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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas tekstas 
žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo 
prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai 
atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0281),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0206/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja 
ekonomikos gaivinimo procese remdamos 
įmones, kurioms reikalingas finansavimas, 

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

ir numatoma, kad joms teks labai svarbus 
vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu 
(ES) 2017/2019 kredito įstaigoms taikoma 
prievolės skelbti prospektą išimtis 
nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų 
ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų 
atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 
75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta 
išimties taikymo riba turėtų būti padidinta 
ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti 
klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ši 
priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji 
turėtų būti taikoma ribotą laikotarpį, kuris 
baigtųsi 2022 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamosios dalies patikslinimas siekiant suderinti ją su 14a straipsnio tekstu, taip pat 
nedideli techniniai pakeitimai siekiant užtikrinti, kad būtų aišku, kad prieš priimdamas 
sprendimą investuoti į vertybinius popierius investuotojas turėtų peržiūrėti visą ES atsigavimo 
prospektą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas 
skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio 
prospekto tvarka turėtų nustoti galioti ne 
vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
Siekiant užtikrinti ES atsigavimo prospektų 
tęstinumą, tiems ES atsigavimo 
prospektams, kurie buvo patvirtinti iki 
tvarkos galiojimo pabaigos, turėtų būti 
taikoma tęstinumo nuostata;

Or. en



PE658.908v01-00 8/18 PR\1215365LT.docx

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija 
turėtų pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą 
ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto. Į šią peržiūrą 
turėtų būti įtrauktas vertinimas, ar ES 
atsigavimo prospektams taikoma 
informacijos atskleidimo tvarka yra 
tinkama šio reglamento tikslams pasiekti, 
ir, jei manoma, kad tai tinkama, į 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti įtraukta 
nuolatinė prospekto forma, kuri 
sumažintų naštą, susijusią su antrinėmis 
emisijomis, kurias apima ES atsigavimo 
prospektas; 

Or. en

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

The period of application for the new Recovery Prospectus should run until the end of 2022, 
which would allow credit institutions and companies to make use of the shorter and less 
burdensome format for a slightly longer period than proposed by the Commission, in order to 
aid economic recovery from the pandemic through the reduced administrative burden. In 
addition, with the review of the Prospectus Regulation as a whole due by 21 July 2022, the 
extra six months will allow for a legislative proposal to incorporate a form of the EU 
Recovery Prospectus in the overall Prospectus Regime, if it is deemed to enhance that regime, 
as well as enhance the CMU.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Prospektų reglamento 5 dalyje reikalaujama, kad įvade būtų nurodyta prospekto patvirtinimo 
data. Pranešėjas mano, kad šis reikalavimas turėtų būti įtrauktas į atsigavimo prospekto 
santrauką.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

Taip siekiama suderinti subjektų, kurie gali parengti ES atsigavimo prospektą, apimtį, kad 
būtų įtraukti tie patys siūlytojai, kurie turi teisę naudotis supaprastintu antrinių emisijų 
prospektu.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad, atsižvelgiant į galimą COVID-19 poveikį emitentų veiklai, į atsigavimo 
prospektą taip pat reikėtų įtraukti visus reikšmingus emitento verslo pokyčius, įvykusius nuo 
paskutinių finansinių metų pabaigos. Todėl šis reikalavimas dera su šio reglamento 14 
straipsniu, ypač su esama antrinių emisijų tvarka.

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) su akcijomis susijusias teises, 
emisijos priežastis ir jos poveikį bendrai 
emitento kapitalo struktūrai ir pajamų 
panaudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti teksto formuluotę su Prospektų reglamento 14 straipsnio 2 dalies b punkte 
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pateikta formuluote dėl antrinių emisijų, taip užtikrinant, kad nebūtų manoma, kad tai naujas 
ar papildomas reikalavimas, palyginti su pirminiu reglamentu, kuris gali apsunkinti 
atsigavimo prospekto patvirtinimo procesą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14a straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES atsigavimo prospektą sudaro vienas 
dokumentas, kuriame pateikiama Va priede 
nurodyta būtiniausia informacija. 
Atspausdintą prospektą sudaro ne daugiau 
kaip 30 A4 dydžio puslapių ir jis yra 
pateikiamas ir išdėstomas taip, kad jį būtų 
lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio 
rašmenis.

ES atsigavimo prospektą sudaro vienas 
dokumentas, kuriame pateikiama Va priede 
nurodyta būtiniausia informacija. 
Atspausdintą prospektą, įskaitant jo 
santrauką, sudaro ne daugiau kaip 30 A4 
dydžio puslapių ir jis yra pateikiamas ir 
išdėstomas taip, kad jį būtų lengva skaityti, 
naudojant įskaitomo dydžio rašmenis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama patikslinti, kad didžiausia atsigavimo prospekto apimtis yra 30 puslapių, įskaitant 2 
puslapių santrauką.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

reikšminga klaida arba reikšmingas 
netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas 
prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui arba 
prieš pateikiant vertybinius popierius, 
priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Šį 
laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali 
pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą 
terminas nurodomas priede.

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas siekiant aiškumo.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
per vieną darbo dieną nuo priedo 
paskelbimo.

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

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas siekiant aiškumo.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

galioti 2022 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

The period of application for the new Recovery Prospectus should run until the end of 2022, 
which would allow credit institutions and companies to make use of the shorter and less 
burdensome format for a slightly longer period than proposed by the Commission, in order to 
aid economic recovery from the pandemic through the reduced administrative burden. In 
addition, with the review of the Prospectus Regulation as a whole due by 21 July 2022, the 
extra six months will allow for a legislative proposal to incorporate a form of the EU 
Recovery Prospectus in the overall Prospectus Regime, if it is deemed to enhance that regime, 
as well as enhance the CMU.

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

The period of application for the new Recovery Prospectus should run until the end of 2022, 
which would allow credit institutions and companies to make use of the shorter and less 
burdensome format for a slightly longer period than proposed by the Commission, in order to 
aid economic recovery from the pandemic through the reduced administrative burden. In 
addition, with the review of the Prospectus Regulation as a whole due by 21 July 2022, the 
extra six months will allow for a legislative proposal to incorporate a form of the EU 
Recovery Prospectus in the overall Prospectus Regime, if it is deemed to enhance that regime, 
as well as enhance the CMU.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo - I skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I. Santrauka
Į ES atsigavimo prospektą įtraukiama 
santrauka, parengta pagal 7 straipsnio 
12a dalį. Ta santrauka įtraukiama 
skaičiuojant didžiausią ES atsigavimo 
prospekto apimtį, nustatytą 14a straipsnio 
2 dalies trečioje pastraipoje.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukus nuostatą dėl santraukos įtraukimo į atsigavimo prospekto pirmąjį punktą, 
užtikrinama, kad priede tiksliai atsispindėtų visi punktai, kurių reikalaujama pagal 
atsigavimo prospekto nuostatas, ir paaiškinama, kad santrauka įskaičiuojama į ne daugiau 
kaip 30 puslapių atsigavimo prospekto apimtį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo I skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad šioje priedo dalyje nustatyti reikalavimai 
neprieštarautų šio reglamento I priedo 4.4 punkte nustatytam atsakomybės ribojimo 
pranešimo reikalavimui, pagal kurį informacija apie emitentą turėtų apimti „emitento 
interneto svetainę, jei tokia yra, ir atsakomybės ribojimo pareiškimą, kad svetainėje pateikta 
informacija nėra prospekto dalis, nebent ta informacija į prospektą įtraukiama pateikiant 
nuorodą“.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo III skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Taip siekiama suderinti rizikos veiksnių reikalavimus su reikalavimais, nustatytais 
Deleguotajame reglamente (ES) 2019/980, kuriame nurodoma, kaip rizikos veiksniai turi būti 
įtraukti į kiekvienos formos prospektą. Konkreti formuluotė paimta iš Deleguotojo reglamento 
(ES) 2019/980 8 priedo 3.1 punkto, kuris susijęs su ne nuosavybės vertybinių popierių 
antrinių emisijų rizikos veiksniais.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo IV a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėmis aplinkybėmis įvairių vertybinių popierių emitentų dividendų politika buvo 
sutrikdyta. Būtų apdairu ir naudinga investuotojui į priedą įtraukti reikalavimą emitentams 
pateikti esamos dividendų politikos aprašymą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo V skirsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nė viena iš šio skirsnio a arba b 
punkte nurodytų tendencijų iš esmės 
nesikeičia, būtina tai nurodyti.

Or. en

Pagrindimas

Taip siekiama užtikrinti skirtingų formų prospektų turinio pagal šį reglamentą vienodumą.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo VIII a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIIIa. Kapitalizacija ir įsiskolinimas
Ne daugiau kaip likus 90 dienų iki 
dokumento parengimo datos parengtas 
pareiškimas dėl kapitalizacijos ir 
įsiskolinimo (atskirai nurodant 
garantuotuosius bei negarantuotuosius ir 
užtikrintuosius bei neužtikrintuosius 
įsiskolinimus). Terminas „įsiskolinimas“ 
taip pat apima netiesioginius ir 
neapibrėžtuosius įsiskolinimus.
Jei emitento kapitalizacijos ir įsiskolinimo 
būklė per 90 dienų laikotarpį iš esmės 
pasikeičia, pateikiama papildomos 
informacijos – aprašomi šie pokyčiai arba 
atnaujinami atitinkami skaičiai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama papildyti pareiškimą dėl apyvartinio kapitalo ir užtikrinti, kad potencialūs 
investuotojai įžvelgtų emitento skolos ir nuosavo kapitalo santykį. Ši informacija bus 
reikalinga bet kokiam emitento, norinčio rekapitalizuoti kapitalą, pateiktam nuosavo kapitalo 
aprašui, ypač atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo IX skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pateikti pareiškimą apie tai, ar yra 
pakankamo apyvartinio kapitalo esamiems 
emitento poreikiams patenkinti ar nėra. Jei 
pakankamo apyvartinio kapitalo nėra, 
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suformuoti papildomą reikalingą apyvartinį 
kapitalą.

turėtų būti pateikta informacija apie tai, 
kaip emitentas siūlo suformuoti papildomą 
reikalingą apyvartinį kapitalą.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojui turėtų būti užtikrintas visiškas skaidrumas dėl to, ar emitentas turi pakankamą 
apyvartinį kapitalą. Todėl turėtų būti reikalaujama nurodyti, ar taip yra.


