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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 
2017/1129 v zvezi s prospektom EU za okrevanje in ciljno usmerjenimi prilagoditvami 
za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0281),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0206/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0000/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Kreditne institucije v obdobju 
okrevanja dejavno podpirajo podjetja, ki 
potrebujejo financiranje, in bodo po 

(3) Kreditne institucije v obdobju 
okrevanja dejavno podpirajo podjetja, ki 
potrebujejo financiranje, in bodo po 
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pričakovanjih temeljni steber okrevanja. V 
skladu z Uredbo (EU) 2017/2019 so 
kreditne institucije izvzete iz obveznosti 
objave prospekta, kadar ponudijo nekatere 
nelastniške vrednostne papirje, ki jih 
izdajajo neprekinjeno ali redno, do zbirne 
vrednosti 75 milijonov EUR v 12-
mesečnem obdobju. Ta prag za izvzetje bi 
bilo treba za omejeno obdobje povišati, da 
bi se spodbujalo zbiranje sredstev kreditnih 
institucij in da bi se jim zagotovilo dovolj 
manevrskega prostora, da podprejo svoje 
stranke v realnem sektorju. Ker je ta ukrep 
omejen na fazo okrevanja, bi moral biti na 
voljo za omejeno obdobje 18 mesecev.

pričakovanjih temeljni steber okrevanja. V 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1129 so 
kreditne institucije izvzete iz obveznosti 
objave prospekta, kadar ponudijo nekatere 
nelastniške vrednostne papirje, ki jih 
izdajajo neprekinjeno ali redno, do zbirne 
vrednosti 75 milijonov EUR v 12-
mesečnem obdobju. Ta prag za izvzetje bi 
bilo treba za omejeno obdobje povišati, da 
bi se spodbujalo zbiranje sredstev kreditnih 
institucij in da bi se jim zagotovilo dovolj 
manevrskega prostora, da podprejo svoje 
stranke v realnem sektorju. Ker je ta ukrep 
omejen na fazo okrevanja, bi moral biti na 
voljo za omejeno obdobje, ki bi se končalo 
31. decembra 2022.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prospekt EU za okrevanje bi moral 
vključevati kratek povzetek kot koristen vir 
informacij za vlagatelje, zlasti male 
vlagatelje. Ta povzetek bi moral biti 
samostojen del prospekta EU za okrevanje 
in vsebovati le ključne informacije, na 
podlagi katerih bi se vlagatelji lahko 
odločili, ponudbe katerih vrednostnih 
papirjev in uvrstitev v trgovanje katerih 
vrednostnih papirjev želijo nadalje preučiti 
s pregledom celotnega prospekta EU za 
okrevanje, da bi se odločili o morebitni 
naložbi.

(7) Prospekt EU za okrevanje bi moral 
vključevati kratek povzetek kot koristen vir 
informacij za vlagatelje, zlasti male 
vlagatelje. Ta povzetek bi moral biti 
predstavljen na začetku prospekta EU za 
okrevanje in vsebovati le ključne 
informacije, na podlagi katerih bi se 
vlagatelji lahko odločili, ponudbe katerih 
vrednostnih papirjev in uvrstitev v 
trgovanje katerih vrednostnih papirjev 
želijo nadalje preučiti, po čemer bi 
pregledali celotni prospekt EU za 
okrevanje, da bi se odločili o morebitni 
naložbi.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo uvodne izjave za uskladitev z besedilom člena 14a ter manjše tehnične spremembe z 
namenom pojasnitve, da bi vlagatelji morali pregledati celoten prospekt EU za okrevanje, 
preden se odločijo za naložbo v vrednostne papirje.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Uredba (EU) 2017/1129 od 
finančnih posrednikov zahteva, da 
vlagatelje obvestijo o možnosti dodatka in 
da v nekaterih okoliščinah stopijo v stik z 
vlagatelji na dan, ko je objavljen dodatek. 
Številčnost vlagateljev, s katerimi morajo 
finančni posredniki stopiti v stik, in rok za 
navezavo stika z njimi lahko povzročita 
težave. Da bi se finančni posredniki 
razbremenili in da bi lahko sprostili vire, 
obenem pa bi se ohranila visoka raven 
zaščite vlagateljev, bi bilo treba določiti 
bolj sorazmerno ureditev. Takšna ureditev 
bi morala določati, katere vlagatelje bi 
morali finančni posredniki obvestiti v 
primeru objave dodatka, ter podaljšati rok 
za obveščanje teh vlagateljev.

(10) Uredba (EU) 2017/1129 od 
finančnih posrednikov zahteva, da 
vlagatelje obvestijo o možnosti dodatka in 
da v nekaterih okoliščinah stopijo v stik z 
vlagatelji na dan, ko je objavljen dodatek. 
Rok za navezavo stika z vlagatelji in 
številčnost vlagateljev, s katerimi morajo 
finančni posredniki stopiti v stik, lahko 
povzročita težave. Da bi se finančni 
posredniki razbremenili in da bi lahko 
sprostili vire, obenem pa bi se ohranila 
visoka raven zaščite vlagateljev, bi bilo 
treba določiti bolj sorazmerno ureditev. 
Takšna ureditev bi morala določati, katere 
vlagatelje bi morali finančni posredniki 
obvestiti v primeru objave dodatka, ter 
podaljšati rok za obveščanje teh 
vlagateljev.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ker je prospekt EU za okrevanje 
omejen na fazo okrevanja, bi morala 
ureditev za ta prospekt prenehati veljati 18 
mesecev po datumu začetka uporabe te 
uredbe. Da bi se zagotovila kontinuiteta 
prospektov EU za okrevanje, bi se morala 
za tiste prospekte, ki bodo potrjeni pred 
iztekom ureditve, uporabljati predhodno 
veljavna določba.

(11) Ker je prospekt EU za okrevanje 
omejen na fazo okrevanja, bi morala 
ureditev za ta prospekt prenehati veljati 
najkasneje 31. decembra 2022. Da bi se 
zagotovila kontinuiteta prospektov EU za 
okrevanje, bi se morala za tiste prospekte 
EU za okrevanje, ki bodo potrjeni pred 
iztekom ureditve, uporabljati predhodno 
veljavna določba.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala pred 21. julijem 
2022 Evropskemu parlamentu in Svetu 
predstaviti poročilo o uporabi te uredbe in 
mu po potrebi priložiti zakonodajni 
predlog. Ta pregled bi moral vključevati 
oceno, ali je ureditev glede razkritja za 
prospekte EU za okrevanje primerna za 
doseganje ciljev te uredbe.

(12) Komisija bi morala pred 21. julijem 
2022 Evropskemu parlamentu in Svetu 
predstaviti poročilo o uporabi te uredbe in 
mu po potrebi priložiti zakonodajni 
predlog. Ta pregled bi moral vključevati 
oceno, ali je ureditev glede razkritja za 
prospekte EU za okrevanje primerna za 
doseganje ciljev te uredbe, po potrebi pa bi 
morala biti v zakonodajni predlog 
vključena trajna oblika prospekta, ki bi 
zmanjšala bremena za sekundarne izdaje, 
vključene v prospekt EU za okrevanje. 

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 2017/1129
Člen 1 – odstavek 4 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) od [datum začetka uporabe te 
uredbe] do [18 mesecev od datuma začetka 
uporabe te uredbe] za nelastniške 
vrednostne papirje, ki jih kreditna 
institucija neprekinjeno ali redno izdaja, 
kadar je skupna zbirna vrednost v Uniji za 
ponujene vrednostne papirje nižja od 
150 000 000 EUR za posamezno kreditno 
institucijo, izračunana v obdobju 12 
mesecev, pod pogojem, da ti vrednostni 
papirji:

(k) od [datum začetka uporabe te 
uredbe] do 31. decembra 2022 za 
nelastniške vrednostne papirje, ki jih 
kreditna institucija neprekinjeno ali redno 
izdaja, kadar je skupna zbirna vrednost v 
Uniji za ponujene vrednostne papirje nižja 
od 150 000 000 EUR za posamezno 
kreditno institucijo, izračunana v obdobju 
12 mesecev, pod pogojem, da ti vrednostni 
papirji:

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) št. 2017/1129
Člen 7 – odstavek 12a – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) uvod z opozorilom, kot je 
opredeljeno v odstavku 5 tega člena;

(i) uvod z opozorili in datumom 
odobritve prospekta, kot je opredeljeno v 
odstavku 5 tega člena;

Or. en

Obrazložitev

V odstavku 5 uredbe o prospektu je zahtevano, da uvod vključuje datum odobritve prospekta. 
Poročevalec meni, da bi bilo treba to zahtevo vključiti v povzetek prospekta za okrevanje.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) št. 2017/1129
Člen 14a – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ponudniki vrednostnih papirjev, ki 
so bili neprekinjeno uvrščeni v trgovanje 
na reguliranem trgu ali zagonskem trgu 
MSP najmanj v zadnjih 18 mesecih.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je namenjena uskladitvi številčnosti tistih, ki lahko pripravijo prospekt EU za 
okrevanje, tako da bodo vključeni isti ponudniki, kot so upravičeni do koriščenja 
poenostavljenega prospekta za sekundarne izdaje.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) št. 2017/1129
Člen 14a – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obete izdajatelja in morebitne 
znatne spremembe v finančnem položaju 
izdajatelja, do katerih je prišlo po koncu 
zadnjega poslovnega leta;

(a) obete izdajatelja in morebitne 
znatne spremembe v poslovanju in 
finančnem položaju izdajatelja, do katerih 
je prišlo po koncu zadnjega poslovnega 
leta;

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec meni, da bi moral prospekt za okrevanje glede na morebiten učinek COVID-19 
na poslovanje izdajateljev vključevati tudi vse pomembne spremembe poslovanja izdajatelja, 
do katerih bi lahko prišlo od konca zadnjega poslovnega leta. Ta zahteva je torej usklajena s 
členom 14 te uredbe, natančneje z veljavno ureditvijo za sekundarne izdaje.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) št. 2017/1129
Člen 14a – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) bistvene informacije o delnicah, 
razloge za izdajo in njen vpliv na splošno 
kapitalsko strukturo izdajatelja ter uporabo 
prihodkov.

(b) pravice, povezane z vrednostnimi 
papirji, razloge za izdajo in njen vpliv na 
splošno kapitalsko strukturo izdajatelja ter 
uporabo prihodkov.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je namenjena uskladitvi besedila z besedilom v zvezi s sekundarnimi izdajami iz 
člena 14.2(b) uredbe o prospektu, s čimer se prepreči zmotno dojemanje nove ali dodatne 
zahteve v primerjavi z izvorno uredbo, ki bi lahko zapletlo postopek odobritve prospekta za 
okrevanje.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) št. 2017/1129
Člen 14a – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prospekt EU za okrevanje je en dokument, 
ki vsebuje najmanjši obseg informacij, 
določen v Prilogi Va. Dolg je največ 30 
strani formata A4, kadar je natisnjen, ter 
oblikovan in predstavljen tako, da je lahko 
čitljiv, velikost črk pa je ustrezna za branje.

Prospekt EU za okrevanje je en dokument, 
ki vsebuje najmanjši obseg informacij, 
določen v Prilogi Va. Vključno s 
povzetkom je dolg največ 30 strani formata 
A4, kadar je natisnjen, ter oblikovan in 
predstavljen tako, da je lahko čitljiv, 
velikost črk pa je ustrezna za branje.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je namenjena pojasnilu, da je največja dolžina prospekta za okrevanje 30 strani, 
vključno z 2 stranema povzetka.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a
Uredba (EU) št. 2017/1129
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se prospekt nanaša na javno 
ponudbo vrednostnih papirjev, imajo 
vlagatelji, ki so pred objavo dodatka že 
soglašali z nakupom ali vpisom 
vrednostnih papirjev, pravico, da v treh 
delovnih dneh po objavi dodatka umaknejo 
sprejetje ponudbe, če se je pred iztekom 
obdobja ponudbe ali izročitvijo 
vrednostnih papirjev, odvisno od tega, kaj 
se zgodi prej, pojavil ali bil ugotovljen 
pomemben nov dejavnik, večja napaka ali 
večja netočnost iz odstavka 1. Izdajatelj ali 
ponudnik lahko navedeni rok podaljša. 

2. (Ne zadeva slovenske različice.)  
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Končni datum pravice do umika se navede 
v dodatku.

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Uredba (EU) št. 2017/1129
Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če imajo vlagatelji iz prvega pododstavka 
tega odstavka pravico do umika iz 
odstavka 2, finančni posrednik stopi v stik 
z njimi v enem delovnem dnevu od objave 
dodatka.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU) št. 2017/1129
Člen 47a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ureditev iz člena 14a preneha veljati [18 
mesecev od datuma začetka uporabe te 
uredbe].

Ureditev iz člena 14a preneha veljati 
31. decembra 2022.

Or. en

Obrazložitev

The period of application for the new Recovery Prospectus should run until the end of 2022, 
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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.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU) št. 2017/1129
Člen 47a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za prospekte EU za okrevanje, pripravljene 
v skladu s členom 14a ter potrjene med 
[datum začetka uporabe te uredbe] in [18 
mesecev od datuma začetka uporabe te 
uredbe], se še naprej uporablja navedeni 
člen do konca njihove veljavnosti ali do 
preteka dvanajst mesecev po [18 mesecev 
od datuma začetka uporabe te uredbe], 
odvisno od tega, kaj nastopi prej.

Za prospekte EU za okrevanje, pripravljene 
v skladu s členom 14a ter potrjene med 
[datum začetka uporabe te uredbe] in 
31. decembrom 2022, se še naprej 
uporablja navedeni člen do konca njihove 
veljavnosti ali do preteka dvanajst mesecev 
po 31. decembru 2022, odvisno od tega, 
kaj nastopi prej.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga
Uredba (EU) št. 2017/1129
Priloga Va – oddelek -I (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-I. Povzetek
Prospekt EU za okrevanje vključuje 
povzetek, pripravljen v skladu s 
členom 7(12a). Ta povzetek se upošteva 
pri izračunu največjega obsega prospekta 
EU za okrevanje, določenega v tretjem 
pododstavku člena 14a(2).

Or. en

Obrazložitev

Vključitev povzetka kot prve postavke, ki jo je treba vključiti v prospekt za okrevanje, 
zagotavlja, da so vse postavke, zahtevane v prospektu za okrevanje, ustrezno navedene v 
prilogi, in pojasnjuje, da je povzetek zajet v največjem obsegu prospekta za okrevanje, ki je 
30 strani.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga
Uredba (EU) št. 2017/1129
Priloga Va – oddelek I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je identificirati podjetje, ki izdaja 
delnice, vključno z identifikatorjem 
pravnih subjektov (LEI) za to podjetje, 
državo članico ustanovitve in spletiščem, 
na katerem so vlagateljem na voljo 
informacije o poslovnih dejavnostih 
podjetja, izdelkih, ki jih proizvaja ali 
storitvah, ki jih ponuja, glavnih trgih, na 
katerih konkurira, njegovi organizacijski 
strukturi in, kadar je ustrezno, informacije, 
vključene s sklicevanjem.

Namen je identificirati podjetje, ki izdaja 
delnice, vključno z identifikatorjem 
pravnih subjektov (LEI) za to podjetje, 
državo članico ustanovitve in spletiščem, 
če obstaja, na katerem so vlagateljem na 
voljo informacije o poslovnih dejavnostih 
podjetja in izjava o omejitvi odgovornosti 
iz četrtega pododstavka oddelka IV te 
priloge, izdelkih, ki jih proizvaja, ali 
storitvah, ki jih ponuja, glavnih trgih, na 
katerih konkurira, njegovi organizacijski 
strukturi in, kadar je ustrezno, informacije, 
vključene s sklicevanjem.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je namenjena zagotovitvi, da zahteve, določene v tej prilogi, niso v nasprotju z 
zahtevo glede izjave o omejitvi odgovornosti iz točke 4.4 Priloge I k tej uredbi, v kateri je 
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določeno, da bi informacije o izdajatelju morale vključevati „morebitno spletno mesto 
izdajatelja z izjavo o omejitvi odgovornosti, da informacije na spletnem mestu niso del 
prospekta, razen če so te informacije vključene v prospekt s sklicevanjem“.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga
Uredba (EU) št. 2017/1129
Priloga Va – oddelek III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je opisati najpomembnejša 
tveganja, ki so značilna za izdajatelja in 
delnice.

Opis pomembnih tveganj, ki so značilna za 
izdajatelja in ki lahko vplivajo na njegovo 
zmožnost izpolnjevanja obveznosti iz 
naslova vrednostnih papirjev, v omejenem 
številu kategorij v oddelku z naslovom 
„Dejavniki tveganja“.

V vsaki kategoriji se v oceni izdajatelja, 
ponudnika ali osebe, ki prosi za uvrstitev v 
trgovanje na reguliranem trgu, najprej 
opišejo najpomembnejša tveganja ob 
upoštevanju negativnega vpliva na 
izdajatelja in verjetnosti njihovega pojava. 
Dejavnike tveganja potrjuje vsebina 
registracijskega dokumenta.

Or. en

Obrazložitev

Ubeseditev je namenjena uskladitvi zahtev glede dejavnikov tveganja z zahtevami iz 
Delegirane uredbe (EU) 2019/980, v kateri je navedeno, kako je treba dejavnike tveganja 
vključiti v vsako obliko prospekta. Specifično besedilo je prevzeto iz točke 3.1 Priloge 8 k 
Delegirani uredbi (EU) 2019/980, ki se nanaša na dejavnike tveganja za sekundarne izdaje 
nelastniških vrednostnih papirjev.
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Predlog uredbe
Priloga
Uredba (EU) št. 2017/1129
Priloga Va – oddelek IV a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IVa. Politika dividend
Opis politike izdajatelja na področju 
razdelitve dividend in kakršnih koli 
trenutnih omejitev v zvezi s tem. 

Or. en

Obrazložitev

V trenutnem okolju je prišlo do prekinitev številnih politik dividend različnih izdajateljev 
vrednostnih papirjev. Vključitev zahteve, da izdajatelji opišejo svojo trenutno politiko 
dividend, v prilogo bi bila preudarna in koristna za vlagatelje.
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Predlog uredbe
Priloga
Uredba (EU) št. 2017/1129
Priloga Va – oddelek V – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni bistvenih sprememb trendov iz 
točke (a) ali (b) tega oddelka, je zahtevana 
izjava o tem.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je namenjena zagotovitvi vsebinske enotnosti različnih oblik prospektov iz te 
uredbe.
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Predlog uredbe
Priloga
Uredba (EU) št. 2017/1129
Priloga Va – oddelek VIII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

VIIIa. Kapitalizacija in zadolženost
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Izjava o kapitalizaciji in zadolženosti (z 
razlikovanjem med zajamčenim in 
nezajamčenim dolgom, zavarovano in 
nezavarovano zadolženostjo) po stanju na 
dan največ 90 dni pred datumom 
dokumenta. Izraz „zadolženost“ zajema 
tudi posredno in pogojno zadolženost.
V primeru bistvenih sprememb, kar 
zadeva kapitalizacijo in zadolženost 
izdajatelja v 90-dnevnem obdobju, se 
predložijo dodatne informacije s 
predstavijo opisa takih sprememb ali s 
posodobitvijo teh podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Za dopolnitev izjave o gibljivih sredstvih in zagotovitev, da potencialni vlagatelji vidijo 
razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom izdajatelja. Te informacije bodo zlasti v 
razmerah pandemije COVID-19 potrebne za vsakršen opis lastništva, ki ga predstavi 
izdajatelj, ki želi dokapitalizirati.
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Predlog uredbe
Priloga
Uredba (EU) št. 2017/1129
Priloga Va – oddelek X

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je zagotoviti informacije, ali 
gibljiva sredstva zadostujejo za trenutne 
potrebe izdajatelja ali, v nasprotnem 
primeru, predlog izdajatelja, kako bo 
zagotovil potrebna dodatna gibljiva 
sredstva.

Zagotovi se izjava, ali obstaja dovolj 
gibljivih sredstev za trenutne potrebe 
izdajatelja ali ne. Če gibljiva sredstva ne 
zadostujejo, je treba zagotoviti informacije 
o predlogu izdajatelja, kako bo zagotovil 
potrebna dodatna gibljiva sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba popolno preglednost za vlagatelja, ali ima izdajatelj dovolj gibljivih 
sredstev ali ne. Zato je treba uvesti zahtevo po izjavi o tem.
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