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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Cadru general 

Actuala Directivă 2003/71/CE privind prospectul armonizează normele pentru publicarea 

prospectelor atunci când societățile doresc să mobilizeze capitaluri fie prin emiterea de 

acțiuni, fie prin oferirea de oportunități de investiții publicului larg. Prospectul trebuie să 

conțină informațiile necesare pentru ca investitorii să ia o decizie în cunoștință de cauză 

privind investiția.  

 

În cadrul uniunii piețelor de capital, Comisia a propus o revizuire a Directivei privind 

prospectul pentru a face mai ușoară și mai puțin costisitoare pentru societăți, în special pentru 

IMM-uri, mobilizarea de capitaluri și pentru a le oferi informații clare potențialilor investitori, 

inclusiv investitorilor individuali. 

 

Comisia IMCO este responsabilă de supravegherea legislativă a intereselor consumatorilor 

într-un număr mare de sectoare, inclusiv serviciile financiare, precum și de consolidarea 

competitivității la nivelul pieței unice. Este important ca investitorii individuali să aibă acces 

la informații pertinente pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză. 

 

Sinteză 

Raportoarea recomandă înlocuirea termenului de „rezumat” prin „rezumat introductiv” pentru 

a reflecta mai bine scopul său. Raportoarea sugerează ca prezentarea unui rezumat să fie 

obligatorie doar atunci când se oferă valori mobiliare unor investitori individuali. Acesta ar 

trebui să fie un document scurt, redactat în mod concis și ușor de comparat. 

 

Totuși, ea consideră că modelul de rezumat propus de Comisie este prea prescriptiv în 

anumite situații, având în vedere că el prevede o lungimea maximă de șase pagini și cinci 

factori de risc. Raportoarea ar dori să primească observații privind acest aspect. 

 

Limbă 

Raportoarea consideră că un investitor ar trebui să fie capabil să citească rezumatul 

prospectului în una dintre limbile oficiale ale statului membru al cărui resortisant este și 

sugerează că rezumatul prospectului ar trebui tradus dacă este cazul, utilizând același regim 

lingvistic ca cel convenit în Regulamentul PRIIP. 

 

Valori mobiliare, altele decât titlurile de capital 

Raportoarea dorește să sprijine deschiderea pieței valorilor mobiliare, altele decât titlurile de 

capital, pentru investitorii individuali și renunțarea la derogarea pentru obligațiunile cu 

valoarea nominală de peste 100 000 de euro, însă consideră că este necesar să se mențină 

diferența dintre investitorii calificați și cei necalificați din punct de vedere al divulgării 

informațiilor. 

 

Praguri 

Raportorul Comisiei ECON a sugerat ridicarea și coborârea anumitor praguri pentru a facilita 

accesul IMM-urilor la piețele de capital. Raportoarea Comisiei IMCO consideră că permiterea 

unui acces sporit la finanțare pentru IMM-uri este benefic, iar consumatorii ar putea beneficia, 

de asemenea, de numărul mai mare de posibilități de investiții. Ținând seama de profilul 

consumatorilor care ar putea investi în aceste oferte, raportoarea Comisiei IMCO consideră că 
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modificările pragurilor nu vor avea un impact material asupra protecției consumatorilor. 

Totuși, ea sugerează că Comisia IMCO ar trebui să le revizuiască și, prin urmare, a redepus 

aceste amendamente pentru a fi votate în cadrul Comisiei IMCO. 

 

Operațiunile secundare 

În propunerea Comisiei, se sugerează un regim minim de informare pentru operațiunile 

secundare. Acesta va reduce semnificativ costurile administrative pentru aproximativ 70% din 

emisiuni. Raportoarea Comisiei IMCO sprijină acest lucru, cu condiția să nu fi existat nicio 

schimbare materială, și a depus un amendament în acest sens. 

 

Finanțarea participativă 

Raportoarea este conștientă de faptul că Comisia reflectează cu privire la finanțarea 

participativă și consideră că investitorii individuali au profitat în mod clar de oportunitățile pe 

care le oferă finanțarea participativă. Ea consideră că platformele ar trebui să ofere un nivel 

corespunzător de protecție a consumatorilor și a depus un amendament în acest sens. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 

economice și monetare, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prezentul regulament constituie un 

pas esențial către finalizarea uniunii 

piețelor de capital, astfel cum se prevede în 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor 

intitulată „Plan de acțiune privind 

edificarea unei Uniuni a piețelor de 

capital” din 30 septembrie 2015. 

Obiectivul uniunii piețelor de capital este 

acela de a ajuta întreprinderile să valorifice 

surse de capital mai diverse de oriunde de 

pe teritoriul Uniunii Europene (denumită în 

continuare „Uniunea”), de a face ca piețele 

să funcționeze mai eficient și să ofere 

investitorilor și deponenților posibilități 

suplimentare de a-și utiliza banii, pentru a 

stimula creșterea economică și a crea locuri 

de muncă. 

(1) Prezentul regulament constituie un 

pas esențial către finalizarea uniunii 

piețelor de capital, astfel cum se prevede în 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor 

intitulată „Plan de acțiune privind 

edificarea unei Uniuni a piețelor de 

capital” din 30 septembrie 2015. 

Obiectivul uniunii piețelor de capital este 

acela de a ajuta întreprinderile să valorifice 

surse de capital mai diverse de oriunde de 

pe teritoriul Uniunii Europene (denumită în 

continuare „Uniunea”), de a face ca piețele 

să funcționeze mai eficient și să ofere 

investitorilor și deponenților posibilități 

suplimentare de a-și utiliza banii, pentru a 

stimula creșterea economică și a crea locuri 

de muncă, în special pentru IMM-uri. 

 



 

AD\1099351RO.doc 5/22 PE578.848v04-00 

 RO 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Prezentarea de informații în cazul 

unei oferte publice de valori mobiliare sau 

al admiterii de valori mobiliare la 

tranzacționare pe o piață reglementată este 

vitală pentru protejarea investitorilor prin 

eliminarea asimetriilor dintre aceștia și 

emitenți în ceea ce privește informarea. 

Armonizarea normelor privind informarea 

permite stabilirea unui mecanism privind 

pașaportul transfrontalier care facilitează 

funcționarea eficace a pieței interne în 

cazul unei game ample de valori mobiliare. 

(3) Prezentarea de informații în cazul 

unei oferte publice de valori mobiliare sau 

al admiterii de valori mobiliare la 

tranzacționare pe o piață reglementată este 

vitală pentru protejarea investitorilor prin 

reducerea asimetriilor dintre aceștia și 

emitenți în ceea ce privește informarea. 

Armonizarea normelor privind informarea 

permite stabilirea unui mecanism privind 

pașaportul transfrontalier care facilitează 

funcționarea eficace a pieței interne în 

cazul unei game ample de valori mobiliare. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Obiectivul prezentului regulament 

este garantarea protecției investitorilor și a 

eficienței pieței, în paralel cu consolidarea 

pieței unice de capital. Furnizarea de 

informații care, în funcție de natura 

emitentului și a valorilor mobiliare, sunt 

necesare pentru a permite investitorilor să 

ia o decizie de investiții în cunoștință de 

cauză asigură, împreună cu regulile privind 

desfășurarea activității, protecția 

investitorilor. În plus, o astfel de informare 

constituie un mod eficace de consolidare a 

încrederii publicului în valorile mobiliare, 

contribuind astfel la buna funcționare și 

dezvoltare a pieței de valori mobiliare. 

Modul adecvat de a pune la dispoziție 

aceste informații constă în publicarea unui 

prospect. 

(7) Obiectivul prezentului regulament 

este garantarea protecției investitorilor și a 

eficienței pieței, în paralel cu consolidarea 

pieței unice de capital și cu facilitarea 

accesului IMM-urilor la aceasta. 

Furnizarea de informații care, în funcție de 

natura emitentului și a valorilor mobiliare, 

sunt necesare pentru a permite 

investitorilor să ia o decizie de investiții în 

cunoștință de cauză asigură, împreună cu 

regulile privind desfășurarea activității, 

protecția investitorilor. În plus, o astfel de 

informare constituie un mod eficace de 

consolidare a încrederii publicului în 

valorile mobiliare, contribuind astfel la 

buna funcționare și dezvoltare a pieței de 

valori mobiliare. Modul adecvat de a pune 

la dispoziție aceste informații constă în 

publicarea unui prospect. 
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Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În ceea ce privește ofertele publice 

de valori mobiliare cu o valoare mai mică 

de 500 000 EUR, costurile de producere a 

unui prospect în conformitate cu prezentul 

regulament sunt susceptibile de a fi 

disproporționate față de veniturile 

preconizate să fie obținute în urma ofertei. 

Prin urmare, este oportun ca cerința de a se 

elabora un prospect în conformitate cu 

prezentul regulament să nu se aplice 

ofertelor cu o valoare așa de scăzută. 

Statele membre ar trebui să evite să impună 

cerințe de informare la nivel național care 

ar constitui o sarcină inutilă sau 

disproporționată în cazul unor asemenea 

oferte și, prin urmare, ar spori 

fragmentarea pieței interne. 

(12) În ceea ce privește ofertele publice 

de valori mobiliare cu o valoare totală în 

Uniune mai mică de 1 000 000 EUR, 

costurile de producere a unui prospect în 

conformitate cu prezentul regulament sunt 

susceptibile de a fi disproporționate față de 

veniturile preconizate să fie obținute în 

urma ofertei. Prin urmare, este oportun ca 

cerința de a se elabora un prospect în 

conformitate cu prezentul regulament să nu 

se aplice ofertelor cu o valoare așa de 

scăzută. În plus, statele membre ar trebui 

să evite să impună cerințe de informare la 

nivel național care ar constitui o sarcină 

inutilă sau disproporționată în cazul unor 

asemenea oferte și, prin urmare, ar spori 

fragmentarea pieței interne. 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Deși ar putea fi proporțional să se 

excludă din prezentul regulament ofertele 

de valori mobiliare publice cu o valoare 

totală în Uniune mai mică de 1 000 000 

EUR, ar trebui totuși garantat un nivel 

minim de protecție a consumatorilor cu 

privire la aceste oferte, de exemplu în 

domenii cum ar fi finanțarea 

participativă. Această protecție ar putea 

să constea, inter alia, în avertizări vizibile 

privind riscurile, cerințe de bază privind 

divulgarea informațiilor și organizarea, 

dreptul de anulare și plafoane ale 

cuantumului investițiilor. 
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Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, prin 

urmare, nu au efecte transfrontaliere, 

precum și în cazul în care aceste oferte nu 

depășesc valoarea totală de 

10 000 000 EUR, mecanismul privind 

pașaportul prevăzut în prezentul 

regulament nu este necesar, iar elaborarea 

unui prospect poate reprezenta un cost 

disproporționat. Prin urmare, este oportun 

să se permită statelor membre să decidă 

scutirea unor astfel de oferte de obligația 

privind prospectul prevăzută în prezentul 

regulament, luând în considerare nivelul 

de protecție a investitorilor interni pe care 

îl consideră adecvat. În special, statele 

membre ar trebui să dispună de libertatea 

de a prevedea în legislația lor națională 

pragul situat între 500 000 EUR și 10 000 

000 EUR, exprimat ca valoare totală a 

ofertei pe o perioadă de 12 luni, de la care 

ar trebui să se aplice această scutire. 

(13)  În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, prin 

urmare, nu au efecte transfrontaliere, 

precum și în cazul în care aceste oferte nu 

depășesc valoarea totală de 

10 000 000 EUR, reprezentând valoarea 

totală a ofertei pe o perioadă de 12 luni, 

mecanismul privind pașaportul prevăzut în 

prezentul regulament nu este necesar, iar 

elaborarea unui prospect poate reprezenta 

un cost disproporționat. Prin urmare, 

statele membre ar trebui să scutească 

astfel de oferte de obligația de informare 

prevăzută în prezentul regulament. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Rezumatul prospectului ar trebui să 

constituie o sursă utilă de informații pentru 

investitori, în special pentru cei de retail. 

Acesta ar trebui să reprezinte o parte de 

sine stătătoare a prospectului și ar trebui să 

se axeze pe informațiile esențiale de care 

(22) Rezumatul prospectului ar trebui să 

constituie o sursă utilă de informații pentru 

investitori, în special pentru cei de retail și 

pentru IMM-uri. Acesta ar trebui să 

reprezinte o parte de sine stătătoare a 

prospectului și ar trebui să se axeze pe 
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au nevoie investitorii pentru a putea decide 

ce oferte și admiteri la tranzacționare de 

valori mobiliare să analizeze în continuare. 

Aceste informații esențiale ar trebui să 

indice principalele caracteristici și riscuri 

aferente emitentului, eventualilor garanți și 

valorilor mobiliare oferite sau admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată. 

Acesta ar trebui să includă, de asemenea, 

clauzele și condițiile generale ale ofertei. În 

special, prezentarea factorilor de risc în 

rezumat ar trebui să cuprindă o selecție 

limitată a riscurilor specifice pe care 

emitentul le consideră a fi cele mai 

semnificative. 

informațiile esențiale de care au nevoie 

investitorii pentru a putea decide ce oferte 

și admiteri la tranzacționare de valori 

mobiliare să analizeze în continuare. 

Aceste informații esențiale ar trebui să 

indice principalele caracteristici și riscuri 

aferente emitentului, eventualilor garanți și 

valorilor mobiliare oferite sau admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată. 

Acesta ar trebui să includă, de asemenea, 

clauzele și condițiile generale ale ofertei. În 

special, prezentarea factorilor de risc în 

rezumat ar trebui să cuprindă o selecție 

limitată a riscurilor specifice pe care 

emitentul le consideră a fi cele mai 

semnificative. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 43 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(43) Unul dintre obiectivele 

fundamentale ale uniunii piețelor de capital 

este acela de a facilita accesul la finanțare 

pentru IMM-uri pe piețele de capital din 

Uniune. Întrucât, de obicei, astfel de 

întreprinderi au nevoie să atragă valori 

relativ mai mici comparativ cu alți 

emitenți, costul elaborării unui prospect 

poate fi disproporționat de mare, ceea ce ar 

putea să le descurajeze să lanseze oferte 

publice de valori mobiliare. În același timp, 

din cauza dimensiunii lor și a faptului că 

activitatea lor nu este de lungă durată, 

IMM-urile ar putea prezenta un risc de 

investiții mai mare comparativ cu cel 

prezentat de emitenții mai mari și ar trebui 

ofere informații suficiente pentru ca 

investitorii să ia decizii în materie de 

investiții. Prin urmare, ar trebui să se 

asigure un echilibru adecvat între un acces 

eficient din punctul de vedere al costurilor 

la piețele financiare și protecția 

investitorilor atunci când se structurează 

conținutul unui prospect aplicabil IMM-

(43) Unul dintre obiectivele 

fundamentale ale uniunii piețelor de capital 

este acela de a facilita accesul la finanțare 

pentru IMM-uri pe piețele de capital, 

IMM-urile fiind principalul motor al 

economiei Uniunii. Întrucât, de obicei, 

astfel de întreprinderi au nevoie să atragă 

valori relativ mai mici comparativ cu alți 

emitenți, costul elaborării unui prospect 

poate fi disproporționat de mare, iar 

procedurile administrative complicate ar 

putea să le descurajeze să lanseze oferte 

publice de valori mobiliare. În același timp, 

din cauza dimensiunii lor și a faptului că 

activitatea lor nu este de lungă durată, 

IMM-urile ar putea prezenta un risc de 

investiții mai mare comparativ cu cel 

prezentat de emitenții mai mari și ar trebui 

ofere informații suficiente pentru ca 

investitorii să ia decizii în materie de 

investiții. Prin urmare, ar trebui să se 

asigure un echilibru adecvat între un acces 

eficient din punctul de vedere al costurilor 

la piețele financiare și protecția 
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urilor și, în consecință, ar trebui creat un 

regim de informare specific destinat IMM-

urilor, astfel încât să se atingă acest 

obiectiv. 

investitorilor atunci când se structurează 

conținutul unui prospect aplicabil IMM-

urilor și, în consecință, ar trebui creat un 

regim de informare specific destinat IMM-

urilor, astfel încât să se atingă acest 

obiectiv. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 44 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(44) Informațiile minime care trebuie 

prezentate de către IMM-uri în cadrul unui 

regim specific ar trebui să fie calibrate în 

așa fel încât să se concentreze pe 

informații semnificative și relevante pentru 

societățile de asemenea dimensiuni și 

pentru investitorii acestora și ar trebui să 

vizeze asigurarea proporționalității între 

dimensiunea societății și nevoile sale de 

atragere de fonduri, pe de o parte, și 

costurile de elaborare a unui prospect, pe 

de altă parte. Pentru a se garanta faptul că 

IMM-urile pot elabora prospecte fără a 

suporta costuri care nu sunt proporționale 

cu dimensiunea lor și, prin urmare, cu 

dimensiunea atragerii de fonduri, regimul 

de informare specific pentru IMM-uri ar 

trebui să fie mai flexibil decât cel aplicabil 

societăților pe piețe reglementate, în 

măsura în care este compatibil cu 

asigurarea faptului că sunt prezentate 

informațiile esențiale de care au nevoie 

investitorii. 

(44) Informațiile reduse care trebuie 

prezentate de către IMM-uri în cadrul unui 

regim specific ar trebui să se concentreze 

pe informații semnificative și relevante 

pentru societățile de asemenea dimensiuni 

și pentru investitorii acestora. Acestea ar 

trebui să vizeze asigurarea 

proporționalității între dimensiunea 

societății și nevoile sale de atragere de 

fonduri, pe de o parte, și costurile de 

elaborare a unui prospect, pe de altă parte. 

Pentru a se garanta faptul că IMM-urile pot 

elabora prospecte fără a suporta costuri 

care nu sunt proporționale cu dimensiunea 

lor și, prin urmare, cu dimensiunea 

atragerii de fonduri, regimul de informare 

specific pentru IMM-uri ar trebui să fie mai 

flexibil decât cel aplicabil societăților pe 

piețe reglementate, în măsura în care este 

compatibil cu asigurarea faptului că sunt 

prezentate informațiile esențiale de care au 

nevoie investitorii. 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 47 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(47) Tratamentul favorabil acordat 

emisiunilor de valori mobiliare, altele 

decât titlurile de capital, cu o valoare 

nominală unitară de peste 100 000 EUR, 

poate denatura structura piețelor titlurilor 

de creanță, poate afecta buna 

diversificare a portofoliilor și dezvoltarea 

de platforme de tranzacționare 

electronice, subminând astfel lichiditatea 

pe piața secundară, și poate reduce 

opțiunile în materie de investiții ale 

investitorilor de retail prin privarea 

acestora de posibilitatea de a achiziționa 

obligațiuni corporative din categoria 

„investment grade”. Prin urmare, este 

necesar să se elimine scutirea de 

obligativitatea prospectului pentru 

ofertele de valori mobiliare, altele decât 

titlurile de capital, a căror valoare 

nominală unitară se ridică la cel puțin 

100 000 EUR, precum și standardul mai 

scăzut de informare acordat în cazul 

prospectelor referitoare la astfel de valori 

mobiliare, altele decât titlurile de capital, 

care erau prevăzute inițial în Directiva 

2003/71/CE. În special, este oportun să se 

unifice aceste cerințe de informare 

minimă pentru prospectele aferente 

valorilor mobiliare, altele decât titlurile de 

capital, înlocuind astfel standardele de 

informare diferite între emisiunile care 

vizează numai investitorii calificați și 

emisiunile care vizează investitorii 

necalificați. 

eliminat 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 49 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(49) În anumite circumstanțe ar trebui să 

se permită, prin derogare acordată de 

autoritatea competentă, omiterea într-un 

(49) În anumite circumstanțe ar trebui să 

se permită, prin derogare acordată de 

autoritatea competentă, omiterea într-un 
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prospect a informațiilor sensibile, în scopul 

de a se evita situațiile care pot dăuna 

intereselor emitenților. 

prospect a informațiilor sensibile, în scopul 

de a se evita situațiile care pot dăuna 

intereselor emitenților, cu condiția ca 

această omitere să nu fie susceptibilă de a 

induce publicul în eroare în ceea ce 

privește faptele și circumstanțele esențiale 

pentru o evaluare informată a 

emitentului, a ofertantului sau a 

garantului. 

Justificare 

Considerentul ar trebui să fie în acord cu articolul corespunzător din propunere [articolul 17 

alineatul (2) litera (b)]. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 150 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, pe stat membru; 

(b) o ofertă de valori mobiliare adresată 

unui număr mai mic de 500 de persoane 

fizice sau juridice, altele decât investitori 

calificați, pe stat membru; acționarii și 

angajații existenți nu sunt incluși în 

calculul numărului persoanelor cărora li 

se adresează oferta respectivă; 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) o ofertă de valori mobiliare a căror 

valoare nominală unitară se ridică la cel 

puțin 100 000 EUR; 

 

 



 

PE578.848v04-00 12/22 AD\1099351RO.doc 

RO 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

500 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

1 000 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (va) „investitor individual” înseamnă 

un investitor individual în sensul definiției 

de la articolul 4 punctul 6 din 

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014. 

Justificare 

Amendamentul introduce definiția termenului de „investitor individual” din Regulamentul 

PRIIP. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Un stat membru poate scuti 

ofertele publice de valori mobiliare de 

cerința referitoare la prospect prevăzută la 

alineatul (1), cu condiția ca: 

(2) Ofertele publice de valori mobiliare 

sunt scutite de cerința referitoare la 

prospect prevăzută la alineatul (1), cu 

condiția ca: 

(a)  oferta să fie făcută numai în statul 

membru respectiv și 

(a)  oferta să nu facă obiectul 

notificării în sensul articolului 24 și 

(b)  valoarea totală a ofertei să fie mai (b)  valoarea totală a ofertei să fie mai 
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mică decât o valoare monetară calculată pe 

o perioadă de 12 luni care nu poate depăși 

10 000 000 EUR. 

mică decât o valoare monetară calculată pe 

o perioadă de 12 luni care nu poate depăși 

10 000 000 EUR. 

Statele membre notifică Comisiei și ESMA 

exercitarea opțiunii prevăzute la prezentul 

alineat, inclusiv valoarea ofertei alese sub 

care se aplică scutirea pentru ofertele 

naționale. 

Statele membre nu impun sau mențin 

cerințe de informare pentru ofertele care 

beneficiază de o scutire în temeiul 

prezentului alineat. 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Prin derogare de la primul paragraf, în 

cazul în care prospectul are legătură cu 

admiterea la tranzacționare pe o piață 

reglementată a unor valori mobiliare, 

altele decât titlurile de capital, oferite 

numai investitorilor calificați sau cu o 

valoare nominală de cel puțin 100 000 

EUR, nu este necesar un rezumat. 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Conținutul rezumatului este exact, 

just, clar și nu induce în eroare. Acesta este 

consecvent cu celelalte părți ale 

prospectului. 

(2) Conținutul rezumatului este exact, 

just, clar și nu induce în eroare și conține 

toate informațiile relevante. Acesta este 

consecvent cu celelalte părți ale 

prospectului. 
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Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – teza introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Rezumatul este elaborat sub forma unui 

document scurt, formulat într-un mod 

concis și nu mai lung de șase pagini format 

A4 atunci când este imprimat. Rezumatul: 

Rezumatul este elaborat sub forma unui 

document scurt, formulat într-un mod 

concis și nu mai lung de șase pagini format 

A4 atunci când este imprimat, putând fi 

extins, dacă este necesar, la cel mult 10 

pagini. Rezumatul: 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) este scris într-un limbaj și într-un 

stil care facilitează înțelegerea 

informațiilor, și anume într-un limbaj clar, 

netehnic, concis și inteligibil. 

(b) este scris într-un limbaj și într-un 

stil care facilitează înțelegerea 

informațiilor, și anume într-un limbaj clar, 

netehnic, concis și inteligibil pentru tipul 

de investitor vizat. 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 4 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  o introducere care conține 

atenționări; 

(a) o introducere care conține 

atenționări, inclusiv cu privire la măsura 

în care investitorii își pot pierde investiția 

în scenariul cel mai pesimist; 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 5 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Introducerea rezumatului conține 

denumirea valorilor mobiliare, identitatea 

și datele de contact ale emitentului, ale 

ofertantului sau ale persoanei care solicită 

admiterea, identitatea și datele de contact 

ale autorității competente din statul de 

origine și data documentului. Aceasta 

conține atenționări potrivit cărora: 

(5) Secțiunea menționată la alineatul 

(4) litera (a) conține denumirea valorilor 

mobiliare, identitatea și datele de contact 

ale emitentului, ale ofertantului sau ale 

persoanei care solicită admiterea, 

identitatea și datele de contact ale 

autorității competente din statul de origine 

și data documentului. Aceasta conține 

atenționări potrivit cărora: 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 6 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) într-o subsecțiune intitulată „Care 

sunt riscurile principale specifice 

emitentului?” o scurtă descriere a cel mult 

cinci dintre factorii de risc cei mai 

semnificativi specifici emitentului, cuprinși 

în categoria de semnificație cea mai 

ridicată în conformitate cu articolul 16. 

(c) într-o subsecțiune intitulată „Care 

sunt riscurile principale specifice 

emitentului?” o descriere scurtă și clară a 

cel mult cinci dintre factorii de risc cei mai 

semnificativi specifici emitentului, cuprinși 

în categoria de semnificație cea mai 

ridicată în conformitate cu articolul 16; 

numărul factorilor de risc poate crește 

până la maximum opt, dacă este necesar. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 7 – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) într-o subsecțiune intitulată „Care 

sunt riscurile principale specifice valorilor 

mobiliare?” o scurtă descriere a cel mult 

cinci dintre factorii de risc cei mai 

semnificativi specifici valorilor mobiliare, 

cuprinși în categoria de semnificație cea 

(d) într-o subsecțiune intitulată „Care 

sunt riscurile principale specifice valorilor 

mobiliare?” o descriere scurtă și clară a cel 

mult cinci dintre factorii de risc cei mai 

semnificativi specifici valorilor mobiliare, 

cuprinși în categoria de semnificație cea 

mai ridicată în conformitate cu articolul 
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mai ridicată în conformitate cu articolul 16. 16; numărul factorilor de risc poate crește 

până la maximum opt, dacă este necesar. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazurile în care conținutul 

informațiilor din documentul de 

înregistrare prezentat ca parte a 

prospectului inițial nu s-a modificat în 

mod semnificativ, documentul de 

înregistrare specific pentru operațiunile 

secundare nu necesită aprobarea 

autorității competente înainte de 

publicarea sa. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

IMM-urile pot alege să elaboreze un 

prospect în temeiul regimului de informare 

minimă pentru IMM-uri în cazul unei 

oferte publice de valori mobiliare, cu 

condiția să nu aibă valori mobiliare admise 

la tranzacționare pe o piață reglementată. 

Emitenții pot alege să elaboreze un 

prospect în temeiul regimului de informare 

proporțională prevăzut la prezentul articol 
cu condiția să nu aibă valori mobiliare 

admise la tranzacționare pe o piață 

reglementată și cu condiția: 

 (a)  să facă o ofertă publică de valori 

mobiliare cu o valoare totală în Uniune 

care nu depășește valoarea monetară de 

10 000 000 EUR, calculată pe o perioadă 

de 12 luni, și care este notificată în 

conformitate cu articolul 24; sau 

 (b)  să fie IMM-uri care fac o ofertă 

publică de valori mobiliare în cel puțin un 

stat membru. 

 (Transformarea regimului de informare 
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”minimă” într-un regim de informare 

„proporțională” are un caracter orizontal 

și implică realizarea unor modificări 

corespunzătoare în întregul text.) 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Factorii de risc menționați în 

prospect se limitează la riscurile care sunt 

specifice emitentului și/sau valorilor 

mobiliare și care sunt semnificative pentru 

a lua o decizie de investiții în cunoștință de 

cauză, astfel cum sunt coroborate de 

conținutul documentului de înregistrare și 

al notei privind valorile mobiliare. Factorii 

de risc sunt încadrați în maximum trei 

categorii distincte care îi diferențiază în 

funcție de semnificația lor relativă pe 

baza evaluării de către emitent a 

probabilității apariției lor și a amplorii 

preconizate a impactului lor negativ. 

(1) Factorii de risc menționați în 

prospect se limitează la riscurile care sunt 

specifice emitentului și/sau valorilor 

mobiliare și care sunt semnificative pentru 

a lua o decizie de investiții în cunoștință de 

cauză, astfel cum sunt coroborate de 

conținutul documentului de înregistrare și 

al notei privind valorile mobiliare. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) ESMA elaborează orientări cu 

privire la evaluarea, de către autoritățile 

competente, a specificității și semnificației 

factorilor de risc și cu privire la 

încadrarea pe categorii a factorilor de risc. 

(2) ESMA elaborează orientări cu 

privire la evaluarea specificității și 

semnificației factorilor de risc. În plus, 

ESMA elaborează orientări pentru a ajuta 

autoritățile competente în evaluarea 
factorilor de risc, într-o manieră care să 

încurajeze comunicarea adecvată și 

concentrată a factorilor de risc de către 

emitenți. 

 



 

PE578.848v04-00 18/22 AD\1099351RO.doc 

RO 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Nivelul taxelor percepute de 

autoritatea competentă din statul membru 

de origine pentru aprobarea prospectelor, a 

documentelor de înregistrare, inclusiv a 

documentelor de înregistrare universale, a 

suplimentelor și modificărilor, precum și 

pentru depunerea documentelor de 

înregistrare universale, a modificărilor la 

acestea și a condițiilor finale este făcut 

public cel puțin pe site-ul web al autorității 

competente. 

(9) Nivelul taxelor percepute de 

autoritatea competentă din statul membru 

de origine pentru aprobarea prospectelor, a 

documentelor de înregistrare, inclusiv a 

documentelor de înregistrare universale, a 

suplimentelor și modificărilor, precum și 

pentru depunerea documentelor de 

înregistrare universale, a modificărilor la 

acestea și a condițiilor finale este 

proporțional și este făcut public cel puțin 

pe site-ul web al autorității competente. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Fără a aduce atingere articolului 30 

din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, 

ESMA organizează și efectuează cel puțin 

o evaluare inter pares a procedurilor de 

verificare și de aprobare ale autorităților 

competente, inclusiv a notificărilor 

aprobării dintre autoritățile competente. 

Evaluarea inter pares analizează, de 

asemenea, impactul diferitelor abordări 

legate de verificarea și aprobarea de către 

autoritățile competente asupra capacității 

emitenților de a atrage capital în Uniunea 

Europeană. Raportul privind această 

evaluare inter pares se publică cel târziu la 

trei ani de la data aplicării prezentului 

regulament. În contextul acestei evaluări 

inter pares, ESMA solicită, după caz, opinii 

sau avize din partea Grupului părților 

interesate din domeniul valorilor mobiliare 

și piețelor menționat la articolul 37 din 

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

(12) Fără a aduce atingere articolului 30 

din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, 

ESMA organizează și efectuează, de 

asemenea, cel puțin o evaluare inter pares 

a procedurilor de verificare și de aprobare 

ale autorităților competente, inclusiv a 

notificărilor aprobării dintre autoritățile 

competente. Evaluarea inter pares 

analizează, de asemenea, impactul 

diferitelor abordări legate de verificarea și 

aprobarea de către autoritățile competente 

asupra capacității emitenților de a atrage 

capital în Uniunea Europeană. Raportul 

privind această evaluare inter pares se 

publică cel târziu la trei ani de la data 

aplicării prezentului regulament. Raportul 

este accesibil și în format online. În 

contextul acestei evaluări inter pares, 

ESMA solicită, după caz, opinii sau avize 

din partea Grupului părților interesate din 

domeniul valorilor mobiliare și piețelor 

menționat la articolul 37 din Regulamentul 
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(UE) nr. 1095/2010. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Orice taxă percepută de o 

autoritate competentă pentru evaluarea 

comunicărilor cu caracter publicitar, 

efectuată în temeiul prezentului articol, 

are un nivel proporțional. 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritatea competentă din fiecare stat 

membru gazdă poate solicita ca rezumatul 

menționat la articolul 7 să fie tradus în 

limba sau limbile sale oficiale, dar nu 

poate solicita traducerea niciunei alte 

părți a prospectului. 

Autoritatea competentă din fiecare stat 

membru gazdă solicită ca rezumatul 

menționat la articolul 7 să fie redactat în 

limbile oficiale sau în una dintre limbile 

oficiale utilizate în partea statului 

membru în care este oferită valoarea 

mobiliară sau într-o altă limbă acceptată 

de autoritățile competente din statul 

membru respectiv sau, în cazul în care a 

fost redactat într-o altă limbă, rezumatul 

este tradus în una dintre aceste limbi.  

 Traducerea reflectă fidel și precis 

conținutul rezumatului original. 

 Autoritatea competentă din fiecare stat 

membru gazdă nu solicită traducerea 

niciunei alte părți a prospectului. 

 Dacă o valoare mobiliară este oferită într-

un stat membru prin documente de 

marketing redactate într-una sau mai 

multe limbi oficiale ale statului membru 

respectiv, rezumatul este redactat cel 
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puțin în limbile oficiale corespunzătoare. 

Justificare 

Acest amendament se bazează pe articolul 7 din Regulamentul PRIIP. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritatea competentă din fiecare stat 

membru gazdă poate solicita ca rezumatul 

menționat la articolul 7 să fie tradus în 

limba sau limbile sale oficiale, dar nu 

poate solicita traducerea niciunei alte 

părți a prospectului. 

Autoritatea competentă din fiecare stat 

membru gazdă solicită ca rezumatul 

menționat la articolul 7 să fie redactat în 

limbile oficiale sau în una dintre limbile 

oficiale utilizate în partea statului 

membru în care este oferită valoarea 

mobiliară sau într-o altă limbă acceptată 

de autoritățile competente din statul 

membru respectiv sau, în cazul în care a 

fost redactat într-o altă limbă, rezumatul 

este tradus în una dintre aceste limbi. 

 Traducerea reflectă fidel și precis 

conținutul rezumatului original.  

 Autoritatea competentă din fiecare stat 

membru gazdă nu solicită traducerea 

niciunei alte părți a prospectului. 

 Dacă o valoare mobiliară este oferită într-

un stat membru prin documente de 

marketing redactate într-una sau mai 

multe limbi oficiale ale statului membru 

respectiv, rezumatul este redactat cel 

puțin în limbile oficiale corespunzătoare. 

Justificare 

Acest amendament se bazează pe articolul 7 din Regulamentul PRIIP. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul articolului 27 și, în cazul în care 

se consideră necesar, în scopul articolului 

26, autoritățile competente din statele 

membre încheie acorduri de cooperare cu 

autoritățile de supraveghere din țări terțe 

cu privire la schimbul de informații cu 

autoritățile de supraveghere din țări terțe 

și asigurarea respectării, în țări terțe, a 

obligațiilor care decurg din prezentul 

regulament. Aceste acorduri de cooperare 

asigură cel puțin un schimb eficient de 

informații care permite autorităților 

competente să își exercite atribuțiile în 

conformitate cu prezentul regulament. 

În scopul articolului 27 și, în cazul în care 

se consideră necesar, în scopul articolului 

26, autoritățile competente din statele 

membre încheie acorduri de cooperare în 

materie de supraveghere cu autoritățile 

competente din țări terțe cu privire la 

schimbul de informații și asigurarea 

respectării, în țări terțe, a obligațiilor care 

decurg din prezentul regulament. Aceste 

acorduri de cooperare în materie de 

supraveghere asigură un schimb eficient 

de informații care permite autorităților 

competente să își exercite atribuțiile în 

conformitate cu prezentul regulament. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Statele membre iau toate măsurile 

necesare pentru a asigura proceduri 

optime de raportare în ceea ce privește 

încălcările prezentului regulament. 
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