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Grozījums Nr. 23
José Gusmão

Regulas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija smagi ietekmē 
dalībvalstu iedzīvotājus, uzņēmumus, 
veselības aprūpes sistēmas un ekonomiku. 
Komisija 2020. gada 27. marta paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
„Eiropas lielā stunda — jāatjaunojas un 
jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei”13 
uzsvēra, ka turpmākajos mēnešos joprojām 
grūtības radīs likviditāte un piekļuve 
finansējumam. Tāpēc ir īpaši svarīgi, 
ieviešot mērķtiecīgus grozījumus esošajos 
finanšu jomas tiesību aktos, atbalstīt 
atlabšanu pēc smagā ekonomiskā trieciena, 
ko izraisījusi Covid-19 pandēmija. Šo 
pasākumu kopumu pieņem ar nosaukumu 
“kapitāla tirgu atveseļošanas pakete”.

(1) Covid-19 pandēmija smagi ietekmē 
dalībvalstu iedzīvotājus, uzņēmumus, 
veselības aprūpes sistēmas un ekonomiku. 
Komisija 2020. gada 27. marta paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
„Eiropas lielā stunda — jāatjaunojas un 
jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei”13 
uzsvēra, ka turpmākajos mēnešos joprojām 
grūtības radīs likviditāte un piekļuve 
finansējumam. Tāpēc ir īpaši svarīgi, 
ieviešot mērķtiecīgus grozījumus esošajos 
finanšu jomas tiesību aktos, atbalstīt 
atlabšanu pēc smagā ekonomiskā trieciena, 
ko izraisījusi Covid-19 pandēmija, un 
tādējādi garantēt, ka Eiropas 
uzņēmumiem šajā ārkārtīgi svarīgajā 
laikā ir pieejams daudzveidīgs 
finansēšanas mehānismu klāsts. Lai 
nepieļautu nekādus ekstrateritoriālus 
konfliktus, 23. pants Regulā (ES) 
Nr. 600/2014 būtu jāgroza, precizējot 
akciju tirgošanas pienākuma darbības 
jomu. Konkrēti, būtu jāprecizē, ka 
23. pants Regulā (ES) Nr. 600/2014 ir 
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piemērojams tikai gadījumos, kad tiek 
tirgotas akcijas ar ISIN numuru no EEZ 
valsts vai kad tiek tirgotas akcijas trešās 
valsts valūtā, vai tad, ja akcijas ir bijis 
atļauts tirgot trešās valsts tirdzniecības 
vietā pirms 2020. gada 31. decembra un 
tās ir tirgotas ES valūtā. Šo pasākumu 
kopumu pieņem ar nosaukumu “kapitāla 
tirgu atveseļošanas pakete”.

_________________ _________________
13 COM(2020) 456 final, 27.5.2020. 13 COM(2020) 456 final, 27.5.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Skaidrība par to, kā piemērojami 
noteikumi saistībā ar tirdzniecību 
atvasināto instrumentu tirgos, ir būtiska, 
lai vairotu finanšu starpnieku 
uzticēšanos, un tas savukārt veicinātu 
Eiropas uzņēmumu lielāku ieguldījumu 
atveseļošanas posmā. Lai garantētu 
juridisko noteiktību un lai efektīvi būtu 
piemēroti principi, kas iestrādāti 
2009. gada 24. un 25. septembrī Pitsburgā 
notikušās G20 valstu augstākā līmeņa 
sanāksmes secinājumos, spēkā esošo 
regulējumu, iespējams, vajadzētu padarīt 
skaidrāku.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2017/112914 ir izklāstītas 
prasības tāda prospekta sastādīšanai, 
apstiprināšanai un izplatīšanai, kas 
jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus 
vai atļaujot tos tirgot regulētā tirgū 
Savienībā. Kā daļa no pasākumiem, kuru 
mērķis ir palīdzēt emitentiem atgūties no 
ekonomiskā trieciena, ko izraisījusi Covid-
19 pandēmija, ir nepieciešami mērķtiecīgi 
prospekta režīma grozījumi. Šādiem 
grozījumiem būtu jānodrošina, ka emitenti 
un finanšu starpnieki var nekavējoties 
samazināt izmaksas un atbrīvot resursus 
pēckrīzes atveseļošanas posmā.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2017/112914 ir izklāstītas 
prasības tāda prospekta sastādīšanai, 
apstiprināšanai un izplatīšanai, kas 
jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus 
vai atļaujot tos tirgot regulētā tirgū 
Savienībā. Kā daļa no pasākumiem, kuru 
mērķis ir palīdzēt emitentiem atgūties no 
ekonomiskā trieciena, ko izraisījusi Covid-
19 pandēmija, ir nepieciešami mērķtiecīgi 
prospekta režīma grozījumi. Šādiem 
grozījumiem būtu jānodrošina, ka emitenti 
un finanšu starpnieki var nekavējoties 
samazināt izmaksas un atbrīvot resursus 
pēckrīzes atveseļošanas posmā. Jāraugās, 
lai grozījumi nemainīgi būtu saskaņā ar 
Regulas (ES) 2017/1129 vispārējiem 
mērķiem — garantēt patērētāju un 
ieguldītāju aizsardzību un iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību.

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot 
vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā 
tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK 
(OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot 
vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā 
tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK 
(OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 27
Alfred Sant, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2017/112914 ir izklāstītas 
prasības tāda prospekta sastādīšanai, 
apstiprināšanai un izplatīšanai, kas 
jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2017/112914 ir izklāstītas 
prasības tāda prospekta sastādīšanai, 
apstiprināšanai un izplatīšanai, kas 
jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus 
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vai atļaujot tos tirgot regulētā tirgū 
Savienībā. Kā daļa no pasākumiem, kuru 
mērķis ir palīdzēt emitentiem atgūties no 
ekonomiskā trieciena, ko izraisījusi Covid-
19 pandēmija, ir nepieciešami mērķtiecīgi 
prospekta režīma grozījumi. Šādiem 
grozījumiem būtu jānodrošina, ka emitenti 
un finanšu starpnieki var nekavējoties 
samazināt izmaksas un atbrīvot resursus 
pēckrīzes atveseļošanas posmā.

vai atļaujot tos tirgot regulētā tirgū 
Savienībā. Kā daļa no pasākumiem, kuru 
mērķis ir palīdzēt emitentiem atgūties no 
ekonomiskā trieciena, ko izraisījusi Covid-
19 pandēmija, ir nepieciešami mērķtiecīgi 
prospekta režīma grozījumi. Šādiem 
grozījumiem būtu jānodrošina, ka emitenti 
un finanšu starpnieki var nekavējoties 
samazināt izmaksas un atbrīvot resursus 
pēckrīzes atveseļošanas posmā, un turklāt 
pilnībā jārēķinās ar to, kā krīze ir 
ietekmējusi pašreizējo situāciju un kādas 
nākotnes perspektīvas ekonomikas 
dalībniekiem un finanšu sektora 
sabiedrībām ir iezīmējusi tieši ārkārtas 
situācija veselības jomā.

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot 
vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā 
tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK 
(OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot 
vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā 
tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK 
(OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 28
Ondřej Kovařík

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2017/112914 ir izklāstītas 
prasības tāda prospekta sastādīšanai, 
apstiprināšanai un izplatīšanai, kas 
jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus 
vai atļaujot tos tirgot regulētā tirgū 
Savienībā. Kā daļa no pasākumiem, kuru 
mērķis ir palīdzēt emitentiem atgūties no 
ekonomiskā trieciena, ko izraisījusi Covid-
19 pandēmija, ir nepieciešami mērķtiecīgi 
prospekta režīma grozījumi. Šādiem 
grozījumiem būtu jānodrošina, ka emitenti 
un finanšu starpnieki var nekavējoties 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2017/112914 ir izklāstītas 
prasības tāda prospekta sastādīšanai, 
apstiprināšanai un izplatīšanai, kas 
jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus 
vai atļaujot tos tirgot regulētā tirgū 
Savienībā. Kā daļa no pasākumiem, kuru 
mērķis ir palīdzēt emitentiem atgūties no 
ekonomiskā trieciena, ko izraisījusi Covid-
19 pandēmija, ir nepieciešami mērķtiecīgi 
prospekta režīma grozījumi. Šādiem 
grozījumiem būtu jānodrošina, ka emitenti 
un finanšu starpnieki var nekavējoties 
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samazināt izmaksas un atbrīvot resursus 
pēckrīzes atveseļošanas posmā.

samazināt izmaksas un atbrīvot resursus 
pēckrīzes atveseļošanas posmā, un turklāt 
augstā līmenī jāgarantē ieguldītāju 
aizsardzība.

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot 
vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā 
tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK 
(OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot 
vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā 
tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK 
(OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 29
Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
2. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ārkārtīgi svarīgi ir atbalstīt 
atlabšanu pēc smagā ekonomiskā 
trieciena, ko izraisījusi Covid-19 
pandēmija, un tādēļ garantēt, lai Eiropas 
uzņēmumiem šajā ārkārtīgi svarīgajā 
laikā būtu pieejams daudzveidīgs 
finansēšanas mehānismu klāsts. Lai 
nepieļautu nekādus ekstrateritoriālus 
konfliktus, kuros varētu veidoties šķēršļi 
attiecībā uz likviditātes pieejamību, ir 
jāprecizē akciju tirgošanas pienākuma 
darbības joma, kas noteikta ar 23. pantu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 15. maija Regulā (ES) 
Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu 
tirgiem, un tā jo īpaši būtu jāprecizē 
akcijām, kuras duāli kotējas biržā un ir 
kotētas pirms 2020. gada 31. decembra.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kredītiestādes ir aktīvi iesaistījušās 
atveseļošanas procesā, atbalstot 
uzņēmumus, kam bijis nepieciešams 
finansējums, un paredzams, ka tās būs 
nozīmīgs atveseļošanas pīlārs. 
Regula (ES) 2017/1129 paredz 
kredītiestādēm izņēmumu no pienākuma 
publicēt prospektu gadījumā, ja noteiktu, 
pastāvīgi vai atkārtoti emitētu vērtspapīru, 
kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, 
piedāvājums kopā nepārsniedz 
75 miljonus EUR 12 mēnešu laikposmā. 
Šis izņēmuma slieksnis būtu uz ierobežotu 
laiku jāpaaugstina, lai veicinātu 
kredītiestāžu finansējuma piesaistīšanu un 
sniegtu tām rīcības brīvību klientu 
atbalstīšanai reālajā ekonomikā. Tā kā šis 
pasākums ir piemērojams tikai 
atveseļošanas posmā, tam vajadzētu būt 
pieejamam tikai ierobežotu laiku, proti, 
18 mēnešus.

(3) Kredītiestādes ir aktīvi iesaistījušās 
atveseļošanas procesā, atbalstot 
uzņēmumus, kam bijis nepieciešams 
finansējums, un paredzams, ka tās būs 
nozīmīgs atveseļošanas pīlārs. 
Regula (ES) 2017/1129 paredz 
kredītiestādēm izņēmumu no pienākuma 
publicēt prospektu gadījumā, ja noteiktu, 
pastāvīgi vai atkārtoti emitētu vērtspapīru, 
kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, 
piedāvājums kopā nepārsniedz 
75 miljonus EUR 12 mēnešu laikposmā. 
Šis izņēmuma slieksnis būtu uz ierobežotu 
laiku jāpaaugstina, lai veicinātu 
kredītiestāžu finansējuma piesaistīšanu un 
sniegtu tām rīcības brīvību klientu 
atbalstīšanai reālajā ekonomikā. Tā kā šis 
pasākums ir piemērojams tikai 
atveseļošanas posmā, tam vajadzētu būt 
pieejamam uz noteiktu laiku, kas beidzas 
ne vēlāk kā 2022. gada 31. decembrī.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kredītiestādes ir aktīvi iesaistījušās 
atveseļošanas procesā, atbalstot 
uzņēmumus, kam bijis nepieciešams 
finansējums, un paredzams, ka tās būs 
nozīmīgs atveseļošanas pīlārs. 
Regula (ES) 2017/1129 paredz 
kredītiestādēm izņēmumu no pienākuma 
publicēt prospektu gadījumā, ja noteiktu, 
pastāvīgi vai atkārtoti emitētu vērtspapīru, 

(3) Kredītiestādes ir aktīvi iesaistījušās 
atveseļošanas procesā, atbalstot 
uzņēmumus, kam bijis nepieciešams 
finansējums, un paredzams, ka tās būs 
nozīmīgs atveseļošanas pīlārs. 
Regula (ES) 2017/1129 paredz 
kredītiestādēm izņēmumu no pienākuma 
publicēt prospektu gadījumā, ja noteiktu, 
pastāvīgi vai atkārtoti emitētu vērtspapīru, 
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kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, 
piedāvājums kopā nepārsniedz 
75 miljonus EUR 12 mēnešu laikposmā. 
Šis izņēmuma slieksnis būtu uz ierobežotu 
laiku jāpaaugstina, lai veicinātu 
kredītiestāžu finansējuma piesaistīšanu un 
sniegtu tām rīcības brīvību klientu 
atbalstīšanai reālajā ekonomikā. Tā kā šis 
pasākums ir piemērojams tikai 
atveseļošanas posmā, tam vajadzētu būt 
pieejamam tikai ierobežotu laiku, proti, 
18 mēnešus.

kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, 
piedāvājums kopā nepārsniedz 
75 miljonus EUR 12 mēnešu laikposmā. 
Šis izņēmuma slieksnis būtu uz ierobežotu 
laiku jāpaaugstina, lai veicinātu 
kredītiestāžu finansējuma piesaistīšanu un 
sniegtu tām rīcības brīvību klientu 
atbalstīšanai reālajā ekonomikā. Tā kā šis 
pasākums ir piemērojams tikai 
atveseļošanas posmā, tam vajadzētu būt 
pieejamam tikai ierobežotu laiku, kas 
beidzas 2022. gada 31. decembrī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir ierosināts, lai precīzi noteiktu dienu, kurā beidzas ES atveseļošanas 
prospekta piemērošanas laiks, un beigu datums, šķiet, atbilst vai pat nedaudz pārsniedz 
18 mēnešu periodu, kas piedāvāts šīs redakcijas piemērošanai. Šīm izmaiņām būtu 
jānodrošina, ka nerodas pārpratumi, skaitot dienas saskaņā ar sākotnējo priekšlikumu.

Grozījums Nr. 32
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai ātri risinātu Covid-19 
pandēmijas smagās ekonomiskās sekas, ir 
svarīgi ieviest pasākumus, kas veicinātu 
ieguldījumus reālajā ekonomikā, 
nodrošinātu ātru Savienības uzņēmumu 
rekapitalizāciju un ļautu emitentiem 
izmantot publiskos tirgus atveseļošanas 
procesa sākuma posmā. Lai sasniegtu šos 
mērķus, ir piemēroti izveidot jaunu īsa 
formāta prospektu („ES atveseļošanas 
prospektu”), ko emitentiem ir viegli 
sagatavot, ieguldītājiem, kas vēlas tos 
finansēt, viegli saprast, bet kompetentajām 
iestādēm viegli pārbaudīt un apstiprināt.

(4) Lai ātri risinātu Covid-19 
pandēmijas smagās ekonomiskās sekas, ir 
svarīgi ieviest pasākumus, kas veicinātu 
ieguldījumus reālajā ekonomikā, 
nodrošinātu ātru Savienības uzņēmumu 
rekapitalizāciju un ļautu emitentiem 
izmantot publiskos tirgus atveseļošanas 
procesa sākuma posmā. Lai sasniegtu šos 
mērķus, ir piemēroti izveidot jaunu īsa 
formāta prospektu („ES atveseļošanas 
prospektu”), ko emitentiem ir viegli 
sagatavot, ieguldītājiem, kas vēlas tos 
finansēt, viegli saprast, bet kompetentajām 
iestādēm viegli pārbaudīt un apstiprināt. 
Tomēr ES atveseļošanas prospekts būtu 
uzskatāms nevis par faktoru, kas stimulē, 
bet gan atvieglo restrukturētu kapitāla 
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vērtspapīrošanu, kaut arī ir faktors, kurš 
rūpīgi jāuzrauga, lai garantētu, ka ir 
apmierinātas ieguldītāju vajadzības pēc 
informācijas. Turklāt regula par ES 
atveseļošanas prospektu nedrīkst būt 
īsākais ceļš uz Prospektu regulas 
grozījumiem, jo izmaiņas tajā būs jāveic 
ar pienācīgu, rūpīgu ietekmes 
novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Alfred Sant, Paul Tang, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai ātri risinātu Covid-19 
pandēmijas smagās ekonomiskās sekas, ir 
svarīgi ieviest pasākumus, kas veicinātu 
ieguldījumus reālajā ekonomikā, 
nodrošinātu ātru Savienības uzņēmumu 
rekapitalizāciju un ļautu emitentiem 
izmantot publiskos tirgus atveseļošanas 
procesa sākuma posmā. Lai sasniegtu šos 
mērķus, ir piemēroti izveidot jaunu īsa 
formāta prospektu („ES atveseļošanas 
prospektu”), ko emitentiem ir viegli 
sagatavot, ieguldītājiem, kas vēlas tos 
finansēt, viegli saprast, bet kompetentajām 
iestādēm viegli pārbaudīt un apstiprināt.

(4) Lai ātri risinātu Covid-19 
pandēmijas smagās ekonomiskās sekas, ir 
svarīgi ieviest pasākumus, kas veicinātu 
ieguldījumus reālajā ekonomikā, 
nodrošinātu ātru Savienības uzņēmumu 
rekapitalizāciju un ļautu emitentiem 
izmantot publiskos tirgus atveseļošanas 
procesa sākuma posmā. Lai sasniegtu šos 
mērķus, ir piemēroti izveidot jaunu īsa 
formāta prospektu („ES atveseļošanas 
prospektu”) — pievēršoties arī 
ekonomikas un finanšu jautājumiem, kas 
kļuvuši aktuāli tieši Covid-19 pandēmijas 
ietekmē — , kuru emitentiem ir viegli 
sagatavot, ieguldītājiem un jo īpaši 
privātajiem ieguldītājiem, kas vēlas tos 
finansēt, viegli saprast, bet kompetentajām 
iestādēm viegli pārbaudīt un apstiprināt.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai ātri risinātu Covid-19 
pandēmijas smagās ekonomiskās sekas, ir 
svarīgi ieviest pasākumus, kas veicinātu 
ieguldījumus reālajā ekonomikā, 
nodrošinātu ātru Savienības uzņēmumu 
rekapitalizāciju un ļautu emitentiem 
izmantot publiskos tirgus atveseļošanas 
procesa sākuma posmā. Lai sasniegtu šos 
mērķus, ir piemēroti izveidot jaunu īsa 
formāta prospektu („ES atveseļošanas 
prospektu”), ko emitentiem ir viegli 
sagatavot, ieguldītājiem, kas vēlas tos 
finansēt, viegli saprast, bet kompetentajām 
iestādēm viegli pārbaudīt un apstiprināt.

(4) Lai ātri risinātu Covid-19 
pandēmijas smagās ekonomiskās sekas, ir 
svarīgi ieviest pasākumus, kas veicinātu 
ilgtspējīgus ieguldījumus reālajā 
ekonomikā, nodrošinātu ātru Savienības 
uzņēmumu rekapitalizāciju un ļautu 
emitentiem izmantot publiskos tirgus 
atveseļošanas procesa sākuma posmā. Lai 
sasniegtu šos mērķus, ir piemēroti izveidot 
jaunu īsa formāta prospektu („ES 
atveseļošanas prospektu”), ko emitentiem 
ir viegli sagatavot, ieguldītājiem, kas vēlas 
tos finansēt, viegli saprast, bet 
kompetentajām iestādēm viegli pārbaudīt 
un apstiprināt.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Turklāt Savienība aizvien vairāk 
saskaras ar katastrofālām un 
neprognozējamām sekām, kas rodas 
klimata pārmaiņu, resursu izsmelšanas 
un citu ar ilgtspēju saistītu problemātisku 
norišu rezultātā, tāpēc ir steidzami 
jārīkojas, lai mobilizētu kapitālu to 
uzņēmumu finansēšanai, kuri īsteno labu 
praksi, ievēro piesardzības principu 
„nenodari būtisku kaitējumu” un arī 
nodrošina obligātās sociālās garantijas, 
un tādējādi nepieļautu, ka attiecīgo 
uzņēmumu saimnieciskā darbība būtiski 
vājina ilgtspējas mērķus. Lai panāktu, ka 
ar jaunajiem pasākumiem, kas palīdz 
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atveseļošanas procesam, var arī vieglāk 
sasniegt Eiropas zaļā kursa un ES 
ilgtspējīga finansējuma stratēģijas mērķus 
un ka šie pasākumi atbilst mērķiem, kurus 
Savienība noteikusi klimata un vides 
jomā, ES atveseļošanas prospektā ir 
svarīgi iekļaut ieguldītājiem ārkārtīgi 
svarīgo informāciju par visiem emitenta 
vai akciju riskiem, kas var nelabvēlīgi 
ietekmēt ilgtspējas faktorus, un arī 
informāciju par to, kā emitents savā 
uzņēmējdarbības stratēģijā iestrādā vides, 
sociālos un pārvaldības faktorus.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Informācija, ko uzņēmumi sniedz 
par vides, sociālajiem un pārvaldības 
jautājumiem, ieguldītājiem ir kļuvusi 
aizvien svarīgāka, lai tie varētu izvērtēt, 
kā viņu ieguldījumi ietekmē ilgtspēju, un 
savos lēmumos par ieguldījumiem 
iestrādāt ar ilgtspēju saistītus apsvērumus. 
Tirgū uzņēmumiem aizvien lielāks ir 
spiediens reaģēt gan uz ieguldītāju, gan 
kredītiestāžu pieprasījumu pēc 
informācijas, kas vairāk saistīta ar 
ilgtspēju. Tāpēc būtu jānosaka emitentiem 
pienākums atklāt pamatinformāciju par 
to, kā atveseļošanas un ekoloģiskās 
pārkārtošanās kontekstā emitentu 
uzņēmējdarbības stratēģijā un mērķos ir 
iestrādāti ar ilgtspēju saistīti jautājumi, 
un cita starpā arī norādīt, vai emitenti ir 
pieņēmuši zaļās pārkārtošanās plānus.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Uzņēmumiem, kuru akcijas bijis 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuru akcijas 
tirgoja MVU izaugsmes tirgū bez 
pārtraukuma vismaz pēdējos 18 mēnešus 
pirms akciju piedāvājuma vai atļaujas 
tirgot, būtu bijis jāievēro periodiskās un 
nepārtrauktās informācijas atklāšanas 
prasības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 596/201415, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/109/EK16 vai Komisijas 
Deleģēto regulu (ES) 2017/56517. Tādēļ 
liela daļa no prospekta obligātā satura jau 
būs publiski pieejams, un ieguldītāji veiks 
tirdzniecību uz šīs informācijas pamata. 
Līdz ar to ES atveseļošanas prospekts būtu 
jāizmanto tikai sekundārām emisijām un 
tajā būtu jākoncentrējas tikai uz būtisku 
informāciju, kas ieguldītājiem 
nepieciešama, lai pieņemtu uz informāciju 
balstītus lēmumus par ieguldījumiem.

(5) Uzņēmumiem, kuru akcijas bijis 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuru akcijas 
tirgoja MVU izaugsmes tirgū bez 
pārtraukuma vismaz pēdējos 18 mēnešus 
pirms akciju piedāvājuma vai atļaujas 
tirgot, būtu bijis jāievēro periodiskās un 
nepārtrauktās informācijas atklāšanas 
prasības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 596/201415, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/109/EK16 vai Komisijas 
Deleģēto regulu (ES) 2017/56517. Tādēļ 
liela daļa no prospekta obligātā satura jau 
būs publiski pieejams, un ieguldītāji veiks 
tirdzniecību uz šīs informācijas pamata. 
Līdz ar to ES atveseļošanas prospekts būtu 
jāizmanto tikai sekundārām emisijām un 
tajā būtu jākoncentrējas tikai uz būtisku 
informāciju, kas ieguldītājiem 
nepieciešama, lai pieņemtu uz informāciju 
balstītus lēmumus par ieguldījumiem, un 
turklāt jāpievēršas jautājumam par to, kā 
Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi 
uzņēmumu laika periodā pēc sākotnējās 
emisijas, un par prognozēto turpmāko 
pandēmijas ietekmi uz uzņēmējdarbību.

_________________ _________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas 
izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un 
Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK 
un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas 
izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un 
Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK 
un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) 
par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz 
informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem 
Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) 
par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz 
informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem 
Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 
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38. lpp.). 38. lpp.).
17 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 
(2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES 
attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību 
organizatoriskām prasībām un darbības 
nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās 
direktīvas mērķiem (OV L 87, 31.3.2017., 1. lpp.).

17 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 
(2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES 
attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību 
organizatoriskām prasībām un darbības 
nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās 
direktīvas mērķiem (OV L 87, 31.3.2017., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 38
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) ES atveseļošanas prospektā būtu 
jāiekļauj īsa formāta kopsavilkums, kas 
būtu noderīgs informācijas avots 
ieguldītājiem, jo īpaši privātajiem 
ieguldītājiem. Šim kopsavilkumam 
vajadzētu būt ES atveseļošanas prospekta 
pastāvīgai daļai, un tajā būtu 
jākoncentrējas uz pamatinformāciju, kas 
ļautu ieguldītājiem izlemt par to, kurus 
vērtspapīru piedāvājumus un atļaujas veikt 
tirdzniecību padziļināti izpētīt, iepazīstoties 
ar prospektu kopumā, lai pieņemtu 
lēmumu.

(7) ES atveseļošanas prospektā būtu 
jāiekļauj īsa formāta kopsavilkums, kas 
būtu noderīgs informācijas avots 
ieguldītājiem, jo īpaši privātajiem 
ieguldītājiem. Ar ES atveseļošanas 
prospektu būtu jānodrošina, ka attiecībā 
uz privāto ieguldītāju aizsardzības 
vajadzībām joprojām darbojas spēkā 
esošā Prospektu regula un turklāt 
neveidojas pārmērīgs administratīvais 
slogs. Šim kopsavilkumam vajadzētu būt 
ES atveseļošanas prospekta pastāvīgai 
daļai, un tajā būtu jākoncentrējas uz 
pamatinformāciju, kas ļautu ieguldītājiem 
izlemt par to, kurus vērtspapīru 
piedāvājumus un atļaujas veikt tirdzniecību 
padziļināti izpētīt, iepazīstoties ar 
prospektu kopumā, lai pieņemtu lēmumu. 
Būtu jāraugās, lai plānotais kopsavilkums 
nemazinātu ieguldītāju aizsardzību un 
neradītu maldinošu iespaidu par 
ieguldītāja lomu. Tas nozīmē augstākas 
prasības attiecībā uz uzticamības 
pārbaudi tiem, kas prospektu piedāvā.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) ES atveseļošanas prospektā būtu 
jāiekļauj īsa formāta kopsavilkums, kas 
būtu noderīgs informācijas avots 
ieguldītājiem, jo īpaši privātajiem 
ieguldītājiem. Šim kopsavilkumam 
vajadzētu būt ES atveseļošanas prospekta 
pastāvīgai daļai, un tajā būtu 
jākoncentrējas uz pamatinformāciju, kas 
ļautu ieguldītājiem izlemt par to, kurus 
vērtspapīru piedāvājumus un atļaujas veikt 
tirdzniecību padziļināti izpētīt, iepazīstoties 
ar prospektu kopumā, lai pieņemtu 
lēmumu.

(7) ES atveseļošanas prospektā būtu 
jāiekļauj īsa formāta kopsavilkums, kas 
būtu noderīgs informācijas avots 
ieguldītājiem, jo īpaši privātajiem 
ieguldītājiem. Šim kopsavilkumam 
vajadzētu būt ES atveseļošanas prospekta 
pastāvīgai daļai, un tajā būtu 
jākoncentrējas uz pamatinformāciju, kas 
ļautu ieguldītājiem izlemt par to, kurus 
vērtspapīru piedāvājumus un atļaujas veikt 
tirdzniecību padziļināti izpētīt, iepazīstoties 
ar prospektu kopumā, lai pieņemtu 
lēmumu. Šādai pamatinformācijai 
kopsavilkumā būtu jāietver informācija 
tieši par Covid-19 ekonomisko un 
finansiālo ietekmi un arī par prognozēto 
turpmāko ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Īsāka prospekta mērķis ir atvieglot kārtību, kas jāievēro emitentiem, taču papildu norāde uz 
Covid-19 ietekmi nodrošinātu, ka ieguldītāji ir informēti tieši par saistītiem vai 
pastiprinošiem faktoriem, kas varētu ietekmēt ieguldījuma riska līmeni.

Grozījums Nr. 40
Enikő Győri, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) ES atveseļošanas prospektā būs 
krietni mazāk informācijas nekā 
vienkāršotā prospektā, kas saskaņā ar 
vienkāršoto informācijas atklāšanas 
režīmu ir jāsagatavo sekundārām 
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emisijām, tāpēc nedrīkst pieļaut iespēju, 
ka emitenti to izmanto vērtību ļoti 
samazinošām akciju emisijām, kuras 
būtiski ietekmē emitenta kapitāla 
struktūru, perspektīvas un finansiālo 
situāciju. Tādēļ ES atveseļošanas 
prospektam būtu jāattiecas tikai uz tiem 
piedāvājumiem, kuri nepārsniedz 50 % no 
neatmaksātā kapitāla, ko izsaka kā 
attiecību starp piedāvāto akciju skaitu un 
kopējo akciju skaitu pirms emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Regulā (ES) 2017/1129 paredzēts 
finanšu starpnieku pienākums informēt 
ieguldītājus par papildinājuma iespēju un 
noteiktos apstākļos sazināties ar 
ieguldītājiem tajā pašā dienā, kad 
papildinājums tiek publicēts. To ieguldītāju 
daudzums, ar kuriem jāsazinās, kā arī 
sazināšanās termiņš var radīt grūtības. Lai 
atvieglotu šo procedūru un atbrīvotu 
resursus finanšu starpniekiem, vienlaikus 
saglabājot augstu ieguldītāju aizsardzības 
līmeni, būtu jānosaka samērīgāks režīms. 
Šāda režīma ietvaros būtu jānosaka, ar 
kuriem ieguldītājiem finanšu starpniekiem 
būtu jāsazinās, kad ir publicēts 
papildinājums, un jāpagarina šo ieguldītāju 
informēšanas termiņš.

(10) Regulā (ES) 2017/1129 paredzēts 
finanšu starpnieku pienākums informēt 
ieguldītājus par papildinājuma iespēju un 
noteiktos apstākļos sazināties ar 
ieguldītājiem tajā pašā dienā, kad 
papildinājums tiek publicēts. To ieguldītāju 
daudzums, ar kuriem jāsazinās, kā arī 
sazināšanās termiņš var radīt grūtības. Lai 
atvieglotu šo procedūru un atbrīvotu 
resursus finanšu starpniekiem, vienlaikus 
saglabājot augstu ieguldītāju aizsardzības 
līmeni, būtu jānosaka samērīgāks režīms. 
Šāda režīma ietvaros būtu jānosaka, ar 
kuriem ieguldītājiem finanšu starpniekiem 
būtu jāsazinās, kad ir publicēts 
papildinājums, un jāpagarina šo ieguldītāju 
informēšanas termiņš. Finanšu 
starpniekiem būtu vismaz vienu reizi 
jāinformē klienti par to, ka, iespējams, 
tiks publicēts papildinājums, un arī par to, 
kur un kad tas varētu būt publicēts. Ja 
parakstīšanās uz vērtspapīriem notiek 
sākotnējā parakstīšanās periodā, finanšu 
starpniekiem būtu jāinformē klienti par 
to, ka viņiem ir tiesības atsaukt savu 
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piekrišanu, un gadījumā, ja ieguldītāji 
izmanto atsaukšanas tiesības, jāsekmē 
attiecīgās procedūras norise. Ja tiek 
publicēts papildinājums, finanšu 
starpniekiem būtu jāsazinās ar klientiem, 
izmantojot elektroniskus līdzekļus. Ja 
ieguldītājs nav starpniekam sniedzis 
kontaktinformāciju elektroniskai saziņai, 
attiecīgais ieguldītājs ir atteicies no 
tiesībām uz saziņu ar starpnieku. Šādā 
gadījumā būtu jānodrošina, ka 
informācija par papildinājumu ir 
pieejama emitenta tīmekļa vietnē.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir iecerēts pienācīgi līdzsvarot ieguldītāja vajadzību būt pienācīgi 
informētam ar finanšu starpnieku vajadzību saziņai izmantot elektroniskus līdzekļus, lai 
noteikumos paredzētajā laika posmā efektīvi pildītu sazināšanās pienākumus. Tas jālasa kopā 
ar grozījumiem, ko autors ir ierosinājis 23. panta 2. punkta pirmajai daļai un 23. panta 
3. punkta otrajai daļai.

Grozījums Nr. 42
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Regulā (ES) 2017/1129 paredzēts 
finanšu starpnieku pienākums informēt 
ieguldītājus par papildinājuma iespēju un 
noteiktos apstākļos sazināties ar 
ieguldītājiem tajā pašā dienā, kad 
papildinājums tiek publicēts. To ieguldītāju 
daudzums, ar kuriem jāsazinās, kā arī 
sazināšanās termiņš var radīt grūtības. Lai 
atvieglotu šo procedūru un atbrīvotu 
resursus finanšu starpniekiem, vienlaikus 
saglabājot augstu ieguldītāju aizsardzības 
līmeni, būtu jānosaka samērīgāks režīms. 
Šāda režīma ietvaros būtu jānosaka, ar 
kuriem ieguldītājiem finanšu starpniekiem 
būtu jāsazinās, kad ir publicēts 

(10) Regulā (ES) 2017/1129 paredzēts 
finanšu starpnieku pienākums informēt 
ieguldītājus par papildinājuma iespēju un 
noteiktos apstākļos sazināties ar 
ieguldītājiem tajā pašā dienā, kad 
papildinājums tiek publicēts. To ieguldītāju 
daudzums, ar kuriem jāsazinās, kā arī 
sazināšanās termiņš var radīt grūtības. Lai 
atvieglotu šo procedūru un atbrīvotu 
resursus finanšu starpniekiem, vienlaikus 
saglabājot augstu ieguldītāju aizsardzības 
līmeni, būtu jānosaka samērīgāks režīms. 
Šāda režīma ietvaros būtu jānosaka, ar 
kuriem ieguldītājiem finanšu starpniekiem 
būtu jāsazinās, kad ir publicēts 
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papildinājums, un jāpagarina šo ieguldītāju 
informēšanas termiņš.

papildinājums, un jāpagarina šo ieguldītāju 
informēšanas termiņš. Jāņem vērā, ka šādi 
objektivitāti var zaudēt priekšstats to, cik 
taisnīgi visiem ieguldītājiem tiek sniegta 
viena un tā pati informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Regulā (ES) 2017/1129 paredzēts 
finanšu starpnieku pienākums informēt 
ieguldītājus par papildinājuma iespēju un 
noteiktos apstākļos sazināties ar 
ieguldītājiem tajā pašā dienā, kad 
papildinājums tiek publicēts. To ieguldītāju 
daudzums, ar kuriem jāsazinās, kā arī 
sazināšanās termiņš var radīt grūtības. Lai 
atvieglotu šo procedūru un atbrīvotu 
resursus finanšu starpniekiem, vienlaikus 
saglabājot augstu ieguldītāju aizsardzības 
līmeni, būtu jānosaka samērīgāks režīms. 
Šāda režīma ietvaros būtu jānosaka, ar 
kuriem ieguldītājiem finanšu starpniekiem 
būtu jāsazinās, kad ir publicēts 
papildinājums, un jāpagarina šo ieguldītāju 
informēšanas termiņš.

(10) Regulā (ES) 2017/1129 paredzēts 
finanšu starpnieku pienākums informēt 
ieguldītājus par papildinājuma iespēju un 
noteiktos apstākļos sazināties ar 
ieguldītājiem tajā pašā dienā, kad 
papildinājums tiek publicēts. To ieguldītāju 
daudzums, ar kuriem jāsazinās, kā arī 
sazināšanās termiņš finanšu starpniekiem 
var radīt grūtības. Lai atvieglotu šo 
procedūru un atbrīvotu resursus finanšu 
starpniekiem, vienlaikus saglabājot augstu 
ieguldītāju aizsardzības līmeni, būtu 
jānosaka samērīgāks režīms. Šāda režīma 
ietvaros būtu jānosaka, ar kuriem 
ieguldītājiem finanšu starpniekiem būtu 
jāsazinās, kad ir publicēts papildinājums, 
un būtu jāpagarina šo ieguldītāju 
informēšanas termiņš.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(10a) Regulas (ES) 2017/1129 23. pants 
reglamentē prospekta papildinājumus, un 
tajā ir precīzi noteikts, kad beidzas 
atsaukšanas tiesību izmantošanas 
termiņš. Finanšu starpniekiem būtu 
vismaz vienu reizi nepārprotami 
jāinformē klienti par to, ka, iespējams, 
tiks publicēts papildinājums, un arī par to, 
kur un kad tas varētu būt publicēts. Ja 
parakstīšanās uz vērtspapīriem notiek 
sākotnējā parakstīšanās periodā, finanšu 
starpniekiem būtu jāinformē klienti par 
to, ka viņiem ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu, un gadījumā, ja ieguldītāji 
izmanto atsaukšanas tiesības, jāsekmē 
attiecīgās procedūras norise. Ja tiek 
publicēts papildinājums, finanšu 
starpniekiem ir obligāti jāsazinās ar 
klientiem. Elektroniski līdzekļi saziņai tiek 
izmantoti tikai tad, ja klients to ir 
pieprasījis.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tā kā ES atveseļošanas prospekts ir 
izmantojams tikai atveseļošanas posmā, 
prospekta režīmam būtu jāzaudē spēks, kad 
būs pagājuši 18 mēneši pēc šīs regulas 
piemērošanas dienas. Lai nodrošinātu ES 
atveseļošanas prospektu nepārtrauktību, 
tiem, kas apstiprināti līdz režīma beigām, 
būtu jāpiemēro tiesības saglabāt iepriekš 
spēkā esošos nosacījumus.

(11) Tā kā ES atveseļošanas prospekts ir 
izmantojams tikai atveseļošanas posmā, 
prospekta režīmam būtu jāzaudē spēks līdz 
2022. gada 31. decembrim. Lai 
nodrošinātu ES atveseļošanas prospektu 
nepārtrauktību, tiem, kas apstiprināti līdz 
režīma beigām, būtu jāpiemēro tiesības 
saglabāt iepriekš spēkā esošos 
nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 46
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Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tā kā ES atveseļošanas prospekts ir 
izmantojams tikai atveseļošanas posmā, 
prospekta režīmam būtu jāzaudē spēks, kad 
būs pagājuši 18 mēneši pēc šīs regulas 
piemērošanas dienas. Lai nodrošinātu ES 
atveseļošanas prospektu nepārtrauktību, 
tiem, kas apstiprināti līdz režīma beigām, 
būtu jāpiemēro tiesības saglabāt iepriekš 
spēkā esošos nosacījumus.

(11) Tā kā ES atveseļošanas prospekts ir 
izmantojams tikai atveseļošanas posmā, 
prospekta režīmam būtu jāzaudē spēks līdz 
2022. gada 31. decembrim. Lai 
nodrošinātu ES atveseļošanas prospektu 
nepārtrauktību, tiem, kas apstiprināti līdz 
režīma beigām, būtu jāpiemēro tiesības 
saglabāt iepriekš spēkā esošos 
nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Līdz 2022. gada 21. jūlijam 
Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums par šīs 
regulas piemērošanu, kam attiecīgā 
gadījumā pievienots tiesību akta 
priekšlikums. Šā pārskata novērtējumā 
būtu jāaplūko, vai ES atveseļošanas 
prospektu informācijas atklāšanas režīms ir 
piemērots, lai sasniegtu šīs regulas mērķus.

(12) Līdz 2022. gada 21. jūlijam 
Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums par šīs 
regulas piemērošanu, kam attiecīgā 
gadījumā pievienots tiesību akta 
priekšlikums. Šā pārskata novērtējumā 
būtu jāaplūko, vai ES atveseļošanas 
prospektu informācijas atklāšanas režīms ir 
piemērots, lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
un jo īpaši gadījumā, ja tādējādi 
administratīvā sloga samazināšana ir 
pienācīgi līdzsvarota ar ieguldītāju 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Eugen Jurzyca
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
1. pants – 4. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) no [šīs regulas piemērošanas 
sākuma datuma] līdz [18 mēneši pēc šīs 
regulas piemērošanas datuma] — 
vērtspapīri, kas nav pašu kapitāla 
vērtspapīri un ko pastāvīgi vai atkārtoti 
emitē kredītiestāde, ja piedāvājuma pilna 
kopējā samaksa vienai kredītiestādei 
Savienībā, rēķinot par 12 mēnešiem, ir 
mazāka nekā 150 000 000 EUR, ar 
noteikumu, ka šie vērtspapīri:

(k) no [šīs regulas piemērošanas 
sākuma datuma] līdz 2022. gada 
31. decembrim — vērtspapīri, kas nav pašu 
kapitāla vērtspapīri un ko pastāvīgi vai 
atkārtoti emitē kredītiestāde, ja 
piedāvājuma pilna kopējā samaksa vienai 
kredītiestādei Savienībā, rēķinot par 
12 mēnešiem, ir mazāka nekā 
150 000 000 EUR, ar noteikumu, ka šie 
vērtspapīri:

Or. en

Grozījums Nr. 49
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
1. pants – 4. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) no [šīs regulas piemērošanas 
sākuma datuma] līdz [18 mēneši pēc šīs 
regulas piemērošanas datuma] — 
vērtspapīri, kas nav pašu kapitāla 
vērtspapīri un ko pastāvīgi vai atkārtoti 
emitē kredītiestāde, ja piedāvājuma pilna 
kopējā samaksa vienai kredītiestādei 
Savienībā, rēķinot par 12 mēnešiem, ir 
mazāka nekā 150 000 000 EUR, ar 
noteikumu, ka šie vērtspapīri:

(k) no [šīs regulas piemērošanas 
sākuma datuma] līdz 2022. gada 
31. decembrim — vērtspapīri, kas nav pašu 
kapitāla vērtspapīri un ko pastāvīgi vai 
atkārtoti emitē kredītiestāde, ja 
piedāvājuma pilna kopējā samaksa vienai 
kredītiestādei Savienībā, rēķinot par 
12 mēnešiem, ir mazāka nekā 
150 000 000 EUR, ar noteikumu, ka šie 
vērtspapīri:

Or. en

Pamatojums

Būtu jānosaka, ka jaunā ES atveseļošanas prospekta piemērošanas periods ilgst tikai līdz 
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2022. gada beigām.Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.

Grozījums Nr. 50
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 14. panta 2. punktu, 
14.a panta 2. punktu un 18. panta 
1. punktu, prospektā ietver vajadzīgo 
informāciju, kas ir būtiska ieguldītājam, lai 
veiktu uz informāciju balstītu izvērtējumu 
par:

1. Neskarot 14. panta 2. punktu, 
14.a panta 2. punktu un 18. panta 
1. punktu, prospektā ietver vajadzīgo 
finanšu un nefinanšu informāciju, kas ir 
būtiska ieguldītājam, lai veiktu uz 
informāciju balstītu izvērtējumu par:

Or. en

Grozījums Nr. 51
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
6. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) regulas 6. panta 1. punkta pirmajā 
daļā pievieno šādu apakšpunktu:
„ca) jebkādu nelabvēlīgu emitenta vai 
akciju ietekmi uz klimatu un par citiem 
vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem 
tiktāl, cik šādi riski ir būtiski.”;

Or. en

Grozījums Nr. 52
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Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2017/1129
7. pants – 12.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) regulas 7. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„b) rakstīts, izmantojot tādu valodu un 
stilu, kas palīdz izprast šo informāciju, jo 
īpaši valodā, kas ir ieguldītājiem skaidra, 
kodolīga, saprotama un nav tehniska. Ja 
kopsavilkuma dokuments ir rakstīts citā 
valodā, to tulko tās valsts oficiālajā 
valodā, kurā produkts tiek izplatīts, un 
tulkojumā ticami un precīzi ir atspoguļots 
oriģināldokumenta saturs.”;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2017/1129
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) regulas 7. panta 4. punkta 
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„c) visas tiešās un netiešās izmaksas un 
maksājumi, ko uzņemas segt privātais 
ieguldītājs un kas ir saistītas ar 
ieguldījumu produktu;”;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Regulas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 2.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2017/1129
7. pants – 5. punkts – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) regulas 7. panta 5. punkta otrās 
daļas a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„a) kopsavilkums ir atsevišķs dokuments, 
kas ir skaidri nošķirts no reklāmas 
materiāliem un ir sagatavots vienotā 
formātā;”;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2017/1129
7. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) regulas 7. panta 5. punktā pievieno 
šādu daļu:
„Ieguldītājs, kurš pierāda, ka ir cietis 
zaudējumus, jo, ieguldot produktā, šā 
punkta otrās daļas e) apakšpunktā 
izklāstītajos apstākļos ir paļāvies uz 
konkrētajam produktam sagatavoto 
kopsavilkumu, var pieprasīt attiecīgo 
zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem.”;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
7. pants – 12.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tas uzrakstīts, izmantojot tādu 
valodu un stilu, kas palīdz izprast 
informāciju, jo īpaši valodā, kas ir 
ieguldītājiem skaidra, kodolīga, saprotama 
un nav tehniska;

(b) tas uzrakstīts, izmantojot tādu 
valodu un stilu, kas palīdz izprast 
informāciju, jo īpaši valodā, kas ir 
ieguldītājiem — sevišķi neprofesionāliem 
ieguldītājiem — skaidra, kodolīga, 
saprotama un nav tehniska;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
7. pants – 12.a punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tas ir pieejams uzņēmējas 
dalībvalsts oficiālajā valodā vai vismaz 
vienā no uzņēmējas dalībvalsts 
oficiālajām valodām, vai citā valodā, ko 
par pieņemamu ir atzinusi uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
7. pants – 12.a punkts – c apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ievads, kurā ietverts brīdinājums, 
kā noteikts šā panta 5. punktā;

i) ievads, kurā ietverti brīdinājumi un 
prospekta apstiprināšanas datums, kā 
noteikts šā panta 5. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
7. pants – 12.a punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pamatinformācija par emitentu; ii) pamatinformācija par emitentu, cita 
starpā arī konkrēta norāde ne mazāk kā 
400 vārdu apjomā par Covid-19 
pandēmijas ekonomisko un finansiālo 
ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Īsāka prospekta mērķis ir atvieglot kārtību, kas jāievēro emitentiem, taču papildu norāde uz 
Covid-19 ietekmi nodrošinātu, ka ieguldītāji ir informēti tieši par saistītiem vai 
pastiprinošiem faktoriem, kas varētu ietekmēt ieguldījuma riska līmeni.

Grozījums Nr. 60
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
7. pants – 12.a punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pamatinformācija par emitentu; ii) pamatinformācija par emitentu, kā 
noteikts šā panta 6. punktā;
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Or. en

Grozījums Nr. 61
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
7. pants – 12.a punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pamatinformācija par 
vērtspapīriem;

iii) pamatinformācija par akcijām, cita 
starpā par akciju veidu, klasi, tiesībām, 
kas no tām izriet, un ar tām saistītajiem 
ierobežojumiem, kā arī par akciju tirgus 
cenas iepriekšējās darbības rādītājiem 
ilgtermiņā un par dividenžu peļņu, ja tāda 
ir;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
7. pants – 12.a punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) pamatinformācija par vērtspapīru 
publisko piedāvājumu vai atļauju veikt 
tirdzniecību regulētā tirgū, vai abiem.

iv) pamatinformācija par vērtspapīru 
publisko piedāvājumu vai atļauju veikt 
tirdzniecību regulētā tirgū, vai abiem, cita 
starpā arī pamatinformācija par 
iepriekšējo politiku attiecībā uz 
dividendēm.

Or. en

Grozījums Nr. 63
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Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
14.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Turpmāk norādītie emitenti, 
piedāvājot akcijas publiski vai saņemot 
atļauju tirgot akcijas regulētā tirgū, var 
izvēlēties sastādīt ES atveseļošanas 
prospektu saskaņā ar vienkāršoto režīmu, 
kā izklāstīts šajā pantā:

1. Turpmāk norādītie emitenti, 
piedāvājot pašu kapitāla vērtspapīrus 
publiski vai saņemot atļauju tirgot akcijas 
regulētā tirgū, var izvēlēties sastādīt ES 
atveseļošanas prospektu saskaņā ar 
vienkāršoto režīmu, kā izklāstīts šajā pantā:

Or. en

Grozījums Nr. 64
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2017/1129
14.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) emitenti, kuru akcijas ir bijis atļauts 
tirgot regulētā tirgū bez pārtraukuma 
vismaz pēdējos 18 mēnešus un kuri emitē 
akcijas, kas ir atvietojamas ar pastāvošām 
akcijām, kuras emitētas iepriekš;

(a) emitenti, kuru akcijas ir bijis atļauts 
tirgot regulētā tirgū bez pārtraukuma 
vismaz pēdējos 18 mēnešus un kuri emitē 
pašu kapitāla vērtspapīrus, kas ir 
atvietojami ar pastāvošām akcijām, kuras 
emitētas iepriekš;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
14.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) emitenti, kuru akcijas jau ir tirgotas 
MVU izaugsmes tirgū bez pārtraukuma 
vismaz pēdējos 18 mēnešus, ja šādu akciju 
piedāvājumam ir publicēts prospekts, un 
kuri emitē akcijas, kas ir atvietojamas ar 
pastāvošām akcijām, kuras emitētas 
iepriekš.

(b) emitenti, kuru akcijas jau ir tirgotas 
MVU izaugsmes tirgū bez pārtraukuma 
vismaz pēdējos 18 mēnešus, ja šādu akciju 
piedāvājumam ir publicēts prospekts, un 
kuri emitē akcijas, kas ir atvietojamas ar 
pastāvošām akcijām, kuras emitētas 
iepriekš.

ES atveseļošanas prospektu emitenti 
drīkst sagatavot tikai tad, ja 
piedāvājumam paredzēto akciju skaits 
kopā ar to akciju skaitu, kas ar ES 
atveseļošanas prospektu jau ir piedāvātas 
12 mēnešu laikā, ir mazāks kā 100 % 
akciju skaits, kuras ES atveseļošanas 
prospekta apstiprināšanas dienā jau ir 
bijis atļauts tirgot — attiecīgi — regulētā 
tirgū vai MVU izaugsmes tirgū. Minētais 
12 mēnešu periods sākas ES 
atveseļošanas prospekta apstiprināšanas 
dienā.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2017/1129
23.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) emitenti, kuru akcijas jau ir tirgotas 
MVU izaugsmes tirgū bez pārtraukuma 
vismaz pēdējos 18 mēnešus, ja šādu akciju 
piedāvājumam ir publicēts prospekts, un 
kuri emitē akcijas, kas ir atvietojamas ar 
pastāvošām akcijām, kuras emitētas 
iepriekš.

(b) emitenti, kuru akcijas jau ir tirgotas 
MVU izaugsmes tirgū bez pārtraukuma 
vismaz pēdējos 18 mēnešus, ja šādu pašu 
kapitāla vērtspapīru piedāvājumam ir 
publicēts prospekts, un kuri emitē pašu 
kapitāla vērtspapīrus, kas ir atvietojami ar 
pastāvošiem pašu kapitāla vērtspapīriem, 
kuri emitēti iepriekš.

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Enikő Győri, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
14.a pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ES atveseļošanas prospektu 
emitenti drīkst sagatavot tikai tad, ja 
piedāvājumam paredzēto akciju skaits 
kopā ar to akciju skaitu, kas ar ES 
atveseļošanas prospektu jau ir piedāvātas 
12 mēnešu laikā, ir mazāks kā 50 % no 
akciju skaita, kuras ES atveseļošanas 
prospekta apstiprināšanas dienā jau ir 
bijis atļauts tirgot — attiecīgi — regulētā 
tirgū vai MVU izaugsmes tirgū. Minētais 
12 mēnešu periods sākas ES 
atveseļošanas prospekta apstiprināšanas 
dienā.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Ondřej Kovařík

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
14.a pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tādu akciju piedāvātāji, kuras ir 
bijis atļauts tirgot regulētā tirgū vai MVU 
izaugsmes tirgū bez pārtraukuma vismaz 
pēdējos 18 mēnešus.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai cieši saskaņotu tiesību akta darbības jomu attiecībā uz personām, 
kas var sagatavot ES atveseļošanas prospektu, un lai tādējādi nodrošinātu, ka attiecīgajā 
darbības jomā ir iekļauti tie paši piedāvātāji, kuriem ir tiesības izmantot vienkāršoto 
prospektu sekundārām emisijām. Turklāt ar grozījumu, papildinot ziņojuma projektu, ir 
precizēts, ka tas attiecas uz tādu akciju piedāvātājiem, kas ir atvietojamas ar pastāvošām 
akcijām.

Grozījums Nr. 69
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
14.a pants – 2. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) emitenta perspektīvas un nozīmīgās 
izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī, kas 
notikušas kopš pēdējā finanšu gada 
beigām, ja tādas ir;

(a) emitenta perspektīvas un nozīmīgās 
izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī, kas 
notikušas kopš pēdējā finanšu gada 
beigām, ja tādas ir. Ir iekļauta konkrēta 
norāde ne mazāk kā 400 vārdu apjomā 
par Covid-19 pandēmijas ekonomisko un 
finansiālo ietekmi uz emitentu un 
pārskats par prognozēto turpmāko 
pandēmijas ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Īsāka prospekta mērķis ir atvieglot kārtību, kas jāievēro emitentiem, taču papildu norāde uz 
Covid-19 ietekmi nodrošinātu, ka ieguldītāji ir informēti tieši par saistītiem vai 
pastiprinošiem faktoriem, kas varētu ietekmēt ieguldījuma riska līmeni.

Grozījums Nr. 70
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
14.a pants – 2. punkts – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) emitenta perspektīvas un nozīmīgās 
izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī, kas 
notikušas kopš pēdējā finanšu gada 
beigām, ja tādas ir;

(a) emitenta perspektīvas un darbības 
rezultātus, kā arī nozīmīgās izmaiņas 
emitenta finansiālajā stāvoklī, kas 
notikušas kopš pēdējā finanšu gada 
beigām, ja tādas ir, un emitenta ilgtermiņa 
uzņēmējdarbības stratēģiju un mērķus — 
gan finanšu, gan nefinanšu — 
atveseļošanas un ekoloģiskās 
pārkārtošanās kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
14.a pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) būtisko informāciju par akcijām, 
emitēšanas iemeslus un tās ietekmi uz 
emitenta vispārējo kapitāla struktūru, kā arī 
ieņēmumu izlietojumu.

(b) būtisko informāciju par akcijām, 
tiesībām, kas no tām izriet, un cita starpā 
arī par šādu tiesību ierobežojumiem, šādu 
tiesību izmantošanas kārtību, emitēšanas 
iemeslus un tās ietekmi uz emitenta 
vispārējo kapitāla struktūru, kapitalizācijas 
un parādsaistību atklāšanu, apgrozāmā 
kapitāla pārskatu, kā arī ieņēmumu 
izlietojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
14.a pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts



AM\1216956LV.docx 33/69 PE660.110v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) būtisko informāciju par akcijām, 
emitēšanas iemeslus un tās ietekmi uz 
emitenta vispārējo kapitāla struktūru, kā arī 
ieņēmumu izlietojumu.

(b) būtisko informāciju par pašu 
kapitāla vērtspapīriem, emitēšanas 
iemeslus un tās ietekmi uz emitenta 
vispārējo kapitāla struktūru, kā arī 
ieņēmumu izlietojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
14.a pants – 2. punkts – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) kodolīgu kopsavilkumu ar 
pamatinformāciju, kas atklāta saskaņā ar 
Pārredzamības direktīvu, Nefinanšu 
informācijas atklāšanas direktīvu un 
Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas 
[aizlieguma] regulu, un atsauces uz šiem 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
14.a pants – 2. punkts – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) emitenta stratēģiju saistībā ar 
Covid-19 krīzi.

Or. en
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Pamatojums

Atveseļošanas prospektā emitents vismaz vispārīgi izklāsta savu stratēģiju attiecībā uz to, kā 
pārvarēt Covid-19 krīzi.

Grozījums Nr. 75
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
14.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES atveseļošanas prospektā ietvertā 
informācija ir rakstiska un pasniegta viegli 
analizējamā, kodolīgā un saprotamā veidā, 
un tā ļauj ieguldītājiem pieņemt uz 
informāciju balstītu lēmumu par 
ieguldījumu. Tāpat kompetentā iestāde 
ņem vērā, vai emitents ir publiski atklājis 
regulēto informāciju saskaņā ar 
Direktīvu 2004/109/EK, attiecīgā gadījumā 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 un 
attiecīgā gadījumā informāciju, kas minēta 
Komisijas Deleģētajā 
regulā (ES) 2017/565.

ES atveseļošanas prospektā ietvertā 
informācija ir rakstiska un pasniegta viegli 
analizējamā, kodolīgā un saprotamā veidā, 
un tā ļauj ieguldītājiem — sevišķi 
neprofesionāliem ieguldītājiem — 
pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu 
par ieguldījumu. Tāpat kompetentā iestāde 
ņem vērā, vai emitents ir publiski atklājis 
regulēto informāciju saskaņā ar 
Direktīvu 2004/109/EK, attiecīgā gadījumā 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 un 
attiecīgā gadījumā informāciju, kas minēta 
Komisijas Deleģētajā 
regulā (ES) 2017/565.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
20. pants – 6.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Atkāpjoties no 2. un 4. punkta, 
laika ierobežojums, kas noteikts 2. punkta 
pirmajā daļā un 4. punktā, ES 

6.a Atkāpjoties no 2. un 4. punkta, 
laika ierobežojums, kas noteikts 2. punkta 
pirmajā daļā un 4. punktā, ES 
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atveseļošanas prospektam, kas sastādīts 
saskaņā ar 14.a pantu, tiek samazināts līdz 
piecām darbdienām. Emitents informē 
kompetento iestādi vismaz piecas 
darbdienas pirms dienas, kad pieteikumu 
paredzēts iesniegt apstiprināšanai.

atveseļošanas prospektam, kas sastādīts 
saskaņā ar 14.a pantu, tiek samazināts līdz 
piecām darbdienām. Emitents informē 
kompetento iestādi vismaz piecas 
darbdienas pirms dienas, kad pieteikumu 
paredzēts iesniegt apstiprināšanai. Šā 
punkta pirmajā daļā noteikto laika 
ierobežojumu var pagarināt vēl par 
piecām darbdienām, ja kompetentā 
iestāde paziņo emitentam un EVTI, ka ir 
vajadzīgs vairāk laika.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
21. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a ES atveseļošanas prospekts, kas 
sastādīts saskaņā ar 14.a pantu, tiek 
klasificēts glabāšanas mehānismā, kurš 
minēts šā panta 6. punktā. Saskaņā ar 
14. pantu sastādīto prospektu klasifikācijai 
izmantotos datus var izmantot ES 
atveseļošanas prospektu, kas sastādīti 
saskaņā ar 14.a pantu, klasifikācijai ar 
noteikumu, ka abu veidu prospekti 
minētajā glabāšanas mehānismā tiek 
diferencēti.

5.a ES atveseļošanas prospekts, kas 
sastādīts saskaņā ar 14.a pantu, attiecīgā 
gadījumā atbilstoši šim pantam tiek 
publicēts meklēšanai piemērotā 
elektroniskā formātā un tiek klasificēts 
glabāšanas mehānismā, kurš minēts šā 
panta 6. punktā. Saskaņā ar 14. pantu 
sastādīto prospektu klasifikācijai 
izmantotos datus var izmantot ES 
atveseļošanas prospektu, kas sastādīti 
saskaņā ar 14.a pantu, klasifikācijai ar 
noteikumu, ka abu veidu prospekti 
minētajā glabāšanas mehānismā tiek 
diferencēti.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Fabio Massimo Castaldo
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja prospekts attiecas uz vērtspapīru 
publisku piedāvājumu, ieguldītājiem, kuri 
jau pirms papildinājuma publicēšanas ir 
piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties 
uz tiem, ir tiesības, kas izmantojamas trīs 
darbdienu laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas, atsaukt savu piekrišanu ar 
noteikumu, ka 1. punktā minētais svarīgais 
jaunais faktors, būtiskā kļūda vai būtiskā 
neprecizitāte ir radušies vai tikuši atklāti 
pirms piedāvājuma perioda beigām vai 
vērtspapīru piegādes — atkarībā no tā, kas 
notiek vispirms. Emitents vai piedāvātājs 
var pagarināt minēto termiņu. Atsaukšanas 
tiesību izmantošanas galīgo termiņu norāda 
papildinājumā.

2. Ja prospekts attiecas uz vērtspapīru 
publisku piedāvājumu, ieguldītājiem, kuri 
jau pirms papildinājuma publicēšanas ir 
piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties 
uz tiem, ir tiesības atsaukt savu piekrišanu 
ar noteikumu, ka 1. punktā minētais 
svarīgais jaunais faktors, būtiskā kļūda vai 
būtiskā neprecizitāte ir radušies vai tikuši 
atklāti pirms piedāvājuma perioda beigām 
vai vērtspapīru piegādes — atkarībā no tā, 
kas notiek vispirms. Atsaukšanas tiesības 
drīkst izmantot trīs darbdienu laikā pēc 
papildinājuma publicēšanas. Emitents vai 
piedāvātājs var pagarināt minēto termiņu. 
Atsaukšanas tiesību izmantošanas galīgo 
termiņu norāda papildinājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja prospekts attiecas uz vērtspapīru 
publisku piedāvājumu, ieguldītājiem, kuri 
jau pirms papildinājuma publicēšanas ir 
piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties 
uz tiem, ir tiesības, kas izmantojamas trīs 
darbdienu laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas, atsaukt savu piekrišanu ar 
noteikumu, ka 1. punktā minētais svarīgais 
jaunais faktors, būtiskā kļūda vai būtiskā 
neprecizitāte ir radušies vai tikuši atklāti 
pirms piedāvājuma perioda beigām vai 

2. Ja prospekts attiecas uz vērtspapīru 
publisku piedāvājumu, ieguldītājiem, kuri 
jau pirms papildinājuma publicēšanas ir 
piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties 
uz tiem, ir tiesības atsaukt savu piekrišanu 
ar noteikumu, ka 1. punktā minētais 
svarīgais jaunais faktors, būtiskā kļūda vai 
būtiskā neprecizitāte ir radušies vai tikuši 
atklāti pirms piedāvājuma perioda beigām 
vai vērtspapīru piegādes — atkarībā no tā, 
kas notiek vispirms. Atsaukšanas tiesības 
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vērtspapīru piegādes — atkarībā no tā, kas 
notiek vispirms. Emitents vai piedāvātājs 
var pagarināt minēto termiņu. Atsaukšanas 
tiesību izmantošanas galīgo termiņu norāda 
papildinājumā.

drīkst izmantot trīs darbdienu laikā pēc 
papildinājuma publicēšanas. Emitents vai 
piedāvātājs var pagarināt minēto termiņu. 
Atsaukšanas tiesību izmantošanas galīgo 
termiņu norāda papildinājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja prospekts attiecas uz vērtspapīru 
publisku piedāvājumu, ieguldītājiem, kuri 
jau pirms papildinājuma publicēšanas ir 
piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties 
uz tiem, ir tiesības, kas izmantojamas trīs 
darbdienu laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas, atsaukt savu piekrišanu ar 
noteikumu, ka 1. punktā minētais svarīgais 
jaunais faktors, būtiskā kļūda vai būtiskā 
neprecizitāte ir radušies vai tikuši atklāti 
pirms piedāvājuma perioda beigām vai 
vērtspapīru piegādes — atkarībā no tā, kas 
notiek vispirms. Emitents vai piedāvātājs 
var pagarināt minēto termiņu. Atsaukšanas 
tiesību izmantošanas galīgo termiņu norāda 
papildinājumā.

2. Ja prospekts attiecas uz vērtspapīru 
publisku piedāvājumu, ieguldītājiem, kuri 
jau pirms papildinājuma publicēšanas ir 
piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties 
uz tiem, ir tiesības atsaukt savu piekrišanu 
ar noteikumu, ka 1. punktā minētais 
svarīgais jaunais faktors, būtiskā kļūda vai 
būtiskā neprecizitāte ir radušies vai tikuši 
atklāti pirms piedāvājuma perioda beigām 
vai vērtspapīru piegādes — atkarībā no tā, 
kas notiek vispirms. Atsaukšanas tiesības 
drīkst izmantot trīs darbdienu laikā pēc 
papildinājuma publicēšanas. Emitents vai 
piedāvātājs var pagarināt minēto termiņu. 
Atsaukšanas tiesību izmantošanas galīgo 
termiņu norāda papildinājumā.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad ar šo grozījumu būtu jāapstiprina Komisijas priekšlikuma mērķis — kur 
skaidri norādīts, ka atsaukšanas tiesības ir izmantojamas 3 darbdienu laikā pēc 
publicēšanas —, rēķinoties ar iespēju, ka frāzi „izmantojamas trīs darbdienu laikā pēc 
papildinājuma publicēšanas” var pārāk atšķirīgi interpretēt.

Grozījums Nr. 81
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Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja prospekts attiecas uz vērtspapīru 
publisku piedāvājumu, ieguldītājiem, kuri 
jau pirms papildinājuma publicēšanas ir 
piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties 
uz tiem, ir tiesības, kas izmantojamas trīs 
darbdienu laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas, atsaukt savu piekrišanu ar 
noteikumu, ka 1. punktā minētais svarīgais 
jaunais faktors, būtiskā kļūda vai būtiskā 
neprecizitāte ir radušies vai tikuši atklāti 
pirms piedāvājuma perioda beigām vai 
vērtspapīru piegādes — atkarībā no tā, kas 
notiek vispirms. Emitents vai piedāvātājs 
var pagarināt minēto termiņu. Atsaukšanas 
tiesību izmantošanas galīgo termiņu norāda 
papildinājumā.

2. Ja prospekts attiecas uz vērtspapīru 
publisku piedāvājumu, ieguldītājiem, kuri 
jau pirms papildinājuma publicēšanas ir 
piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties 
uz tiem, ir tiesības atsaukt savu piekrišanu 
ar noteikumu, ka 1. punktā minētais 
svarīgais jaunais faktors, būtiskā kļūda vai 
būtiskā neprecizitāte ir radušies vai tikuši 
atklāti pirms piedāvājuma perioda beigām 
vai vērtspapīru piegādes — atkarībā no tā, 
kas notiek vispirms. Atsaukšanas tiesības 
drīkst izmantot trīs darbdienu laikā pēc 
papildinājuma publicēšanas. Emitents vai 
piedāvātājs var pagarināt minēto termiņu. 
Atsaukšanas tiesību izmantošanas galīgo 
termiņu norāda papildinājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja prospekts attiecas uz vērtspapīru 
publisku piedāvājumu, ieguldītājiem, kuri 
jau pirms papildinājuma publicēšanas ir 
piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties 
uz tiem, ir tiesības, kas izmantojamas trīs 
darbdienu laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas, atsaukt savu piekrišanu ar 
noteikumu, ka 1. punktā minētais svarīgais 
jaunais faktors, būtiskā kļūda vai būtiskā 

2. Ja prospekts attiecas uz vērtspapīru 
publisku piedāvājumu, ieguldītājiem, kuri 
jau pirms papildinājuma publicēšanas ir 
piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties 
uz tiem, ir tiesības, kas izmantojamas divu 
darbdienu laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas, atsaukt savu piekrišanu ar 
noteikumu, ka 1. punktā minētais svarīgais 
jaunais faktors, būtiskā kļūda vai būtiskā 
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neprecizitāte ir radušies vai tikuši atklāti 
pirms piedāvājuma perioda beigām vai 
vērtspapīru piegādes — atkarībā no tā, kas 
notiek vispirms. Emitents vai piedāvātājs 
var pagarināt minēto termiņu. Atsaukšanas 
tiesību izmantošanas galīgo termiņu norāda 
papildinājumā.

neprecizitāte ir radušies vai tikuši atklāti 
pirms piedāvājuma perioda beigām vai 
vērtspapīru piegādes — atkarībā no tā, kas 
notiek vispirms. Emitents vai piedāvātājs 
var pagarināt minēto termiņu. Atsaukšanas 
tiesību izmantošanas galīgo termiņu norāda 
papildinājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ieguldītāji iegādājas vērtspapīrus 
vai parakstās uz vērtspapīriem ar finanšu 
starpnieka starpniecību laikā no brīža, kad 
tiek apstiprināts prospekts par šiem 
vērtspapīriem, līdz piedāvājumu perioda 
beigām vai brīdim, kad sākas tirdzniecība 
regulētā tirgū, atkarībā no tā, kas notiek 
vēlāk, šāds finanšu starpnieks informē 
minētos ieguldītājus par papildinājuma 
publicēšanas iespēju, par tā publicēšanas 
laiku un vietu, kā arī par to, ka šādā 
gadījumā finanšu starpnieks palīdzēs 
ieguldītājiem īstenot viņu tiesības atsaukt 
savu piekrišanu.

3. Ja ieguldītāji iegādājas vērtspapīrus 
vai parakstās uz vērtspapīriem ar finanšu 
starpnieka starpniecību laikā no brīža, kad 
tiek apstiprināts prospekts par šiem 
vērtspapīriem, līdz sākotnējā piedāvājumu 
perioda beigām — atkarībā no tā, kas 
notiek vēlāk —, šāds finanšu starpnieks 
informē minētos ieguldītājus par 
papildinājuma publicēšanas iespēju, par tā 
publicēšanas laiku un vietu, kā arī par to, 
ka šādā gadījumā finanšu starpnieks 
palīdzēs ieguldītājiem īstenot viņu tiesības 
atsaukt savu piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Precizēts, ka informēšanas prasība attiecas uz sākotnējo piedāvājuma periodu, tātad tikai uz 
primārajiem tirgiem.

Grozījums Nr. 84
Alfred Sant, Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
23. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šā punkta pirmajā daļā minētajiem 
ieguldītājiem ir 2. punktā minētās 
atsaukšanas tiesības, finanšu starpnieks 
sazinās ar šiem ieguldītājiem vienas 
darbdienas laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas.

Ja šā punkta pirmajā daļā minētajiem 
ieguldītājiem ir 2. punktā minētās 
atsaukšanas tiesības, finanšu starpnieks 
sazinās ar šiem ieguldītājiem vienas 
darbdienas laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas. Lai neveidotos situācijas, 
kurās ieguldītājs nekvalificējas 
informācijas saņemšanai no finanšu 
starpnieka, ir nodrošināts, ka informācija 
par papildinājumu ir pieejama emitenta 
tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
23. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šā punkta pirmajā daļā minētajiem 
ieguldītājiem ir 2. punktā minētās 
atsaukšanas tiesības, finanšu starpnieks 
sazinās ar šiem ieguldītājiem vienas 
darbdienas laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas.

Ja šā punkta pirmajā daļā minētajiem 
ieguldītājiem ir 2. punktā minētās 
atsaukšanas tiesības, finanšu starpnieks 
sazinās ar šiem ieguldītājiem nākamajā 
darbdienā pēc dienas, kad ir publicēts 
papildinājums.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu būtu jāapstiprina Komisijas priekšlikuma mērķis, skaidri norādot, ka finanšu 
starpniekiem būtu jāsazinās ar ieguldītājiem nākamajā darbdienā pēc publicēšanas dienas, 
proti, dienas, kad ir publicēts papildinājums. Frāze „vienas darbdienas laikā pēc 
papildinājuma publicēšanas” nozīmētu pienākumu, kas starpniekiem nav reāli izpildāms, vai 
arī rastos neskaidrības, jo ir pārņemta šīs regulas 23. panta spēkā esošā redakcija, kas ir 
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neskaidra.

Grozījums Nr. 86
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
23. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šā punkta pirmajā daļā minētajiem 
ieguldītājiem ir 2. punktā minētās 
atsaukšanas tiesības, finanšu starpnieks 
sazinās ar šiem ieguldītājiem vienas 
darbdienas laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas.

Ja šā punkta pirmajā daļā minētajiem 
ieguldītājiem ir 2. punktā minētās 
atsaukšanas tiesības, finanšu starpnieks 
sazinās ar šiem ieguldītājiem nākamajā 
darbdienā pēc dienas, kad ir publicēts 
papildinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
23. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šā punkta pirmajā daļā minētajiem 
ieguldītājiem ir 2. punktā minētās 
atsaukšanas tiesības, finanšu starpnieks 
sazinās ar šiem ieguldītājiem vienas 
darbdienas laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas.

Ja šā punkta pirmajā daļā minētajiem 
ieguldītājiem ir 2. punktā minētās 
atsaukšanas tiesības, finanšu starpnieks 
sazinās ar šiem ieguldītājiem nākamajā 
darbdienā pēc dienas, kad ir publicēts 
papildinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Fabio Massimo Castaldo
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
23. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šā punkta pirmajā daļā minētajiem 
ieguldītājiem ir 2. punktā minētās 
atsaukšanas tiesības, finanšu starpnieks 
sazinās ar šiem ieguldītājiem vienas 
darbdienas laikā pēc papildinājuma 
publicēšanas.

Ja šā punkta pirmajā daļā minētajiem 
ieguldītājiem ir 2. punktā minētās 
atsaukšanas tiesības, finanšu starpnieks 
sazinās ar šiem ieguldītājiem nākamajā 
darbdienā pēc dienas, kad publicēts 
papildinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) ES atveseļošanas prospektā būs 
krietni mazāk informācijas nekā 
vienkāršotā prospektā, kas saskaņā ar 
vienkāršoto informācijas atklāšanas 
režīmu ir jāsagatavo sekundārām 
emisijām, tāpēc nedrīkst pieļaut iespēju, 
ka emitenti to izmanto vērtību ļoti 
samazinošām akciju emisijām, kuras 
būtiski ietekmē emitenta kapitāla 
struktūru, perspektīvas un finansiālo 
situāciju. Tādēļ ES atveseļošanas 
prospektam būtu jāattiecas tikai uz tiem 
piedāvājumiem, kuri nepārsniedz 90 % no 
neatmaksātā kapitāla, ko izsaka kā 
attiecību starp piedāvāto akciju skaitu un 
kopējo akciju skaitu pirms emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 90
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Alfred Sant, Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
47.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pantā paredzētais režīms zaudē spēku 
[brīdī, kad pagājuši 18 mēneši no šīs 
regulas piemērošanas datuma].

14.a pantā un 23. panta 2. un 3. punktā 
paredzētie režīmi zaudē spēku [brīdī, kad 
pagājuši 18 mēneši no šīs regulas 
piemērošanas datuma].

Or. en

Pamatojums

Grozījumiem kārtībā, kas attiecas uz papildinājumiem, arī ir pagaidu raksturs. Ja izmaiņas ir 
pastāvīgas, tās būtu jāizdara gaidāmajā Prospektu regulas pārskatīšanas procesā pēc tam, 
kad ir juridiski izvērtēti piedāvātie pasākumi un to ietekme uz ieguldītāju aizsardzību, ja šāda 
ietekme ir.

Grozījums Nr. 91
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
47.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pantā paredzētais režīms zaudē spēku 
[brīdī, kad pagājuši 18 mēneši no šīs 
regulas piemērošanas datuma].

14.a pantā paredzētais režīms zaudē spēku 
2022. gada 31. decembrī.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānosaka, ka jaunā ES atveseļošanas prospekta piemērošanas periods ilgst tikai līdz 
2022. gada beigām. (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 92
Eugen Jurzyca
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
47.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pantā paredzētais režīms zaudē spēku 
[brīdī, kad pagājuši 18 mēneši no šīs 
regulas piemērošanas datuma].

14.a pantā paredzētais režīms zaudē spēku 
2022. gada 31. decembrī.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
47.a pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES atveseļošanas prospektiem, kas sastādīti 
saskaņā ar 14.a pantu un apstiprināti no [šīs 
regulas piemērošanas datuma] līdz [brīdim, 
kad pagājuši 18 mēneši no šīs regulas 
piemērošanas datuma], ir piemērojams 
regulējums saskaņā ar minēto pantu līdz to 
termiņa beigām vai līdz brīdim, kad 
pagājuši 12 mēneši no [brīža, kad pagājuši 
18 mēneši no šīs regulas piemērošanas 
datuma], atkarībā no tā, kas notiek 
vispirms.

ES atveseļošanas prospektiem, kas sastādīti 
saskaņā ar 14.a pantu un apstiprināti no [šīs 
regulas piemērošanas datuma] līdz 
2022. gada 31. decembrim, ir piemērojams 
regulējums saskaņā ar minēto pantu līdz to 
termiņa beigām vai līdz brīdim, kad 
pagājuši 12 mēneši no 2022. gada 
31. decembra, atkarībā no tā, kas notiek 
vispirms.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
47.a pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES atveseļošanas prospektiem, kas sastādīti 
saskaņā ar 14.a pantu un apstiprināti no [šīs 
regulas piemērošanas datuma] līdz [brīdim, 
kad pagājuši 18 mēneši no šīs regulas 
piemērošanas datuma], ir piemērojams 
regulējums saskaņā ar minēto pantu līdz to 
termiņa beigām vai līdz brīdim, kad 
pagājuši 12 mēneši no [brīža, kad pagājuši 
18 mēneši no šīs regulas piemērošanas 
datuma], atkarībā no tā, kas notiek 
vispirms.

ES atveseļošanas prospektiem, kas sastādīti 
saskaņā ar 14.a pantu un apstiprināti no [šīs 
regulas piemērošanas datuma] līdz 
2022. gada 31. decembrim, ir piemērojams 
regulējums saskaņā ar minēto pantu līdz to 
termiņa beigām vai līdz brīdim, kad 
pagājuši 12 mēneši no 2022. gada 
31. decembra, atkarībā no tā, kas notiek 
vispirms.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānosaka, ka jaunā ES atveseļošanas prospekta piemērošanas periods ilgst tikai līdz 
2022. gada beigām.(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 95
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) analīzi par to, vai ar ES izaugsmes 
prospektiem tiek panākts pienācīgs 
līdzsvars starp ieguldītāju aizsardzību un 
administratīvā sloga samazināšanu tām 
personām, kuras ir tiesīgas tos izmantot;

(b) analīzi par to, vai ar ES izaugsmes 
prospektiem tiek panākts pienācīgs 
līdzsvars starp ieguldītāju aizsardzību un 
administratīvā sloga samazināšanu tām 
personām, kuras ir tiesīgas tos izmantot. 
Analīzē pievēršas tam, kā ES 
atveseļošanas prospektos iekļautās 
norādes uz aktuālo un turpmāko Covid-19 
pandēmijas ekonomisko un finansiālo 
ietekmi ir izrādījušās ieguldītājiem 
svarīgas un noderīgas;

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) analīzi par to, vai ar ES izaugsmes 
prospektiem tiek panākts pienācīgs 
līdzsvars starp ieguldītāju aizsardzību un 
administratīvā sloga samazināšanu tām 
personām, kuras ir tiesīgas tos izmantot;

(b) analīzi par to, vai ar ES izaugsmes 
prospektiem tiek panākts pienācīgs 
līdzsvars starp ieguldītāju aizsardzību un 
administratīvā sloga samazināšanu tām 
personām, kuras ir tiesīgas tos izmantot, lai 
tādējādi izvērtēšanai, kas īstenojama pēc 
piemērošanas, apkopotu saistībā ar ES 
atveseļošanas prospektu gūto pieredzi un 
lai iegūtu pamatu, uz kura analizēt 
Prospektu regulas iespējamās 
pilnveidošanas vajadzības;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams ES atveseļošanas prospekta tiesību aktu izvērtēšanai pēc piemērošanas. (Šis 
grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 97
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) apstiprināto ES atveseļošanas 
prospektu skaitu un šā skaita izmaiņu 
analīzi;

(c) apstiprināto standarta prospektu, 
ES izaugsmes prospektu un ES 
atveseļošanas prospektu skaitu un šā skaita 
izmaiņu analīzi, un — attiecīgā 
gadījumā — publiski piedāvāto 
vērtspapīru piedāvājuma cenas visiem 
prospektu veidiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 98
Alfred Sant, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) apstiprināto ES atveseļošanas 
prospektu skaitu un šā skaita izmaiņu 
analīzi;

(c) apstiprināto ES atveseļošanas 
prospektu skaitu un šā skaita izmaiņu 
analīzi, kā arī faktiskās tirgus papildu 
kapitalizācijas aplēsi, ko ar šādiem 
prospektiem ir izdevies mobilizēt emisijas 
vietā;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ES atveseļošanas prospekta 
sagatavošanas un apstiprināšanas izmaksas, 
salīdzinot ar pašreizējām prospekta 
izmaksām, kā arī norādi par kopējo 
sasniegto finanšu ietaupījumu;

(d) ES atveseļošanas prospekta 
sagatavošanas un apstiprināšanas izmaksas, 
salīdzinot ar pašreizējām standarta 
prospekta un ES izaugsmes prospekta 
izmaksām, kā arī norādi par kopējo 
sasniegto finanšu ietaupījumu un ar šīs 
regulas izpildi saistīto izmaksu 
kopsummu, kuru sedz emitenti, 
piedāvātāji un finanšu starpnieki, norādot 
arī šādu izmaksu procentuālo īpatsvaru 
pamatdarbības izdevumu izteiksmē;

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ES atveseļošanas prospekta 
sagatavošanas un apstiprināšanas 
izmaksas, salīdzinot ar pašreizējām 
prospekta izmaksām, kā arī norādi par 
kopējo sasniegto finanšu ietaupījumu;

(d) ES atveseļošanas prospekta 
sagatavošanas un apstiprināšanas izmaksu 
sadalījumu, salīdzinot ar parasta prospekta 
izmaksām, kā arī norādi par to, kuras 
izmaksas var samazināt.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atsevišķi izmaksas par 
informācijas sagatavošanu un iekļaušanu 
apstiprinātā ES atveseļošanas prospektā 
katrā no Va pielikumā uzskaitītajām 
I-XI kategorijām un ES atveseļošanas 
prospekta kopsavilkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
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Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) analīzi par to, kā šī regula ietekmē 
Savienības iekšējā finanšu pakalpojumu 
tirgus pienācīgu darbību, cita starpā arī 
par to, kāda ir ietekme uz finansējuma 
pieejamību MVU un uz ieguldītājiem un 
citām fizisku vai juridisku personu 
kategorijām, ko skar minētie 
pakalpojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) analīzi par to, vai ar ES 
atveseļošanas prospektiem tiek panākts 
pienācīgs līdzsvars starp ieguldītāju 
aizsardzību un administratīvā sloga 
samazināšanu tām personām, kuras ir 
tiesīgas tos izmantot;

(e) analīzi par to, kā ES atveseļošanas 
prospekti ietekmē ieguldītāju aizsardzību 
un ieguldījumiem būtiskas informācijas 
pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) analīzi par to, vai ir jāgroza 
pielikumos izklāstītās prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) informāciju par to, vai 
pakalpojumu klāsts, uz kuriem attiecas šī 
regula, joprojām ir atbilstošs, vērtējot pēc 
1. un 3. pantā noteiktajām robežvērtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ec) analīzi par to, vai un ar kādu 
prospekta derīguma pagarinājumu varētu 
panākt pienācīgāku līdzsvaru starp 
ieguldītāju aizsardzību un administratīvā 
sloga samazināšanu emitentiem un 
personām, kuras ir tiesīgas tos izmantot;

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ed) vērtspapīru īpatsvaru, kas saistībā 
prospektiem, kuri atļauti ar šo regulu, ir 
publiski piedāvāti globālajā finanšu tirgū 
un Eiropas finanšu tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – ee apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ee) ieguldījumu apjomu, kurus 
ieguldītāji atsaukuši, izmantojot 
atsaukšanas tiesības, un attiecīgo 
ieguldījumu īpatsvaru no kopējā 
ieguldījumu apjoma atsevišķi pa standarta 
prospektiem, ES izaugsmes prospektiem 
un ES atveseļošanas prospektiem, un, 
pamatojoties uz šiem datiem, izvērtējumu 
tam, vai atsaukšanas tiesības ilguma ziņā 
un pēc būtības ir atbilstošas un nemazina 
kapitāla piesaistes procesa vai ieguldītāju 
aizsardzības efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Eugen Jurzyca
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – ef apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ef) sankciju skaitu un apjomu, kas 
piemērotas saskaņā vai saistībā ar šo 
regulu, atsevišķi pa dalībvalstīm un katru 
prospekta veidu;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – eg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eg) ieguldītāju, emitentu, piedāvātāju 
vai finanšu starpnieku un trešo personu 
nodarīta kaitējuma un krāpnieciskas 
darbības veidus un tendences, kas 
novēroti attiecībā uz šo regulu;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – eh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eh) tiešu un netiešu aplēsi tam, kā 
uzlabojas tirgus darbības rādītāji 
ieguldītājiem un emitentiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 112
Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 2. punkts – ei apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ei) riska, izmaksu un ieguvumu 
analīzi par to, vai ES atveseļošanas 
prospekti varētu kļūt par pastāvīgu 
prospekta formu.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2017/1129
66. apsvērums

Spēkā esošais teksts Grozījums

(10a) regulas 66. apsvērumu groza šādi:
(66) Lai uzlabotu juridisko noteiktību, būtu 
skaidri jānorāda attiecīgie termiņi, kādos 
emitentam jāpublicē prospekta 
papildinājums un kādos ieguldītājiem pēc 
papildinājuma publicēšanas ir tiesības 
atsaukt savu piekrišanu piedāvājumam. No 
vienas puses, pienākums papildināt 
prospektu būtu jāpiemēro, kad rodas 
svarīgs jauns faktors, būtiska kļūda vai 
būtiska neprecizitāte, pirms piedāvājuma 
perioda beigām vai laika, kad sākas šādu 
vērtspapīru tirdzniecība regulētā tirgū, 
atkarībā no tā, kas notiek vēlāk. No otras 
puses, tiesības atsaukt piekrišanu būtu 
jāpiemēro tikai tad, ja prospekts attiecas uz 

(66) Lai uzlabotu juridisko noteiktību, būtu 
skaidri jānorāda attiecīgie termiņi, kādos 
emitentam jāpublicē prospekta 
papildinājums un kādos ieguldītājiem pēc 
papildinājuma publicēšanas ir tiesības 
atsaukt savu piekrišanu piedāvājumam. No 
vienas puses, pienākums papildināt 
prospektu būtu jāpiemēro, kad rodas 
svarīgs jauns faktors, būtiska kļūda vai 
būtiska neprecizitāte, pirms piedāvājuma 
perioda beigām vai laika, kad sākas šādu 
vērtspapīru tirdzniecība regulētā tirgū, 
atkarībā no tā, kas notiek vēlāk. No otras 
puses, tiesības atsaukt piekrišanu būtu 
jāpiemēro tikai tad, ja prospekts attiecas uz 
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vērtspapīru publisku piedāvājumu un 
jaunais svarīgais faktors, būtiska kļūda vai 
būtiska neprecizitāte ir radusies vai atklāta 
pirms piedāvājuma perioda beigām un 
vērtspapīru piegādes. Tādējādi atsaukšanas 
tiesības būtu jāsaista ar jaunā svarīgā 
faktora, būtiskās kļūdas vai būtiskās 
neprecizitātes laiku, kas ir par iemeslu 
papildinājuma izveidei, un tās būtu 
jāpiemēro ar noteikumu, ka šāds būtisks 
notikums ir radies piedāvājuma darbības 
laikā un pirms vērtspapīru piegādes. 
Atsaukšanas tiesības, kas ieguldītājiem 
piešķirtas saistībā ar svarīgu jaunu faktoru, 
būtisku kļūdu vai būtisku neprecizitāti, 
kura radusies vai atklāta prospekta 
derīguma termiņa laikā, neietekmē tas, ka 
atbilstīgais papildinājums ir publicēts pēc 
minētā prospekta derīguma termiņa. Tādā 
īpašā gadījumā, kad piedāvājums turpinās 
saskaņā ar diviem secīgiem 
pamatprospektiem, tas, ka emitents atrodas 
sekmīga pamatprospekta apstiprināšanas 
procesā, neatceļ pienākumu papildināt 
iepriekšējo pamatprospektu līdz tā 
derīguma termiņa beigām un piešķirt 
saistītās atsaukšanas tiesības. Lai uzlabotu 
juridisko noteiktību, prospekta 
papildinājumā būtu jānorāda konkrēts 
atsaukšanas tiesību beigu termiņš. Ja 
ieguldītāji izmanto tiesības atsaukt savu 
piekrišanu, finanšu starpniekiem būtu 
jāinformē ieguldītāji par to tiesībām un 
jāsekmē procedūru norise.

vērtspapīru publisku piedāvājumu un 
jaunais svarīgais faktors, būtiska kļūda vai 
būtiska neprecizitāte ir radusies vai atklāta 
pirms piedāvājuma perioda beigām un 
vērtspapīru piegādes. Tādējādi atsaukšanas 
tiesības būtu jāsaista ar jaunā svarīgā 
faktora, būtiskās kļūdas vai būtiskās 
neprecizitātes laiku, kas ir par iemeslu 
papildinājuma izveidei, un tās būtu 
jāpiemēro ar noteikumu, ka šāds būtisks 
notikums ir radies piedāvājuma darbības 
laikā un pirms vērtspapīru piegādes. 
Atsaukšanas tiesības, kas ieguldītājiem 
piešķirtas saistībā ar svarīgu jaunu faktoru, 
būtisku kļūdu vai būtisku neprecizitāti, 
kura radusies vai atklāta prospekta 
derīguma termiņa laikā, neietekmē tas, ka 
atbilstīgais papildinājums ir publicēts pēc 
minētā prospekta derīguma termiņa. Tādā 
īpašā gadījumā, kad piedāvājums turpinās 
saskaņā ar diviem secīgiem 
pamatprospektiem, tas, ka emitents atrodas 
sekmīga pamatprospekta apstiprināšanas 
procesā, neatceļ pienākumu papildināt 
iepriekšējo pamatprospektu līdz tā 
derīguma termiņa beigām un piešķirt 
saistītās atsaukšanas tiesības. Lai uzlabotu 
juridisko noteiktību, prospekta 
papildinājumā būtu jānorāda konkrēts 
atsaukšanas tiesību beigu termiņš. Ja 
ieguldītāji izmanto tiesības atsaukt savu 
piekrišanu, finanšu starpniekiem būtu 
jāinformē ieguldītāji par to tiesībām un 
jāsekmē procedūru norise. Finanšu 
starpniekiem būtu vismaz vienu reizi 
jāinformē klienti par to, ka, iespējams, 
tiks publicēts papildinājums, un arī par to, 
kad un kur tas varētu būt publicēts. Ja 
parakstīšanās uz vērtspapīriem notiek 
sākotnējā parakstīšanās periodā, finanšu 
starpniekiem būtu jāinformē klienti par 
to, ka viņiem ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu, un gadījumā, ja ieguldītāji 
izmanto atsaukšanas tiesības, jāsekmē 
attiecīgās procedūras norise. Ja tiek 
publicēts papildinājums, finanšu 
starpniekiem būtu jāsazinās ar klientiem, 
izmantojot elektroniskus līdzekļus. Ja 
ieguldītājs nav starpniekiem sniedzis 
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kontaktinformāciju elektroniskai saziņai, 
attiecīgais ieguldītājs ir atteicies no 
tiesībām uz saziņu ar starpniekiem. Šādā 
gadījumā būtu jānodrošina, ka 
informācija par papildinājumu ir 
pieejama emitenta tīmekļa vietnē.

Or. en

(32017R1129)

Grozījums Nr. 114
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2017/1129
48. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) regulas 48. pantam pievieno šādu 
punktu:
4.a Līdz 2021. gada 31. decembrim 
Komisija šajā regulā izklāstītos 
informācijas atklāšanas režīmus pārskata, 
ņemot vērā iespējamās normatīvās norises 
Savienības tiesību aktos attiecībā uz 
nefinanšu informācijas atklāšanu un ar 
ilgtspēju saistītiem kritērijiem, un 
attiecīgā gadījumā sagatavo vajadzīgos 
priekšlikumus, ar ko nodrošināt, lai 
minētie elementi atbilstu attiecīgajiem 
tiesību aktiem un Regulā (ES) 2020/852 
(Taksonomijas regula) noteiktajiem 
kritērijiem, un tādēļ jo īpaši rēķinās ar to, 
ka ir nepieciešams garantēt, lai biržā 
kotēti uzņēmumi Eiropas Savienībā 
atklātu ar ilgtspēju saistītu informāciju, 
kas ir standartizēta un salīdzināma, un ka 
ir nepieciešams virzīties uz integrētu 
pieeju gan attiecībā uz finanšu, gan 
nefinanšu informācijas atklāšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1.b pants (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
23. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.b pants (jauns)
Grozījums Regulā (ES) Nr. 600/2014

Regulas 23. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība 
nodrošina, ka darījumi, ko tā veic ar 
akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū 
vai kuras tirgo tirdzniecības vietā, attiecīgi 
notiek regulētā tirgū, DTS vai sistemātiskā 
internalizētājā, vai trešās valsts 
tirdzniecības vietā, kas novērtēta kā 
līdzvērtīga saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta 
a) apakšpunktu, ja vien šo darījumu 
iezīmes neietver to, ka:

„1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība 
nodrošina, ka darījumi, ko tā veic ar 
akcijām ar EEZ valsts koda ISIN numuru, 
kuras atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuras 
tirgo tirdzniecības vietā, attiecīgi notiek 
regulētā tirgū, DTS vai sistemātiskā 
internalizētājā, vai trešās valsts 
tirdzniecības vietā, kas novērtēta kā 
līdzvērtīga saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta 
a) apakšpunktu, ja vien šo darījumu 
iezīmes neietver to, ka:

(a) tie ir nesistemātiski, pēc ad hoc 
principa, neregulāri un reti; vai

(a) tie ir nesistemātiski, pēc ad hoc 
principa, neregulāri un reti; vai notiek 
trešās valsts tirdzniecības vietā tās trešās 
valsts valūtā, kurā atrodas tirdzniecības 
vieta; vai

(b) tos veic atbilstīgi un/vai profesionāli 
darījumu partneri un tie neietekmē cenu 
atklāšanas procesu.

(b) tos veic atbilstīgi un/vai profesionāli 
darījumu partneri un tie neietekmē cenu 
atklāšanas procesu.

Šā punkta pirmajā daļā minētais 
pienākums ir izpildīts gadījumos, kad tiek 
tirgotas akcijas trešās valsts nacionālajā 
valūtā vai ja akcijas ir bijis atļauts tirgot 
pirms 2020. gada 31. decembra, ar 
nosacījumu, ka šāda akciju tirdzniecība 
notiek tirdzniecības vietā, kas atrodas 
attiecīgajā trešā valstī.”

Or. en
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(32014R0600)

Grozījums Nr. 116
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2017/1129
66. apsvērums

Spēkā esošais teksts Grozījums

(1) regulas 66. apsvērumu groza šādi:
Lai uzlabotu juridisko noteiktību, būtu 
skaidri jānorāda attiecīgie termiņi, kādos 
emitentam jāpublicē prospekta 
papildinājums un kādos ieguldītājiem pēc 
papildinājuma publicēšanas ir tiesības 
atsaukt savu piekrišanu piedāvājumam. No 
vienas puses, pienākums papildināt 
prospektu būtu jāpiemēro, kad rodas 
svarīgs jauns faktors, būtiska kļūda vai 
būtiska neprecizitāte, pirms piedāvājuma 
perioda beigām vai laika, kad sākas šādu 
vērtspapīru tirdzniecība regulētā tirgū, 
atkarībā no tā, kas notiek vēlāk. No otras 
puses, tiesības atsaukt piekrišanu būtu 
jāpiemēro tikai tad, ja prospekts attiecas uz 
vērtspapīru publisku piedāvājumu un 
jaunais svarīgais faktors, būtiska kļūda vai 
būtiska neprecizitāte ir radusies vai atklāta 
pirms piedāvājuma perioda beigām un 
vērtspapīru piegādes. Tādējādi atsaukšanas 
tiesības būtu jāsaista ar jaunā svarīgā 
faktora, būtiskās kļūdas vai būtiskās 
neprecizitātes laiku, kas ir par iemeslu 
papildinājuma izveidei, un tās būtu 
jāpiemēro ar noteikumu, ka šāds būtisks 
notikums ir radies piedāvājuma darbības 
laikā un pirms vērtspapīru piegādes. 
Atsaukšanas tiesības, kas ieguldītājiem 
piešķirtas saistībā ar svarīgu jaunu faktoru, 
būtisku kļūdu vai būtisku neprecizitāti, 
kura radusies vai atklāta prospekta 
derīguma termiņa laikā, neietekmē tas, ka 
atbilstīgais papildinājums ir publicēts pēc 
minētā prospekta derīguma termiņa. Tādā 

„Lai uzlabotu juridisko noteiktību, būtu 
skaidri jānorāda attiecīgie termiņi, kādos 
emitentam jāpublicē prospekta 
papildinājums un kādos ieguldītājiem pēc 
papildinājuma publicēšanas ir tiesības 
atsaukt savu piekrišanu piedāvājumam. No 
vienas puses, pienākums papildināt 
prospektu būtu jāpiemēro, kad rodas 
svarīgs jauns faktors, būtiska kļūda vai 
būtiska neprecizitāte, pirms piedāvājuma 
perioda beigām vai laika, kad sākas šādu 
vērtspapīru tirdzniecība regulētā tirgū, 
atkarībā no tā, kas notiek vēlāk. No otras 
puses, tiesības atsaukt piekrišanu būtu 
jāpiemēro tikai tad, ja prospekts attiecas uz 
vērtspapīru publisku piedāvājumu un 
jaunais svarīgais faktors, būtiska kļūda vai 
būtiska neprecizitāte ir radusies vai atklāta 
pirms piedāvājuma perioda beigām un 
vērtspapīru piegādes. Tādējādi atsaukšanas 
tiesības būtu jāsaista ar jaunā svarīgā 
faktora, būtiskās kļūdas vai būtiskās 
neprecizitātes laiku, kas ir par iemeslu 
papildinājuma izveidei, un tās būtu 
jāpiemēro ar noteikumu, ka šāds būtisks 
notikums ir radies piedāvājuma darbības 
laikā un pirms vērtspapīru piegādes. 
Atsaukšanas tiesības, kas ieguldītājiem 
piešķirtas saistībā ar svarīgu jaunu faktoru, 
būtisku kļūdu vai būtisku neprecizitāti, 
kura radusies vai atklāta prospekta 
derīguma termiņa laikā, neietekmē tas, ka 
atbilstīgais papildinājums ir publicēts pēc 
minētā prospekta derīguma termiņa. Tādā 
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īpašā gadījumā, kad piedāvājums turpinās 
saskaņā ar diviem secīgiem 
pamatprospektiem, tas, ka emitents atrodas 
sekmīga pamatprospekta apstiprināšanas 
procesā, neatceļ pienākumu papildināt 
iepriekšējo pamatprospektu līdz tā 
derīguma termiņa beigām un piešķirt 
saistītās atsaukšanas tiesības. Lai uzlabotu 
juridisko noteiktību, prospekta 
papildinājumā būtu jānorāda konkrēts 
atsaukšanas tiesību beigu termiņš. Ja 
ieguldītāji izmanto tiesības atsaukt savu 
piekrišanu, finanšu starpniekiem būtu 
jāinformē ieguldītāji par to tiesībām un 
jāsekmē procedūru norise.

īpašā gadījumā, kad piedāvājums turpinās 
saskaņā ar diviem secīgiem 
pamatprospektiem, tas, ka emitents atrodas 
sekmīga pamatprospekta apstiprināšanas 
procesā, neatceļ pienākumu papildināt 
iepriekšējo pamatprospektu līdz tā 
derīguma termiņa beigām un piešķirt 
saistītās atsaukšanas tiesības. Lai uzlabotu 
juridisko noteiktību, prospekta 
papildinājumā būtu jānorāda konkrēts 
atsaukšanas tiesību beigu termiņš. Finanšu 
starpniekiem būtu vismaz vienu reizi 
jāinformē klienti par to, ka, iespējams, 
tiks publicēts papildinājums, un arī par to, 
kur un kad tas varētu būt publicēts. Ja 
parakstīšanās uz vērtspapīriem notiek 
sākotnējā parakstīšanās periodā, finanšu 
starpniekiem būtu jāinformē klienti par 
to, ka viņiem ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu, un gadījumā, ja ieguldītāji 
izmanto atsaukšanas tiesības, jāsekmē 
attiecīgās procedūras norise. Ja tiek 
publicēts papildinājums, finanšu 
starpniekiem būtu jāsazinās ar klientiem, 
izmantojot elektroniskus līdzekļus. Ja 
ieguldītājs nav starpniekam sniedzis 
kontaktinformāciju elektroniskai saziņai, 
attiecīgais ieguldītājs ir atteicies no 
tiesībām uz saziņu ar starpnieku. Šādā 
gadījumā būtu jānodrošina, ka 
informāciju par papildinājumu var atrast 
emitenta tīmekļa vietnē.”

Or. en

Grozījums Nr. 117
Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
23. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a pants (jauns)
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Grozījums Regulā (ES) Nr. 600/2014
Regulas 23. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība 
nodrošina, ka darījumi, ko tā veic ar 
akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū 
vai kuras tirgo tirdzniecības vietā, attiecīgi 
notiek regulētā tirgū, DTS vai sistemātiskā 
internalizētājā, vai trešās valsts 
tirdzniecības vietā, kas novērtēta kā 
līdzvērtīga saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta 
a) apakšpunktu, ja vien šo darījumu 
iezīmes neietver to, ka:

„1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība 
nodrošina, ka darījumi, ko tā veic ar 
akcijām ar EEZ valsts koda ISIN numuru, 
kuras atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuras 
tirgo tirdzniecības vietā, attiecīgi notiek 
regulētā tirgū, DTS vai sistemātiskā 
internalizētājā, vai trešās valsts 
tirdzniecības vietā, kas novērtēta kā 
līdzvērtīga saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta 
a) apakšpunktu, ja vien šo darījumu 
iezīmes neietver to, ka:

(a) tie ir nesistemātiski, pēc ad hoc 
principa, neregulāri un reti; vai

(a) tie ir nesistemātiski, pēc ad hoc 
principa, neregulāri un reti; vai notiek 
trešās valsts tirdzniecības vietā tās trešās 
valsts valūtā, kurā atrodas tirdzniecības 
vieta; vai ja akcijas duāli kotējas trešās 
valsts biržā un ir tajā kotētas pirms 
2020. gada 31. decembra;

(b) tos veic atbilstīgi un/vai profesionāli 
darījumu partneri un tie neietekmē cenu 
atklāšanas procesu.

(b) tos veic atbilstīgi un/vai profesionāli 
darījumu partneri un tie neietekmē cenu 
atklāšanas procesu.”

Or. en

(32014R0600)

Grozījums Nr. 118
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I. Emitenta nosaukums, reģistrācijas 
dalībvalsts un saite uz emitenta tīmekļa 
vietni

I. Emitenta nosaukums, reģistrācijas 
valsts un saite uz emitenta tīmekļa vietni

Or. en
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Grozījums Nr. 119
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir identificēt sabiedrību, kas emitē 
akcijas, tostarp tās juridiskās personas 
identifikatoru („LEI”), tās reģistrācijas 
dalībvalsti un tīmekļa vietni, kurā 
ieguldītāji var atrast informāciju par 
sabiedrības darījumdarbību, tās ražotajiem 
produktiem vai sniegtajiem 
pakalpojumiem, galvenajiem tirgiem, kuros 
tā konkurē, tās organizatorisko struktūru un 
attiecīgā gadījumā informāciju, kas 
iekļauta ar atsauci.

Mērķis ir identificēt sabiedrību, kas emitē 
akcijas, norādot sabiedrības juridisko 
nosaukumu un komercnosaukumu, 
tostarp tās juridiskās personas 
identifikatoru („LEI”), tās reģistrācijas 
valsti un tīmekļa vietni, kurā ieguldītāji var 
atrast informāciju par sabiedrības 
darījumdarbību, tās ražotajiem produktiem 
vai sniegtajiem pakalpojumiem, 
galvenajiem tirgiem, kuros tā konkurē, tās 
organizatorisko struktūru un attiecīgā 
gadījumā informāciju, kas iekļauta ar 
atsauci.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2014/1129
Va pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā norāda kompetento iestādi, kas 
apstiprinājusi ES atveseļošanas prospektu, 
precizē, ka šāds apstiprinājums nav 
apstiprinājums emitentam, un norāda, ka 
ES atveseļošanas prospekts ir sagatavots 
saskaņā ar 14.a pantu.

Paziņojumā norāda kompetento iestādi, kas 
apstiprinājusi ES atveseļošanas prospektu, 
apliecinot, ka tas ir izsmeļošs, saprotams 
un konsekvents, kā noteikts šajā regulā, 
precizē, ka šāds apstiprinājums nav 
apstiprinājums emitentam, un norāda, ka 
ES atveseļošanas prospekts ir sagatavots 
saskaņā ar 14.a pantu.
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Or. en

Pamatojums

Precizēts, ka valstu kompetentās iestādes apstiprina tikai atbilstību oficiālajiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 121
José Gusmão

Regulas priekšlikums
I pielikums
Va pielikums – III iedaļa
Va pielikums – III iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir aprakstīt visbūtiskākos riskus, 
kas raksturīgi emitentam un akcijām.

Būtisko risku apraksts, kuri raksturīgi 
emitentam un kuri var ietekmēt emitenta 
spēju izpildīt saistības, ko uzliek 
vērtspapīri, ierobežotā skaitā kategoriju 
iedaļā, kuras nosaukums ir „Riska 
faktori”. Sākumā izklāsta visbūtiskākos 
riskus katrā kategorijā, kas apkopoti 
novērtējumā, kuru veicis emitents, 
piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju 
veikt tirdzniecību regulētā tirgū, un 
minētos riskus izklāsta, ņemot vērā 
negatīvo ietekmi uz emitentu un attiecīgo 
risku rašanās iespējamību. Riska faktorus 
apstiprina reģistrācijas dokumenta saturā. 
Turklāt ir jāuzrāda sistēmiskā riska 
novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Ondřej Kovařík

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – III iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir aprakstīt visbūtiskākos riskus, Būtisko risku apraksts, kuri raksturīgi 
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kas raksturīgi emitentam un akcijām. emitentam un kuri var ietekmēt emitenta 
spēju izpildīt saistības, ko uzliek 
vērtspapīri, ierobežotā skaitā kategoriju 
iedaļā, kuras nosaukums ir „Riska 
faktori”.
Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus 
katrā kategorijā, kas apkopoti 
novērtējumā, kuru veicis emitents, 
piedāvātājs vai persona, kas lūdz atļauju 
veikt tirdzniecību regulētā tirgū, un 
minētos riskus izklāsta, ņemot vērā 
negatīvo ietekmi uz emitentu un attiecīgo 
risku rašanās iespējamību. Riska faktorus 
apstiprina ES atveseļošanas prospekta 
saturā.

Or. en

Pamatojums

Labots ziņojuma projekts, precizējot, ka riska faktori tiek apstiprināti ES atveseļošanas 
prospekta, nevis reģistrācijas dokumenta saturā.

Grozījums Nr. 123
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – III iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir aprakstīt visbūtiskākos riskus, 
kas raksturīgi emitentam un akcijām.

Mērķis ir aprakstīt visbūtiskākos riskus, 
kas raksturīgi emitentam un akcijām. 
Aprakstā iekļauj riskus, kas var 
nelabvēlīgi ietekmēt faktorus, tostarp 
vides, sociālos un pārvaldības faktorus, ja 
tādi ir.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Ernest Urtasun
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – IV iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāpublicē finanšu pārskati (gada un 
pusgada), kuri aptver 12 mēnešu periodu 
pirms ES atveseļošanas prospekta 
apstiprināšanas. Ja ir publicēti gan gada, 
gan pusgada finanšu pārskati, ir 
nepieciešami tikai gada pārskati, ja tie ir 
publicēti vēlāk nekā pusgada finanšu 
pārskati.

ES atveseļošanas prospektā ir iekļauti 
finanšu pārskati (gada un pusgada), kuri 
aptver 12 mēnešu periodu pirms ES 
atveseļošanas prospekta apstiprināšanas. Ja 
ir publicēti gan gada, gan pusgada finanšu 
pārskati, ir nepieciešami tikai gada 
pārskati, ja tie ir publicēti vēlāk nekā 
pusgada finanšu pārskati.

Or. en

Grozījums Nr. 125
José Gusmão

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – IVa iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IVa. Apraksts par emitenta politiku 
attiecībā uz dividenžu sadali un visiem 
ierobežojumiem, kas šajā sakarā ir spēkā

Or. en

Grozījums Nr. 126
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – IVa iedaļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IVa. Uzņēmējdarbības stratēģija un 
mērķi
Mērķis ir iekļaut aprakstu par:
(a) emitenta ilgtermiņa uzņēmējdarbības 
stratēģiju un mērķiem — gan finanšu, 
gan nefinanšu — atveseļošanas un 
ekoloģiskās pārkārtošanās kontekstā, cita 
starpā norādot arī uz dekarbonizācijas 
plāniem, ja tādi ir;
(b) būtiskiem ieguldījumiem, kurus 
emitents ir veicis kopš jaunāko finanšu 
pārskatu publicēšanas dienas un kuru 
īstenošana vēl turpinās;
(c) emitenta uzņēmējdarbības attīstību un 
darbības rezultātiem un emitenta pozīciju, 
cita starpā norādot arī gan galvenos 
finanšu, gan nefinanšu darbības 
rādītājus, kas būtiski konkrētajai 
uzņēmējdarbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 127
José Gusmão

Regulas priekšlikums
I pielikums
Va pielikums – IVa iedaļa (jauna)
Va pielikums – IVa iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IVa. Obligāti ir jāatklāj informācija par 
visu saņemto valsts atbalstu un publiskā 
sektora subsīdijām.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Markus Ferber
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Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) informācija par emitenta stratēģiju 
Covid-19 krīzes kontekstā.

Or. en

Pamatojums

Atveseļošanas prospektā emitents vismaz vispārīgi izklāsta savu stratēģiju attiecībā uz to, kā 
tas plāno pārvarēt Covid-19 krīzi.

Grozījums Nr. 129
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – VII iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII. Kur un kad parakstīties uz akcijām VII. Būtiska informācija par akcijām

Or. en

Grozījums Nr. 130
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – VII iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir norādīt starptautiskās drošības 
identifikācijas numuru („ISIN”) un citu 
būtisku informāciju par publiski 

Mērķis ir sniegt šādu būtisku informāciju 
par publiski piedāvātajām akcijām:
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piedāvātajām akcijām un sniegt 
informāciju par to, kur var parakstīties uz 
akcijām, kā arī par laikposmu, tostarp par 
visiem iespējamiem grozījumiem, kuru 
laikā piedāvājums būs atvērts, un 
pieteikuma procesa aprakstu kopā ar jaunu 
akciju emisijas datumu.

(a) starptautiskais vērtspapīru 
identifikācijas numurs (ISIN);
(b) tiesības, kas izriet no akcijām, šādu 
tiesību izmantošanas kārtība un jebkādi 
šo tiesību ierobežojumi;
(c) akciju tirgus cenas iepriekšējās 
darbības rādītāji un dividenžu peļņa, ja 
tāda ir;
(d) un sniegt informāciju par to, kur var 
parakstīties uz akcijām, kā arī par 
laikposmu, tostarp par visiem iespējamiem 
grozījumiem, kuru laikā piedāvājums būs 
atvērts, un pieteikuma procesa aprakstu 
kopā ar jaunu akciju emisijas datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – VIIa iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIIa. Dividenžu politika
Apraksts par emitenta politiku attiecībā uz 
dividenžu sadali, cita starpā arī par visiem 
attiecīgajiem ierobežojumiem, ja tādi ir, 
un par savu akciju atpirkšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – VIIb iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIIb. Atalgojuma politika
Īss apraksts par emitenta atalgojuma 
politiku, cita starpā arī par visiem 
labumiem, kas piešķirti atsevišķiem 
direktoriem un vadītājiem, par atalgojuma 
kopsummu, atsevišķi norādot fiksēto un 
mainīgo komponentu, par piešķirto vai 
piedāvāto akciju skaitu un akciju iegādes 
iespējām.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – VIIa iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIIIa. Valsts atbalsta veidā saņemtā 
palīdzība
Mērķis ir sniegt informāciju par to, vai 
emitents atveseļošanas kontekstā ir 
saņēmis jebkādu valsts atbalstu, un — ja 
šāds atbalsts ir saņemts, — par to, kādam 
mērķim, ar kādu instrumentu un par kādu 
summu atbalsts ir saņemts un ar kādiem 
nosacījumiem.

Or. en



PE660.110v01-00 68/69 AM\1216956LV.docx

LV

Grozījums Nr. 134
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – X iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir sniegt informāciju par to, vai 
apgrozāmais kapitāls ir pietiekami liels, lai 
apmierinātu emitenta pašreizējās 
vajadzības, vai, ja tas ir nepietiekams, kā 
emitents grasās nodrošināt vajadzīgo 
apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.

Mērķis ir sniegt informāciju par emitenta 
kapitalizāciju un parādsaistībām (nošķirot 
garantētās un negarantētās, nodrošinātās 
un nenodrošinātās parādsaistības) un par 
to, vai apgrozāmais kapitāls ir vai nav 
pietiekami liels, lai apmierinātu emitenta 
pašreizējās vajadzības. Ja kapitāls nav 
pietiekami liels, ir precīzi jāapraksta tas, 
kā emitents grasās nodrošināt vajadzīgo 
apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – XI iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir sniegt informāciju par jebkādiem 
ar emisiju saistītiem interešu konfliktiem.

Mērķis ir sniegt informāciju par interesēm, 
tostarp jebkādiem ar emisiju saistītiem 
interešu konfliktiem, precīzi norādot 
iesaistītās fiziskās un juridiskās personas 
un to, kāda veida intereses tās ir.

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – XI iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XI. Līdzdalība pēc emisijas XI. Vērtības samazināšanās un 
līdzdalība pēc emisijas

Or. en

Grozījums Nr. 137
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 2017/1129
Va pielikums – XI iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir sniegt informāciju par līdzdalību 
akciju kapitālā un balsstiesībām pēc 
kapitāla palielināšanas, kas izriet no 
publiskā piedāvājuma.

Mērķis ir sniegt informāciju par vērtības 
samazināšanos akciju kapitālā un 
balsstiesībās, ko piedzīvos emitenta esošie 
akcionāri pēc kapitāla palielināšanas 
publiskā piedāvājuma rezultātā.

Or. en


