavimu ir ekologine 
pertvarka, be kita ko, nurodant 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo planus, jei yra;
b) nuo paskutinių finansinių ataskaitų 
paskelbimo dienos padarytas ir daromas 
emitento materialines investicijas;
c) emitento verslo vystymą ir veiklos 
rezultatus ir jo padėtį, įskaitant 
konkretaus verslo atveju svarbius tiek 
finansinius, tiek nefinansinius 
pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 127
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José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Va priedo IV a punktas (naujas)
Va priedo IV a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IVa. Turi būti atskleista informacija 
apie bet kokią gautą valstybės pagalbą ir 
viešąsias subsidijas.

Or. en

Pakeitimas 128
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas Nr. 2017/1129
Va priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pateikti informaciją apie emitento 
strategiją dėl COVID-19 krizės;

Or. en

Pagrindimas

Atsigavimo prospekte emitentas pateikia bent plačiai bendrais bruožais išdėstytą strategiją, 
kaip atlaikyti COVID-19krizę.

Pakeitimas 129
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo VII punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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VII. Akcijų pasirašymo vieta ir 
terminas

VII. Esminė informacija apie akcijas

Or. en

Pakeitimas 130
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo VII punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – pateikti tarptautinį 
vertybinių popierių identifikavimo numerį 
(ISIN) ir kitą svarbią informaciją apie 
viešai siūlomas akcijas, taip pat 
informaciją apie tai, kur galima pasirašyti 
akcijas, ir apie siūlymo galiojimo, įskaitant 
galimus pakeitimus, laikotarpį, taip pat 
apibūdinti prašymų pateikimo tvarką ir 
nurodyti naujų akcijų emisijos datą.

Šio punkto tikslas – pateikti svarbią 
informaciją apie viešai siūlomas akcijas:

a) tarptautinį vertybinių popierių 
identifikavimo numerį (ISIN);
b) informaciją apie akcijomis suteiktas 
teises, naudojimosi tomis teisėmis tvarką 
ir bet kokius tų teisių apribojimus;
c) informaciją apie ankstesnę akcijų 
rinkos kainos dinamiką ir dividendų 
pelną, jei buvo;
d) informaciją apie tai, kur galima 
pasirašyti akcijas, ir apie siūlymo 
galiojimo, įskaitant galimus pakeitimus, 
laikotarpį, taip pat prašymų pateikimo 
tvarkos apibūdinimą ir naujų akcijų 
emisijos datą.

Or. en

Pakeitimas 131
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Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo VII a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIIa. Dividendų politika
Pateikiamas emitento politikos, susijusios 
su dividendų paskirstymu, įkaitant bet 
kokius paskirstymo apribojimus, jei yra, ir 
akcijų atpirkimu, apibūdinimas.

Or. en

Pakeitimas 132
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo VII b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIIb. Atlyginimų politika
Trumpai apibūdinama emitento 
atlyginimų politika, įskaitant visas 
pavieniams direktoriams ir vykdomiesiems 
direktoriams skiriamas išmokas, bendrą 
atlyginimą, išskaidytą į fiksuotąją ir 
kintamąją dalis, suteiktą arba pasiūlytą 
akcijų skaičių ir akcijų pasirinkimo 
sandorius.

Or. en

Pakeitimas 133
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo VII a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIIIa. Gauta valstybės pagalba
Šio punkto tikslas –pateikti informaciją 
apie tai, ar emitentas yra gavęs bet kokio 
pavidalo valstybės pagalbą, susijusią su 
atsigavimu, ir informaciją apie priemonės 
tikslą, rūšį ir gautos pagalbos sumą bei 
sąlygas, jei taikomos.

Or. en

Pakeitimas 134
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo IX punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – pateikti informaciją 
apie tai, ar apyvartinio kapitalo pakanka 
esamiems emitento poreikiams patenkinti, 
o jei ne, nurodyti, kaip emitentas siūlo 
suformuoti papildomą reikalingą apyvartinį 
kapitalą.

Šio punkto tikslas – pateikti informaciją 
apie emitento kapitalizaciją ir įsiskolinimą 
(atskiriant garantuojamą ir 
negarantuojamą, užtikrintąjį ir 
neužtikrintąjį įsiskolinimą) ir informaciją 
apie tai, ar apyvartinio kapitalo pakanka 
esamiems emitento poreikiams patenkinti, 
ar nepakanka. Jei kapitalo nepakanka, 
reikia aiškiai apibūdinti, kaip emitentas 
siūlo suformuoti papildomą reikalingą 
apyvartinį kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 135
Ernest Urtasun
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo X punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – pateikti informaciją 
apie visus su emisija susijusius interesų 
konfliktus.

Šio punkto tikslas – pateikti informaciją 
apie visus su emisija susijusius interesus, 
įskaitant interesų konfliktus, nurodant 
susijusius fizinius ir juridinius asmenis ir 
interesų pobūdį.

Or. en

Pakeitimas 136
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo XI punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XI. Akcijų valdymas po emisijos XI. Gautinų sumų sumažėjimas ir 
akcijų valdymas po emisijos

Or. en

Pakeitimas 137
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo XI punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – pateikti informaciją Šio punkto tikslas – pateikti informaciją 
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apie dalyvavimą akciniame kapitale ir 
balsavimo teises padidinus kapitalą po 
viešo siūlymo.

apie gautinų akcinio kapitalo sumų ir 
balsavimo teisių sumažėjimą, kurį esami 
emitento akcininkai patirs padidinus 
kapitalą po viešo siūlymo.

Or. en


