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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. Il-
partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u 
grassa t-test il-ġdid u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (UE) 2017/1129 fir-rigward tal-prospett ta' Rkupru tal-UE u aġġustamenti 
mmirati għal intermedjarji finanzjarji biex jgħinu l-irkupru mill-pandemija tal-
COVID-19
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2020)0281),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C9-0206/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ...,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-
0000/2020),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta 
tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3



PE658.908v01-00 6/18 PR\1215365MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-istituzzjonijiet ta' kreditu kienu 
attivi fl-irkupru biex jappoġġaw kumpaniji 
li kienu jeħtieġu finanzjament u huma 
mistennija li jkunu pilastru fundamentali 
tal-irkupru. Ir-Regolament (UE) 2017/2019 
jintitola lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal 
eżenzjoni mill-obbligu li jippubblikaw 
prospett f'każ ta' offerta ta' ċerti titoli 
mingħajr ekwità maħruġa b'mod kontinwu 
jew ripetut sa ammont aggregat ta' 
EUR 75 miljun f'perjodu ta' 12-il xahar. 
Jenħtieġ li dak il-livell limitu tal-eżenzjoni 
jiżdied għal perjodu limitat ta' żmien 
sabiex jitrawwem il-ġbir ta' fondi għall-
istituzzjonijiet ta' kreditu u jingħataw naqra 
nifs biex jappoġġaw lill-klijenti tagħhom 
fl-ekonomija reali. Peress li dik il-miżura 
hija limitata għall-fażi ta' rkupru, jenħtieġ li 
din tkun għalhekk disponibbli għal perjodu 
ta' żmien limitat ta' 18-il xahar.

(3) L-istituzzjonijiet ta' kreditu kienu 
attivi fl-irkupru biex jappoġġaw kumpaniji 
li kienu jeħtieġu finanzjament u huma 
mistennija li jkunu pilastru fundamentali 
tal-irkupru. Ir-Regolament (UE) 2017/2019 
jintitola lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal 
eżenzjoni mill-obbligu li jippubblikaw 
prospett f'każ ta' offerta ta' ċerti titoli 
mingħajr ekwità maħruġa b'mod kontinwu 
jew ripetut sa ammont aggregat ta' 
EUR 75 miljun f'perjodu ta' 12-il xahar. 
Jenħtieġ li dak il-livell limitu tal-eżenzjoni 
jiżdied għal perjodu limitat ta' żmien 
sabiex jitrawwem il-ġbir ta' fondi għall-
istituzzjonijiet ta' kreditu u jingħataw naqra 
nifs biex jappoġġaw lill-klijenti tagħhom 
fl-ekonomija reali. Peress li din il-miżura 
hija limitata għall-fażi ta' rkupru, jenħtieġ li 
din tkun għalhekk disponibbli għal perjodu 
ta' żmien limitat, li jintemm fil-
31 ta' Diċembru 2022.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jenħtieġ li l-prospett ta' Rkupru tal-
UE jinkludi sommarju qasir bħala sors utli 
ta' informazzjoni għall-investituri, b'mod 
partikolari l-investituri bl-imnut. Jenħtieġ li 
dak is-sommarju jkun parti indipendenti 
mill-prospett ta' Rkupru tal-UE u jiffoka 
fuq informazzjoni ewlenija li tippermetti 
lill-investituri jiddeċiedu liema offerti u 
ammissjonijiet għall-kummerċ ta' titoli 
jeżaminaw aktar billi jirrevedu l-prospett 
sħiħ ta' Rkupru tal-UE biex jieħdu d-
deċiżjoni tagħhom.

(7) Jenħtieġ li l-prospett ta' Rkupru tal-
UE jinkludi sommarju qasir bħala sors utli 
ta' informazzjoni għall-investituri, b'mod 
partikolari l-investituri bl-imnut. Jenħtieġ li 
dak is-sommarju jiġi stipulat fil-bidu tal-
prospett ta' Rkupru tal-UE u jiffoka fuq 
informazzjoni ewlenija li tippermetti lill-
investituri jiddeċiedu liema offerti u 
ammissjonijiet għall-kummerċ ta' titoli 
jeżaminaw aktar, wara li jirrevedu l-
prospett sħiħ ta' Rkupru tal-UE sabiex 
jieħdu d-deċiżjoni tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-premessa biex tinġieb f'konformità mat-test tal-Artikolu 14a, kif ukoll bidliet 
tekniċi żgħar għall-fini li jiġi żgurat li jkun ċar li l-investitur għandu jirrieżamina l-prospett 
ta' Rkupru tal-UE kollu qabel ma jieħu deċiżjoni biex jinvesti fit-titoli.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-Regolament (UE) 2017/1129 
jirrikjedi li l-intermedjarji finanzjarji 
jinfurmaw lill-investituri bil-possibbiltà ta' 
suppliment u, f'ċerti ċirkostanzi, li 
jikkuntattjaw lill-investituri fl-istess jum li 
jiġi ppubblikat suppliment. L-ambitu tal-
investituri li għandhom jiġu kkuntattjati 
kif ukoll l-iskadenza biex 
jikkuntattjawhom jistgħu jqajmu xi 
diffikultajiet. Sabiex jingħata sokkors u 
jiġu liberati riżorsi għall-intermedjarji 
finanzjarji filwaqt li jinżamm livell għoli 
ta' protezzjoni għall-investitur, jenħtieġ li 
jiġi stabbilit reġim aktar proporzjonat. 
Jenħtieġ li tali sistema tispeċifika liema 
investituri għandhom jiġu kkuntattjati 
mill-intermedjarji finanzjarji meta jiġi 
ppubblikat suppliment u tiġi estiża l-
iskadenza biex jiġu kkuntattjati dawk l-
investituri.

(10) Ir-Regolament (UE) 2017/1129 
jirrikjedi li l-intermedjarji finanzjarji 
jinfurmaw lill-investituri bil-possibbiltà ta' 
suppliment u, f'ċerti ċirkostanzi, li 
jikkuntattjaw lill-investituri fl-istess jum li 
jiġi ppubblikat suppliment. L-iskadenza sa 
meta l-investituri jeħtiġilhom jiġu 
kkuntattjati, kif ukoll l-ambitu tal-
investituri li għandhom jiġu kkuntattjati, 
jistgħu joħolqu diffikultajiet għall-
intermedjarji finanzjarji . Sabiex jingħata 
sokkors u jiġu liberati riżorsi għall-
intermedjarji finanzjarji filwaqt li jinżamm 
livell għoli ta' protezzjoni għall-investitur, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit reġim aktar 
proporzjonat. Jenħtieġ li tali reġim 
jispeċifika liema investituri jenħtieġ li jiġu 
kkuntattjati mill-intermedjarji finanzjarji 
meta jiġi ppubblikat suppliment u jenħtieġ 
li tiġi estiża l-iskadenza biex jiġu 
kkuntattjati dawk l-investituri.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Peress li l-Prospett ta' Rkupru tal-
UE huwa limitat għall-fażi ta' rkupru, 
jenħtieġ li r-reġim ta' dan il-prospett jiskadi 

(11) Peress li l-Prospett ta' Rkupru tal-
UE huwa limitat għall-fażi ta' rkupru, 
jenħtieġ li r-reġim ta' dan il-prospett jiskadi 
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18-il xahar wara d-data tal-applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament. Sabiex tiġi żgurata 
l-kontinwità tal-prospetti ta' Rkupru tal-
UE, jenħtieġ li dawk approvati qabel l-
iskadenza tar-reġim jibbenefikaw minn 
dispożizzjoni ta' anterjorità.

sal-31 ta' Diċembru 2022. Sabiex tiġi 
żgurata l-kontinwità tal-prospetti ta' 
Rkupru tal-UE, jenħtieġ li dawk il-
prospetti ta' Rkupru tal-UE approvati 
qabel l-iskadenza tar-reġim jibbenefikaw 
minn dispożizzjoni ta' anterjorità.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Jenħtieġ li l-Kummissjoni, qabel il-
21 ta' Lulju 2022, tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, li jkun 
akkumpanjat fejn meħtieġ bi proposta 
leġiżlattiva. Jenħtieġ li din ir-reviżjoni 
tinkorpora fil-valutazzjoni tagħha jekk ir-
reġim ta' divulgazzjoni għal prospetti ta' 
Rkupru tal-UE huwiex xieraq biex 
jintlaħqu l-għanijiet segwiti minn dan ir-
Regolament.

(12) Jenħtieġ li l-Kummissjoni, qabel il-
21 ta' Lulju 2022, tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, li jkun 
akkumpanjat fejn meħtieġ bi proposta 
leġiżlattiva. Jenħtieġ li dan ir-rieżami 
jinkorpora fil-valutazzjoni tiegħu jekk ir-
reġim ta' divulgazzjoni għal prospetti ta' 
Rkupru tal-UE huwiex xieraq biex 
jintlaħqu l-għanijiet segwiti minn dan ir-
Regolament u jekk jitqies xieraq, fil-
proposta leġiżlattiva tiġi inkorporata 
forma permanenti ta' prospett li tnaqqas 
il-piżijiet fuq il-ħruġ sekondarju kopert 
mill-prospett ta' Rkupru tal-UE. 

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) minn [data ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament] għal [18-il xahar mid-data 
ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] 
titoli mingħajr ekwità maħruġa b'manjiera 
kontinwa jew ripetuta mill-istituzzjoni ta' 
kreditu, fejn il-korrispettiv aggregat totali 

(k) minn [data ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament] sal-31 ta' Diċembru 2022, 
titoli mingħajr ekwità maħruġa b'manjiera 
kontinwa jew ripetuta mill-istituzzjoni ta' 
kreditu, fejn il-korrispettiv aggregat totali 
fl-Unjoni għat-titoli offruti jkun inqas minn 
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fl-Unjoni għat-titoli offruti jkun inqas minn 
EUR 150 000 000 għal kull istituzzjoni ta' 
kreditu kkalkolat fuq perijodu ta' 12-il 
xahar, bil-kondizzjoni li dawn it-titoli:

EUR 150 000 000 għal kull istituzzjoni ta' 
kreditu kkalkolat fuq perijodu ta' 12-il 
xahar, bil-kondizzjoni li dawn it-titoli:

Or. en

Ġustifikazzjoni

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.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 7 – paragrafu 12a – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) introduzzjoni, li jkun fiha twissija 
kif definita fil-punt 5 ta' dan l-Artikolu;

(i) introduzzjoni, li jkun fiha twissijiet 
u d-data tal-approvazzjoni tal-prospett, kif 
stabbilit fil-punt 5 ta' dan l-Artikolu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-Regolament dwar il-Prospett, il-paragrafu 5 jirrikjedi li l-introduzzjoni tinkludi d-data 
tal-approvazzjoni tal-prospett. Ir-rapporteur jemmen li dan ir-rekwiżit għandu jiddaħħal fis-
sommarju tal-Prospett ta' Rkupru.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 14a – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) offerenti ta'titoli ammessi għall-
kummerċ f'suq regolat jew f'suq tat-
tkabbir tal-SMEs mingħajr interruzzjoni 
għal tal-inqas l-aħħar 18-il xahar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja l-ambitu ta' dawk li jistgħu jfasslu Prospett ta' 
Rkupru tal-UE biex jinkludi l-istess offerenti intitolati li jibbenefikaw mill-prospett simplifikat 
għall-ħruġ sekondarju.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 14a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prospetti tal-emittent u l-bidliet 
sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tal-
emittent li jkunu seħħew mit-tmiem tal-
aħħar sena finanzjarja, jekk ikun hemm;

(a) il-prospetti tal-emittent u l-bidliet 
sinifikanti fil-pożizzjoni tan-negozju u 
finanzjarja tal-emittent li jkunu seħħew 
mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja, jekk 
ikun hemm;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jemmen, minħabba l-impatt potenzjali fuq in-negozju tal-emittenti kkawżat mill-
Covid19, li l-Prospett ta' Rkupru għandu jinkludi wkoll kwalunkwe bidla sinifikanti fin-
negozju tal-emittent li seħħet minn tmiem l-aħħar sena finanzjarja. Dan ir-rekwiżit huwa 
għalhekk allinjat mal-Artikolu 14 ta' dan ir-Regolament, speċifikament ir-reġim eżistenti 
għall-ħruġ sekondarju.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 14a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-informazzjoni essenzjali dwar l-
ishma, ir-raġunijiet għall-ħruġ u l-impatt 
tiegħu fuq l-istruttura ġenerali tal-kapital 
tal-emittent, u l-użu tar-rikavat.

(b) id-drittijiet marbuta mat-titoli, ir-
raġunijiet għall-ħruġ u l-impatt tiegħu fuq 
l-istruttura ġenerali tal-kapital tal-emittent, 
u l-użu tar-rikavat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja l-formulazzjoni tat-test mal-formulazzjoni dwar il-
ħruġ sekondarju fir-Regolament dwar il-Prospett skont l-Artikolu 14.2(b), biex b'hekk jiġi 
żgurat li ma jkunx hemm perċezzjoni ta' rekwiżit ġdid jew addizzjonali meta mqabbel mar-
regolament oriġinali, li jista' jikkomplika l-proċess ta' approvazzjoni għall-Prospett ta' 
Rkupru.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 14a – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prospett ta' rkupru tal-UE għandu jkun 
dokument uniku li jkun fih l-informazzjoni 
minima stabbilita fl-Anness Va. Dan 
għandu jkollu tul massimu ta' 30 faċċati ta' 
karta daqs A4 meta jiġi stampat u għandu 
jiġi ppreżentat u stabbilit b'tali mod li jkun 
faċli li jinqara, bl-użu ta' tipa ta' daqs li 
tinqara.

Il-prospett ta' rkupru tal-UE għandu jkun 
dokument uniku li jkun fih l-informazzjoni 
minima stabbilita fl-Anness Va. Dan 
għandu jkollu tul massimu, inkluż is-
sommarju, ta' 30 faċċata ta' karta daqs A4 
meta jiġi stampat u għandu jiġi ppreżentat 
u stabbilit b'tali mod li jkun faċli li jinqara, 
bl-użu ta' tipa ta' daqs li tinqara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tikkjarifika li t-tul massimu tal-prospett ta' Rkupru għandu 
jkun 30 paġna, inkluż is-sommarju ta' 2 paġni.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a
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Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-prospett ikollu x'jaqsam ma' 
offerta ta' titoli lill-pubbliku, l-investituri li 
jkunu digà qablu li jixtru jew jissottoskrivu 
t-titoli qabel ma s-suppliment jiġi 
ppubblikat għandu jkollhom id-dritt, li jiġi 
eżerċitat fi żmien jumejn ta' xogħol wara l-
pubblikazzjoni tas-suppliment, li jirtiraw l-
aċċettazzjonijiet tagħhom, bil-kondizzjoni 
li l-fattur ġdid sinifikanti, l-iżball materjali 
jew l-ineżattezza materjali msemmija fil-
paragrafu 1 ikunu seħħew jew ikunu ġew 
innotati qabel l-għeluq tal-perijodu tal-
offerta jew l-għoti tat-titoli, skont liema 
minnhom iseħħ l-ewwel. Dak il-perijodu 
jista' jiġi estiż mill-emittent jew l-offerent. 
Id-data finali tad-dritt ta' rtirar għandha tiġi 
ddikjarata fis-suppliment.

2. Fejn il-prospett ikollu x'jaqsam ma' 
offerta ta' titoli lill-pubbliku, l-investituri li 
jkunu digà qablu li jixtru jew jissottoskrivu 
t-titoli qabel ma s-suppliment jiġi 
ppubblikat għandu jkollhom id-dritt, li jiġi 
eżerċitat fi żmien jumejn ta' xogħol mill-
pubblikazzjoni tas-suppliment, li jirtiraw l-
aċċettazzjonijiet tagħhom, bil-kondizzjoni 
li l-fattur ġdid sinifikanti, l-iżball materjali 
jew l-ineżattezza materjali msemmija fil-
paragrafu 1 ikunu seħħew jew ikunu ġew 
innotati qabel l-għeluq tal-perijodu tal-
offerta jew l-għoti tat-titoli, skont liema 
minnhom iseħħ l-ewwel. Dak il-perijodu 
jista' jiġi estiż mill-emittent jew l-offerent. 
Id-data finali tad-dritt ta' rtirar għandha tiġi 
ddikjarata fis-suppliment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda teknika għall-fini ta' ċarezza

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-investituri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu jkollhom 
id-dritt ta' rtirar imsemmi fil-paragrafu 2, l-
intermedjarju finanzjarju għandu 
jikkuntattja lil dawk l-investituri fi żmien 
jum ta' xogħol wara l-pubblikazzjoni tas-
suppliment.";

Meta l-investituri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu jkollhom 
id-dritt ta' rtirar imsemmi fil-paragrafu 2, l-
intermedjarju finanzjarju għandu 
jikkuntattja lil dawk l-investituri fi żmien 
jum ta' xogħol mill-pubblikazzjoni tas-
suppliment.";

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emenda teknika għall-fini ta' ċarezza

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 47a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġim stipulat fl-Artikolu 14a jiskadi fi 
[18-il xahar mid-data tal-applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament].

Ir-reġim stipulat fl-Artikolu 14a jiskadi fil-
31 ta' Diċembru 2022.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 47a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Prospetti ta' Rkupru tal-UE li jitfasslu 
skont l-Artikolu 14a u li jiġu approvati bejn 
[id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament] u [18-il xahar wara d-data 
tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] 
għandhom ikomplu jiġu rregolati skont dak 
l-Artikolu sa tmiem il-validità tagħhom jew 
sa ma jkunu għaddew tnax-il xahar minn 

Il-Prospetti ta' Rkupru tal-UE li jitfasslu 
skont l-Artikolu 14a u li jiġu approvati bejn 
[id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament] u l-31 ta' Diċembru 2022 
għandhom ikomplu jiġu rregolati skont dak 
l-Artikolu sa tmiem il-validità tagħhom jew 
sa ma jkunu għaddew tnax-il xahar wara l-
31 ta' Diċembru 2022, skont liema minn 
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[18-il xahar wara d-data tal-applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament], skont liema minn 
dawn iseħħ l-ewwel."

dawn iseħħ l-ewwel."

Or. en

Ġustifikazzjoni

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.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness
Regolament (UE) 2017/1129
Anness Va – taqsima – I (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-I. Sommarju
Il-prospett ta' Rkupru tal-UE għandu 
jinkludi sommarju mfassal skont l-
Artikolu 7(12a). Dak is-sommarju għandu 
jiġi inkluż bħala parti mill-kalkolu tat-tul 
massimu tal-prospett ta' Rkupru tal-UE 
previst fit-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 14a(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tas-sommarju bħala l-ewwel punt li għandu jiġi inkluż fil-Prospett ta' Rkupru 
tiżgura li l-Anness jirrifletti b'mod preċiż l-punti kollha meħtieġa skont il-Prospett ta' Rkupru, 
u tiċċara li s-Sommarju jifforma parti mit-tul massimu ta' 30 paġna tal-Prospett ta' Rkupru.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Anness
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Regolament (UE) 2017/1129
Anness Va – taqsima I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li tiġi identifikata l-
kumpanija li toħroġ l-ishma, inkluż l-
identifikatur ta' entità ġuridika tagħha 
("LEI"), l-Istat Membru ta' inkorporazzjoni 
tagħha u s-sit web fejn l-investituri jistgħu 
jsibu informazzjoni dwar l-operazzjonijiet 
tan-negozju tal-kumpanija, il-prodotti li 
tagħmel jew is-servizzi li tipprovdi, is-
swieq prinċipali fejn jikkompeti, l-
istruttura organizzattiva tagħha u, fejn 
applikabbli, l-informazzjoni inkorporata 
b'referenza.

L-għan huwa li tiġi identifikata l-
kumpanija li toħroġ l-ishma, inkluż l-
identifikatur ta' entità ġuridika tagħha 
("LEI"), l-Istat Membru ta' inkorporazzjoni 
tagħha u s-sit web, jekk jeżisti, fejn l-
investituri jistgħu jsibu informazzjoni dwar 
l-operazzjonijiet tan-negozju tal-kumpanija 
u d-dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' 
responsabbiltà stipulata fit-Taqsima IV ta' 
dan l-Anness, il-prodotti li tagħmel jew is-
servizzi li tipprovdi, is-swieq prinċipali 
fejn jikkompeti, l-istruttura organizzattiva 
tagħha u, fejn applikabbli, l-informazzjoni 
inkorporata b'referenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li r-rekwiżiti stabbiliti f'din il-parti tal-Anness ma 
jmorrux kontra r-rekwiżit tad-dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà stabbilit fl-Anness I, 
Punt 4.4 ta' dan ir-Regolament, li jiddikjara li l-informazzjoni dwar l-emittent għandha 
tinkludi "s-sit web tal-emittent, jekk jeżisti, b'dikjarazzjoni ta' ċaħda li l-informazzjoni fuq is-
sit web ma tiffurmax parti mill-prospett sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx inkorporata 
b'referenza fil-prospett".

Emenda 18

Proposta għal regolament
Anness
Regolament (UE) 2017/1129
Anness Va, taqsima III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu deskritti l-aktar riskji 
materjali li huma speċifiċi għall-emittent u 
l-ishma.

Deskrizzjoni tar-riskji materjali li huma 
speċifiċi għall-emittent u li jistgħu 
jaffettwaw il-kapaċità tal-emittent li 
jissodisfa l-obbligi tiegħu skont it-titoli, 
f'numru limitat ta' kategoriji, fit-taqsima 
bl-isem "Fatturi ta' Riskju".

F'kull kategorija, għandhom jiġu 
stabbiliti l-ewwel l-aktar riskji materjali, 
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fil-valutazzjoni tal-emittent, tal-offerent 
jew tal-persuna li qed titlob ammissjoni 
għall-kummerċ f'suq regolat, 
b'kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv fuq 
l-emittent u l-probabbiltà tal-okkorrenza 
tagħhom. Il-fatturi tar-riskju għandhom 
jiġu kkorroborati mill-kontenut tad-
dokument tar-reġistrazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lingwa għandha l-għan li tallinja r-rekwiżiti tal-fattur ta' riskju ma' dawk stabbiliti fir-
Regolament Delegat (UE) 2019/980, li jiddeskrivi kif il-fatturi ta' riskju għandhom jiġu 
inkorporati f'kull forma ta' Prospett. Il-formolazzjoni speċifika ttieħdet mill-Anness 8, 
Punt 3.1 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/980 li jirrigwarda l-Fatturi ta' Riskju għall-ħruġ 
sekondarju ta' titoli mingħajr ekwità.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness
Regolament (UE) 2017/1129
Anness Va – taqsima IVa (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

IVa. Il-politika tad-dividendi
Deskrizzjoni tal-politika tal-emittent dwar 
id-distribuzzjonijiet tad-dividendi u kull 
restrizzjoni attwali fuqhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ambjent attwali, kien hemm tfixkil f'għadd ta' politiki dwar id-dividendi ta' diversi emittenti 
ta' titoli. Ikun prudenti, u utli għall-investitur, li fl-Anness jiddaħħal rekwiżit għall-emittenti li 
jagħtu deskrizzjoni tal-politika attwali tagħhom dwar id-dividendi.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness
Regolament (UE) 2017/1129
Anness V – taqsima V – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jkun hemm l-ebda bidla 
sinifikanti f'xi waħda mix-xejriet fil-
punt (a) jew (b) ta' din it-taqsima, tkun 
meħtieġa dikjarazzjoni f'dak is-sens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura l-uniformità tal-kontenut fil-forom differenti tal-
prospett skont dan ir-Regolament.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness
Regolament (UE) 2017/1129
Anness Va – taqsima VIIIa (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

VIIIa. Kapitalizzazzjoni u dejn
Dikjarazzjoni tal-kapitalizzazzjoni u d-
dejn (issir distinzjoni bejn dejn garantit u 
mhux garantit, dejn kopert u mhux kopert 
minn kollateral) minn data mhux qabel 
90 jum qabel id-data tad-dokument. It-
terminu "dejn" jinkludi wkoll dejn 
indirett u kontinġenti ta' pożizzjoni ta' 
dejn.
Fil-każ ta' bidliet materjali fil-pożizzjoni 
tal-kapitalizzazzjoni u d-dejn tal-emittent 
fi żmien il-perijodu ta' 90 jum, għandha 
tingħata informazzjoni addizzjonali 
permezz tal-preżentazzjoni ta' deskrizzjoni 
narrattiva ta' tali bidliet jew permezz tal-
aġġornament ta' dawk iċ-ċifri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tikkumplimenta d-Dikjarazzjoni tal-Kapital Operatorju u li 
tiżgura li l-investituri potenzjali jaraw il-proporzjon tad-dejn mal-ekwità tal-emittent. Din l-
informazzjoni se tkun meħtieġa għal kwalunkwe narrattiva tal-ekwità mressqa minn emittent 
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li jixtieq jirrikapitalizza, b'mod partikolari fil-kuntest tal-Pandemija tal-Covid19

Emenda 22

Proposta għal regolament
Anness
Regolament (UE) 2017/1129
Anness Va – taqsima IX

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dikjarazzjoni mill-emittent, li fl-opinjoni 
tiegħu, il-kapital operatorju huwa 
suffiċjenti għar-rekwiżiti preżenti tal-
emittent jew, jekk le, kif l-emittent 
jipproponi li jipprovdi l-kapital operatorju 
addizzjonali meħtieġ.

Li jipprovdi dikjarazzjoni dwar jekk 
hemmx biżżejjed kapital operatorju għar-
rekwiżiti preżenti tal-emittent. Jekk ma 
jkunx hemm biżżejjed kapital operatorju, 
għandha tingħata informazzjoni dwar kif 
l-emittent jipproponi li jipprovdi l-kapital 
operatorju addizzjonali meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm trasparenza sħiħa, għall-investitur, dwar jekk l-emittent għandux 
biżżejjed kapital operatorju jew le. Għalhekk għandu jkun rekwiżit li jiġi ddikjarat jekk dan 
huwiex il-każ jew le.


