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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu 
(ES) 2017/1129 attiecībā uz ES atveseļošanas prospektu un mērķtiecīgiem 
pielāgojumiem finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 
pandēmijas
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0281),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0206/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

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 

(3) Kredītiestādes ir aktīvi iesaistījušās 
atveseļošanas procesā, atbalstot 
uzņēmumus, kam bijis nepieciešams 
finansējums, un paredzams, ka tās būs 
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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.

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 un beigties 2022. gada 
31. decembrī.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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. Šis kopsavilkums būtu 
jāiekļauj ES atveseļošanas prospekta 
sākumā, un tajā būtu galvenokārt jāsniedz 
pamatinformācija, kas ļautu ieguldītājiem 
izlemt par to, kurus vērtspapīru 
piedāvājumus un atļaujas veikt tirdzniecību 
padziļināti izpētīt, pēc tam iepazīstoties ar 
prospektu kopumā, lai pieņemtu lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Apsvēruma precizējums, lai panāktu atbilstību 14.a panta tekstam, kā arī nelielas tehniskas 
izmaiņas, kas precizē, ka ieguldītājam būtu jāpārskata viss ES atveseļošanas prospekts, pirms 
tas pieņem lēmumu par ieguldīšanu vērtspapīros.



PR\1215365LV.docx 7/18 PE658.908v01-00

LV

Grozījums Nr. 3

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. Termiņš, 
kurā jāsazinās ar ieguldītājiem, kā arī to 
ieguldītāju daudzums, ar kuriem jāsazinās, 
var radīt grūtības finanšu starpniekiem. 
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 pēc papildinājuma 
publicēšanas, un būtu jāpagarina šo 
ieguldītāju informēšanas termiņš.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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 ES atveseļošanas 
prospektiem, kas apstiprināti līdz režīma 
beigām, būtu jāpiemēro tiesības saglabāt 
iepriekš spēkā esošos nosacījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

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, ja to uzskata par lietderīgu, tiesību 
akta priekšlikumā būtu jāiekļauj pastāvīgs 
prospekts, kas samazinātu slogu 
sekundārajām emisijām, uz kurām 
attiecas ES atveseļošanas prospekts. 

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 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

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 
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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.

Grozījums Nr. 7

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

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

Pamatojums

Prospekta regulas 5. punktā noteikts, ka ievadā jāiekļauj prospekta apstiprināšanas datums. 
Referents uzskata, ka šī prasība jāiekļauj atveseļošanas prospekta kopsavilkumā.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot to personu darbības jomu, kuras var sagatavot ES 
atveseļošanas prospektu, lai minētajā darbības jomā iekļautu tos pašus piedāvātājus, kuriem 
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ir tiesības izmantot sekundāro emisiju vienkāršoto prospektu.

Grozījums Nr. 9

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

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 uzņēmējdarbības un 
finansiālajā stāvoklī, kas notikušas kopš 
pēdējā finanšu gada beigām, ja tādas ir;

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka, ņemot vērā iespējamo ietekmi uz emitentu uzņēmējdarbību Covid-19 
rezultātā, atveseļošanas prospektā būtu jāziņo arī par jebkādām būtiskām izmaiņām emitenta 
uzņēmējdarbībā, kas notikušas kopš pēdējā finanšu gada beigām. Tāpēc šī prasība ir 
saskaņota ar šīs regulas 14. pantu, konkrētāk, ar spēkā esošo sekundāro emisiju režīmu.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) no vērtspapīriem izrietošās 
tiesības, emitēšanas iemeslus un tās 
ietekmi uz emitenta vispārējo kapitāla 
struktūru, kā arī ieņēmumu izlietojumu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot teksta formulējumu ar Prospektu regulas 14. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā iekļauto formulējumu par sekundārajām emisijām, tādējādi nodrošinot, ka šis 
noteikums netiek uztverts kā jauna vai papildu prasība salīdzinājumā ar sākotnējo regulu, jo 
tas var sarežģīt atveseļošanas prospekta apstiprināšanas procesu.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2017/1129
14.a pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES atveseļošanas prospekts ir viens 
dokuments, kurā norādīta minimālā 
informācija, kas noteikta Va pielikumā. Tā 
maksimālais garums ir 30 drukātas A4 
formāta lappuses, un tas ir noformēts un 
izkārtots tā, lai būtu viegli lasāms, 
izmantojot salasāma lieluma rakstzīmes.

ES atveseļošanas prospekts ir vienots 
dokuments, kurā norādīta minimālā 
informācija, kas noteikta Va pielikumā. Tā 
maksimālais garums, ieskaitot 
kopsavilkumu, ir 30 drukātas A4 formāta 
lappuses, un tas ir noformēts un izkārtots 
tā, lai būtu viegli lasāms, izmantojot 
salasāma lieluma rakstzīmes.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka atveseļošanas prospekta maksimālais garums ir 30 lappuses, 
ieskaitot kopsavilkumu uz 2 lpp.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 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 

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 no papildinājuma 
publicēšanas dienas, 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 — 
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notiek vispirms. Emitents vai piedāvātājs 
var pagarināt minēto termiņu. Atsaukšanas 
tiesību izmantošanas galīgo termiņu norāda 
papildinājumā.

atkarībā no tā, kas notiek vispirms. 
Emitents vai piedāvātājs var pagarināt 
minēto termiņu. Atsaukšanas tiesību 
izmantošanas galīgo termiņu norāda 
papildinājumā.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks grozījums skaidrības labad.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 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 no papildinājuma 
publicēšanas dienas.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks grozījums skaidrības labad.

Grozījums Nr. 14

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

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
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 15

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

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 
sagatavoti 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

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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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
Pielikums
Regula (ES) 2017/1129
Va pielikums – - I iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I. Kopsavilkums
ES atveseļošanas prospektā iekļauj 
kopsavilkumu, kas sagatavots saskaņā ar 
7. panta 12.a punktu. Kopsavilkuma 
garumu ieskaita ES atveseļošanas 
prospekta maksimālā garuma aprēķinā, 
kā paredzēts 14.a panta 2. punkta trešajā 
daļā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredz kopsavilkumu iekļaut atveseļošanas prospektā kā pirmo daļu, nodrošinot, 
ka pielikums precīzi atspoguļo visas atveseļošanas prospektā prasītās daļas, un precizē, ka 
kopsavilkums ir daļa no atveseļošanas prospekta 30 lappušu maksimālā garuma.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
Pielikums
Regula (ES) 2017/1129
Va pielikums – I iedaļa

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, iekļaujot tās juridiskās personas 
identifikatoru (“LEI”), tās reģistrācijas 
dalībvalsti un tīmekļa vietni, ja tāda ir, 
kurā ieguldītāji var atrast informāciju par 
sabiedrības darījumdarbību un atrunu, kas 
noteikta šā pielikuma IV sadaļas ceturtajā 
daļā, tās ražotajiem produktiem vai 
sniegtajiem pakalpojumiem, galvenajiem 
tirgiem, kuros tā konkurē, tās 
organizatorisko struktūru un attiecīgā 
gadījumā informāciju, kas iekļauta ar 
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atsauci.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka šajā pielikuma daļā noteiktās prasības nav pretrunā ar 
šīs regulas I pielikuma IV punkta ceturtajā daļā iekļauto atrunu, kurā teikts, ka informācijā 
par emitentu norāda “emitenta tīmekļa vietni, ja tāda ir, precizējot, ka tīmekļa vietnē sniegtā 
informācija nav daļa no prospekta, izņemot, ja prospektā ir ietverta atsauce uz šādu 
informāciju”.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
Pielikums
Regula (ES) 2017/1129
Va pielikums – III iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

To būtisko risku apraksts, kas ir raksturīgi 
emitentam un kas var ietekmēt emitenta 
spēju izpildīt saistības, ko uzliek 
vērtspapīri, ierobežotā skaitā kategoriju 
iedaļā, kuras nosaukums ir “Riska 
faktori”.

Sākumā izklāsta visbūtiskākos riskus 
katrā kategorijā, kuri apkopoti 
novērtējumā, ko veicis emitents, 
piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju 
veikt tirdzniecību regulētā tirgū, ņemot 
vērā negatīvo ietekmi uz emitentu, un to 
rašanās iespējamību. Riska faktorus 
apstiprina reģistrācijas dokumenta saturā.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot riska faktoru prasības ar prasībām, kas noteiktas Deleģētajā 
regulā (ES) 2019/980, kurā izklāstīts, kā riska faktori ir jāiekļauj katrā prospekta formā. 
Konkrētais formulējums ir no Deleģētās regulas (ES) 2019/980 8. pielikuma 3.1. punkta, kas 
attiecas uz riska faktoriem sekundāru emisiju vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla 
vērtspapīri.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
Pielikums
Regula (ES) 2017/1129
Va pielikums – IV a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IVa. Dividenžu politika
Izklāsta emitenta politiku attiecībā uz 
dividenžu sadali un visiem pašreizējiem 
ierobežojumiem šajā sakarā. 

Or. en

Pamatojums

Pašreizējos apstākļos ir traucēta vairāku vērtspapīru emitentu dividenžu politika. Būtu 
saprātīgi un lietderīgi ieguldītājam iekļaut pielikumā prasību emitentiem sniegt aprakstu par 
savu pašreizējo dividenžu politiku.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
Pielikums
Regula (ES) 2017/1129
Va pielikums – V iedaļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav būtisku izmaiņu nevienā no šīs 
iedaļas a) vai b) apakšpunktā minētajām 
tendencēm, par to ir jāsniedz paziņojums.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu satura vienveidību dažādiem šajā regulā 
paredzētiem prospekta veidiem.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
Pielikums
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Regula (ES) 2017/1129
Va pielikums – VIII a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIIIa. Kapitalizācija un parādsaistības
Paziņojums par kapitalizāciju un 
parādsaistībām (nodalot garantētās un 
negarantētās, nodrošinātās un 
nenodrošinātās parādsaistības), kas nav 
vecāks par 90 dienām, skaitot no 
dokumenta datēšanas dienas. Termins 
“parādsaistības” ietver arī netiešas un 
eventuālas parādsaistības.
Ja emitenta kapitalizācijas un 
parādsaistību stāvoklis 90 dienu periodā 
būtiski mainās, sniedz papildu aprakstošu 
informāciju par šādām izmaiņām vai 
minētos skaitļus atjaunina.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredz papildināt apgrozāmā kapitāla pārskatu un nodrošināt, ka potenciālajiem 
ieguldītājiem ir redzama emitenta parāda attiecība pret pašu kapitālu. Šī informācija būs 
nepieciešama jebkuram pašu kapitāla aprakstam, ko iesniedz emitents, kurš vēlas veikt 
rekapitalizāciju, jo īpaši saistībā ar Covid-19 pandēmiju.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
Pielikums
Regula (ES) 2017/1129
Va pielikums – IX 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.

Sniegt paziņojumu par to, vai apgrozāmais 
kapitāls ir pietiekami liels, lai apmierinātu 
emitenta pašreizējās vajadzības. Ja 
apgrozāmais kapitāls nav pietiekami liels, 
jāsniedz informācija par to, kā emitents 
grasās nodrošināt vajadzīgo apgrozāmā 
kapitāla papildu apjomu.

Or. en
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Pamatojums

Būtu jānodrošina ieguldītājam pilnīga pārredzamība attiecībā uz to, vai emitenta 
apgrozāmais kapitāls ir pietiekams. Tādēļ būtu jānosaka prasība norādīt, vai tas tā ir, vai 
nav.


