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AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European și al Consiliului14 
stabilește cerințele privind elaborarea, 
aprobarea și difuzarea prospectului care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice 
de valori mobiliare sau al admiterii de 
valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 
reglementată în Uniune. Ca parte a 
măsurilor menite să sprijine emitenții să se 
redreseze după șocul economic cauzat de 
pandemia de COVID19, sunt necesare 
modificări specifice ale regimului privind 
prospectul. Aceste modificări ar trebui să le 
permită emitenților și intermediarilor 
financiari să reducă costurile și să elibereze 
resurse pentru etapa de redresare din 
perioada imediat următoare crizei.

(2) Regulamentul (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European și al Consiliului14 
stabilește cerințele privind elaborarea, 
aprobarea și difuzarea prospectului care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice 
de valori mobiliare sau al admiterii de 
valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 
reglementată în Uniune. Ca parte a 
măsurilor menite să sprijine emitenții să se 
redreseze după șocul economic cauzat de 
pandemia de COVID-19, sunt necesare 
modificări specifice ale regimului privind 
prospectul cu condiția ca acestea să 
respecte principiile pieței unice europene 
și să acorde atenție nevoilor specifice ale 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
urilor) și ale întreprinderilor nou-
înființate. Aceste modificări ar trebui să le 
permită emitenților și intermediarilor 
financiari să reducă costurile și să elibereze 
resurse pentru etapa de redresare din 
perioada imediat următoare crizei.  
Amendamentele ar trebui, de asemenea, 
să protejeze interesele investitorilor 
individuali și ale consumatorilor, pentru a 
stimula participarea financiară și a 
transforma deponenții în investitori. 
Accesul la finanțarea prin capitaluri 
proprii pentru IMM-uri, antreprenori și 
economia socială a devenit și mai crucial 
pentru redresarea în urma pandemiei de 
COVID-19.

_________________ _________________
14 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 14 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 iunie 2017 privind prospectul care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice 
de valori mobiliare sau al admiterii de 
valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 
reglementată, și de abrogare a 
Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 
30.6.2017, p. 12).

Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 iunie 2017 privind prospectul care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice 
de valori mobiliare sau al admiterii de 
valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 
reglementată, și de abrogare a 
Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 
30.6.2017, p. 12).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Criza COVID-19 face 
întreprinderile din Uniune, în special 
IMM-urile și întreprinderile nou-
înființate, mai fragile și mai vulnerabile. 
Acolo unde acest lucru este necesar 
pentru a facilita accesul la finanțare și a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune, cu un accent 
deosebit pe IMM-uri, inclusiv pentru 
întreprinderile nou-înființate și 
întreprinderile cu capitalizare medie, 
eliminarea barierelor și a birocrației pot 
contribui la promovarea capacității 
acestora de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și a accesului 
investitorilor individuali și a investitorilor 
mari la oportunități de investiții mai 
diverse, pe termen mai lung și mai 
competitive. În acest sens, prezentul 
regulament ar trebui să urmărească, de 
asemenea, ca potențialii investitori să afle 
mai ușor despre oportunitățile de investiții 
în întreprinderi, deoarece adesea le este 
greu să evalueze firmele tinere și mici cu 
un istoric comercial recent, astfel că se 
deschid mai puține firme inovatoare, în 
special în rândul antreprenorilor tineri.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
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Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instituțiile de credit au jucat un rol 
activ în redresare prin sprijinirea 
întreprinderilor care aveau nevoie de 
finanțare și se așteaptă ca ele să fie un 
pilon fundamental al redresării. 
Regulamentul (UE) 2017/2019 conferă 
instituțiilor de credit o derogare de la 
obligația de a publica un prospect în cazul 
unei oferte de anumite valori mobiliare, 
altele decât titlurile de capital, emise în 
mod continuu sau repetat până la o valoare 
agregată de 75 de milioane EUR într-un 
interval de 12 luni. Acest prag de derogare 
ar trebui majorat pentru o perioadă de timp 
limitată, pentru a stimula atragerea de 
fonduri pentru instituțiile de credit și 
pentru a le oferi acestora un spațiu de 
manevră care să le permită să își sprijine 
clienții în economia reală. Dat fiind că 
măsura respectivă este limitată la etapa de 
redresare, aceasta ar trebui să fie 
disponibilă pentru o perioadă de timp 
limitată la 18 luni.

(3) Instituțiile de credit au jucat un rol 
activ în redresare prin sprijinirea 
întreprinderilor care aveau nevoie de 
finanțare și se așteaptă ca ele să fie un 
pilon fundamental al redresării. 
Regulamentul (UE) 2017/2019 conferă 
instituțiilor de credit o derogare de la 
obligația de a publica un prospect în cazul 
unei oferte de anumite valori mobiliare, 
altele decât titlurile de capital, emise în 
mod continuu sau repetat până la o valoare 
agregată de 75 de milioane EUR într-un 
interval de 12 luni. Acest prag de derogare 
ar trebui majorat pentru o perioadă de timp 
limitată, pentru a stimula atragerea de 
fonduri pentru instituțiile de credit și 
pentru a le oferi acestora un spațiu de 
manevră care să le permită să își sprijine 
clienții în economia reală. Dat fiind că 
măsura respectivă este limitată la etapa de 
redresare, aceasta ar trebui să fie 
disponibilă pentru o perioadă de timp 
limitată la 21 de luni.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prospectul UE pentru redresare ar 
trebui să includă un scurt rezumat ca sursă 
utilă de informații pentru investitori, în 
special pentru cei individuali. Respectivul 
rezumat ar trebui să reprezinte o parte de 
sine stătătoare a prospectului UE pentru 
redresare și ar trebui să se axeze pe 
informațiile esențiale care le-ar permite 
investitorilor să decidă ce oferte și admiteri 
la tranzacționare de valori mobiliare să 
analizeze în detaliu prin consultarea 
întregului prospect UE pentru redresare cu 
scopul de a lua o decizie.

(7) Prospectul UE pentru redresare ar 
trebui să includă un scurt rezumat ca sursă 
utilă de informații pentru investitori, în 
special pentru cei individuali, precum și 
pentru deponenți, IMM-uri și 
întreprinderile nou-înființate. Respectivul 
rezumat ar trebui să fie inclus la începutul 
prospectului UE pentru redresare și ar 
trebui să se axeze pe informații esențiale, 
precise și actualizate care le-ar permite 
investitorilor să decidă ce oferte și admiteri 
la tranzacționare de valori mobiliare să 
analizeze în detaliu, iar apoi să consulte 
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întregul prospect UE pentru redresare cu 
scopul de a lua o decizie. Este esențial să 
existe o abordare a pieței unice care să 
evite fragmentarea între statele membre în 
procesul de creare a prospectului UE 
pentru redresare.  O astfel de abordare ar 
trebui asigurată furnizând acces la 
prospectul UE pentru redresare în toate 
statele membre, precum și preluând 
coordonarea în ceea ce privește limba și 
formatul în care este prezentat prospectul 
UE pentru redresare și mijloacele de 
acces la acesta, cu scopul de a le permite 
investitorilor să facă o evaluare proprie și 
să ajungă la propriile concluzii cu privire 
la riscurile implicate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Practicile nearmonizate în ceea ce 
privește structura informațiilor prezentate 
în prospectul UE pentru redresare ar 
putea împiedica înțelegerea clară de către 
potențialii investitori a riscurilor și ar 
putea exacerba fragmentarea pieței. 
Pentru a oferi un nivel adecvat de 
claritate în întreaga Uniune, informațiile 
ar trebui furnizate într-un mod clar și 
inteligibil, pentru a le permite 
investitorilor individuali să facă o 
evaluare proprie și să tragă propriile 
concluzii cu privire la riscurile implicate. 
Autoritatea competentă a statului membru 
în care este emisă oferta și emitentul, 
dacă este posibil, ar trebui să asigure 
accesul facil la aceste informații. 
Emitenții ar trebui să prezinte informațiile 
din anexa Va în aceeași ordine în care ele 
apar în anexa respectivă.

Amendamentul 6
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul (UE) 2017/1129 
prevede obligația intermediarilor financiari 
de a-i informa pe investitori cu privire la 
posibilitatea unui supliment și, în anumite 
circumstanțe, de a-i contacta pe investitori 
în aceeași zi în care se publică un 
supliment. Varietatea investitorilor care 
trebuie contactați, precum și termenul 
pentru contactarea acestora pot crea 
dificultăți. Pentru a se veni în sprijinul 
intermediarilor financiari și a se elibera 
resurse pentru aceștia, menținându-se, în 
același timp, un nivel înalt de protecție a 
investitorilor, ar trebui stabilit un regim 
mai proporțional. În cadrul unui astfel de 
regim ar trebui să se precizeze ce 
investitori ar trebui contactați de către 
intermediarii financiari atunci când se 
publică un supliment și să se prelungească 
termenul pentru contactarea acestor 
investitori.

(10) Regulamentul (UE) 2017/1129 
prevede obligația intermediarilor financiari 
de a-i informa pe investitori cu privire la 
posibilitatea unui supliment și, în anumite 
circumstanțe, de a-i contacta pe investitori 
în aceeași zi în care se publică un 
supliment. Termenul pentru contactarea 
investitorilor, precum și varietatea 
investitorilor care trebuie contactați pot 
crea dificultăți pentru intermediarii 
financiari. Pentru a se veni în sprijinul 
intermediarilor financiari și a se elibera 
resurse pentru aceștia, menținându-se, în 
același timp, un nivel înalt de protecție a 
investitorilor, ar trebui stabilit un regim 
mai proporțional. În cadrul unui astfel de 
regim ar trebui să se precizeze ce 
investitori ar trebui contactați de către 
intermediarii financiari atunci când se 
publică un supliment și ar trebui să se 
prelungească termenul pentru contactarea 
acestor investitori.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Dat fiind că prospectul UE pentru 
redresare este limitat la etapa de redresare, 
regimul acestui prospect ar trebui să expire 
după 18 luni de la data aplicării prezentului 
regulament. Pentru a se asigura 
continuitatea prospectelor UE pentru 
redresare, cele aprobate înainte de 
expirarea regimului ar trebui să beneficieze 
de o dispoziție de anterioritate.

(11) Dat fiind că prospectul UE pentru 
redresare este limitat la etapa de redresare, 
regimul acestui prospect ar trebui să expire 
după 21 de luni de la data aplicării 
prezentului regulament. Pentru a se asigura 
continuitatea prospectelor UE pentru 
redresare, acele prospecte UE pentru 
redresare care au fost aprobate înainte de 
expirarea regimului ar trebui să beneficieze 
de o dispoziție de anterioritate.

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Până la 21 iulie 2022, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului European 
și Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentului regulament, însoțit, dacă este 
cazul, de o propunere legislativă. Cu ocazia 
respectivei reexaminări ar trebui să se 
evalueze dacă regimul de informare pentru 
prospectele UE pentru redresare este 
adecvat pentru îndeplinirea obiectivelor 
urmărite prin prezentul regulament.

(12) Până la 21 iulie 2022, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului European 
și Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentului regulament, însoțit, dacă este 
cazul, de o propunere legislativă. Cu ocazia 
respectivei reexaminări ar trebui să se 
evalueze dacă regimul de informare pentru 
prospectele UE pentru redresare este 
adecvat pentru îndeplinirea obiectivelor 
urmărite prin prezentul regulament și, dacă 
este cazul, să se includă în propunerea 
legislativă corespunzătoare un tip de 
prospect permanent, care ar reduce 
sarcinile asupra emisiunilor secundare 
vizate de prospectul UE pentru redresare. 
Această evaluare ar trebui să analizeze 
măsura în care prospectul UE pentru 
redresare a asigurat un echilibru adecvat 
între reducerea sarcinii administrative 
pentru emitent și protecția investitorilor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 1 – alineatul 4 – litera k – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) de la [data aplicării prezentului 
regulament] până la [18 luni de la data 
aplicării prezentului regulament], valorile 
mobiliare, altele decât titlurile de capital, 
emise în mod continuu sau repetat de 
instituțiile de credit, în cazul în care 
valoarea totală agregată în Uniune a 
valorilor mobiliare oferite este mai mică de 
150 000 000 EUR pe instituție de credit 
calculată pe o perioadă de 12 luni, cu 
condiția ca aceste valori mobiliare:

(k) de la [data aplicării prezentului 
regulament] până la [21 de luni de la data 
aplicării prezentului regulament], valorile 
mobiliare, altele decât titlurile de capital, 
emise în mod continuu sau repetat de 
instituțiile de credit, în cazul în care 
valoarea totală agregată în Uniune a 
valorilor mobiliare oferite este mai mică de 
150 000 000 EUR pe instituție de credit 
calculată pe o perioadă de 12 luni, cu 
condiția ca aceste valori mobiliare:
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 7 – alineatul 12a – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) întocmit în conformitate cu 
articolul 27 din prezentul regulament;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 7 – alineatul 12a – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o introducere, inclusiv 
avertismentul definit la alineatul (5) din 
prezentul articol;

(i) o introducere, care să includă 
avertismente și să precizeze data aprobării 
prospectului, astfel cum se prevede la 
alineatul (5) din prezentul articol;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 14a – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informațiile esențiale privind 
acțiunile, motivele emisiunii și impactul 
acesteia asupra structurii globale a 
capitalului emitentului, precum și utilizarea 
veniturilor obținute din ofertă.

(b) informațiile esențiale privind 
acțiunile, drepturile aferente valorilor 
mobiliare, inclusiv orice restricție care le 
este aplicabilă, precum și modalitățile de 
exercitare a drepturilor în cauză, motivele 
emisiunii și impactul acesteia asupra 
structurii globale a capitalului emitentului, 
declarația privind capitalizarea și gradul 
de îndatorare, o declarație privind 
capitalul circulant, precum și utilizarea 
veniturilor obținute din ofertă.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 14a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile conținute în prospectul UE 
pentru redresare se redactează și se 
prezintă într-o formă ușor de analizat, 
concisă și inteligibilă și trebuie să le 
permită investitorilor să ia o decizie de 
investiții în cunoștință de cauză. De 
asemenea, autoritatea competentă ia în 
considerare dacă emitentul a comunicat 
publicului informațiile reglementate, în 
temeiul Directivei 2004/109/CE, după caz, 
și al Regulamentului (UE) nr. 596/2014 și, 
după caz, informațiile menționate în 
Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al 
Comisiei.

Informațiile conținute în prospectul UE 
pentru redresare se redactează într-un 
limbaj ușor de înțeles, concis și inteligibil 
și se prezintă într-o formă inteligibilă, ușor 
de analizat, concisă și comprehensibilă 
pentru investitori, în special IMM-uri și 
deponenți, pentru a le permite acestora să 
ia o decizie de investiții în cunoștință de 
cauză. De asemenea, autoritatea 
competentă ia în considerare dacă 
emitentul a comunicat publicului 
informațiile reglementate, în temeiul 
Directivei 2004/109/CE, după caz, și al 
Regulamentului (UE) nr. 596/2014 și, după 
caz, informațiile menționate în 
Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al 
Comisiei. Autoritatea competentă se 
asigură că prospectul UE pentru 
redresare este ușor accesibil investitorilor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 14a – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emitenții pot decide ordinea în care 
informațiile menționate în anexa Va 
figurează în prospectul UE pentru 
redresare.”;

Atunci când prezintă informațiile 
necesare în prospectul UE pentru 
redresare, emitenții ar trebui să respecte 
ordinea în care sunt prezentate informațiile 
menționate în anexa Va.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„2. În cazul în care prospectul se referă 
la o ofertă publică de valori mobiliare, 
investitorii care au acceptat deja să 
achiziționeze sau să subscrie valorile 
mobiliare înaintea publicării suplimentului 
au dreptul să își retragă acceptul, în termen 
de trei zile lucrătoare de la publicarea 
suplimentului, cu condiția ca noul factor 
semnificativ, eroarea materială sau 
inexactitatea materială menționat(ă) la 
alineatul (1) să fi apărut sau să fi fost 
constatat(ă) înaintea încheierii perioadei de 
valabilitate a ofertei sau a furnizării 
valorilor mobiliare, oricare dintre aceste 
evenimente are loc primul. Această 
perioadă poate fi prelungită de către 
emitent sau ofertant. Data finală 
corespunzătoare dreptului de retragere este 
indicată în supliment.”;

„2. În cazul în care prospectul se referă 
la o ofertă publică de valori mobiliare, 
investitorii care au acceptat deja să 
achiziționeze sau să subscrie valorile 
mobiliare înaintea publicării suplimentului 
au dreptul să își retragă acceptul, în termen 
de două zile lucrătoare de la publicarea 
suplimentului, cu condiția ca noul factor 
semnificativ, eroarea materială sau 
inexactitatea materială menționat(ă) la 
alineatul (1) să fi apărut sau să fi fost 
constatat(ă) înaintea încheierii perioadei de 
valabilitate a ofertei sau a furnizării 
valorilor mobiliare, oricare dintre aceste 
evenimente are loc primul. Această 
perioadă poate fi prelungită de către 
emitent sau ofertant. Data finală 
corespunzătoare dreptului de retragere este 
indicată în supliment.”;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 23 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următorul alineat:
„(7a) Termenele stabilite la articolul 23 
alineatele (2) și (3) ar trebui să expire 
după 21 de luni de la data aplicării 
prezentului regulament.”

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE) 2017/1129
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Articolul 47a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regimul stabilit la articolul 14a expiră la 
[18 luni de la data aplicării prezentului 
regulament].

Regimul stabilit la articolul 14a expiră la 
[21 de luni de la data aplicării prezentului 
regulament].

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 47a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prospectele UE pentru redresare elaborate 
în conformitate cu articolul 14a și aprobate 
între [data de aplicare a prezentului 
regulament] și [18 luni de la data de 
aplicare a prezentului regulament] sunt 
reglementate în continuare de articolul 
respectiv până la expirarea valabilității lor 
sau până la expirarea unui termen de 
douăsprezece luni de la [18 luni de la data 
de aplicare a prezentului regulament], 
oricare dintre aceste evenimente are loc 
primul.”;

Prospectele UE pentru redresare elaborate 
în conformitate cu articolul 14a și aprobate 
între [data de aplicare a prezentului 
regulament] și [21 de luni de la data de 
aplicare a prezentului regulament] sunt 
reglementate în continuare de articolul 
respectiv până la expirarea valabilității lor 
sau până la expirarea unui termen de 
douăsprezece luni de la [21 de luni de la 
data de aplicare a prezentului regulament], 
oricare dintre aceste evenimente are loc 
primul.”;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză pentru a stabili dacă 
prospectul UE pentru creștere asigură un 
echilibru adecvat între protecția 
investitorilor și reducerea sarcinii 
administrative pentru persoanele care au 
dreptul să îl folosească;

(b) o analiză pentru a stabili dacă 
prospectul UE pentru creștere asigură un 
echilibru adecvat între protecția 
investitorilor, în special a investitorilor 
individuali, a IMM-urilor și a 
întreprinderilor nou-înființate, și 
reducerea sarcinii administrative pentru 
persoanele care au dreptul să îl folosească;
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul de prospecte UE pentru 
redresare aprobate și o analiză a evoluției 
acestui număr;

(c) numărul de prospecte standard, de 
prospecte UE pentru creștere și de 
prospecte UE pentru redresare aprobate și 
o analiză a evoluției acestui număr;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o analiză pentru a stabili dacă 
prospectul UE pentru redresare asigură un 
echilibru adecvat între protecția 
investitorilor și reducerea sarcinii 
administrative pentru persoanele care au 
dreptul să îl folosească;”;

(e) o analiză a impactului prospectului 
UE pentru redresare asigură un echilibru 
adecvat între protecția investitorilor, în 
special a investitorilor individuali, a 
IMM-urilor și a întreprinderilor nou-
înființate, accesibilitatea informațiilor și 
reducerea sarcinii administrative pentru 
persoanele care au dreptul să îl 
folosească;”;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o analiză prin care să se 
stabilească dacă sunt necesare modificări 
ale cerințelor prevăzute în anexe;
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) volumul investițiilor retrase de 
investitori pe baza dreptului lor de 
retragere și cota sa din volumul total al 
investițiilor, împărțită la numărul 
prospectelor standard, la numărul 
prospectelor UE pentru creștere și la 
numărul prospectelor UE pentru 
redresare; și, pe baza acestor date, o 
evaluare care să stabilească dacă durata 
și natura dreptului de retragere sunt 
adecvate și nu afectează eficiența 
procesului de atragere a capitalului sau 
protecția investitorilor;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) tipurile și tendințele înregistrate în 
materie de practici neregulamentare și 
frauduloase ale investitorilor, emitenților, 
ofertanților sau ale intermediarilor 
financiari și ale actorilor terți în raport cu 
dispozițiile prezentului regulament;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 48 – alineatul 2 – litera ed (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) o analiză a riscurilor, a costurilor 
și a beneficiilor pentru a stabili dacă 
prospectele UE pentru redresare pot 
deveni un tip de prospect permanent.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (UE) 2017/1129
Anexa Va – secțiunea I – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul constă în identificarea societății 
care emite acțiuni, și anume în precizarea 
identificatorului entității juridice („LEI”), a 
statului membru în care a fost constituită și 
a site-ului web unde investitorii pot găsi 
informații referitoare la activitățile 
societății, produsele pe care le produce sau 
serviciile pe care le prestează, piețele 
principale unde concurează, structura 
organizațională a acesteia și, dacă este 
cazul, informații incluse prin trimiteri.

Obiectivul constă în promovarea unei 
transparențe mai mari și identificarea 
societății care emite acțiuni, și anume în 
precizarea identificatorului entității juridice 
(„LEI”), a statului membru în care a fost 
constituită și a site-ului web, dacă este 
cazul, unde investitorii pot găsi informații 
referitoare la activitățile societății și 
declarația de declinare a responsabilității 
prevăzută la al patrulea paragraf din 
secțiunea IV a prezentei anexe, produsele 
pe care le produce sau serviciile pe care le 
prestează, piețele principale unde 
concurează, structura organizațională a 
acesteia și, dacă este cazul, informații 
incluse prin trimiteri.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (UE) 2017/1129
Anexa Va – secțiunea III – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul constă în descrierea celor mai 
importante riscuri specifice emitentului și 
acțiunilor.

O descriere a riscurilor importante 
specifice emitentului și care ar putea 
afecta capacitatea emitentului de a-și 
îndeplini obligațiile impuse de valorile 
sale mobiliare, prezentate într-un număr 
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limitat de categorii, într-o secțiune 
intitulată „Factori de risc”.

În fiecare categorie, se stabilesc mai întâi 
riscurile cele mai semnificative în 
evaluarea emitentului, a ofertantului sau 
a persoanei care solicită admiterea la 
tranzacționare pe o piață reglementată, 
ținând seama de impactul negativ asupra 
emitentului și de probabilitatea apariției 
acestora. Factorii de risc sunt indicați în 
documentul de înregistrare.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (UE) 2017/1129
Anexa Va – secțiunea IX – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

IX. Declarația privind capitalul 
circulant

IX. Declarația privind capitalul 
circulant și declarația privind 
capitalizarea și gradul de îndatorare

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (UE) 2017/1129
Anexa Va – secțiunea IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul constă în furnizarea de 
informații prin care să se poată stabili dacă 
capitalul circulant este suficient pentru 
obligațiile actuale ale emitentului sau, în 
caz contrar, privind modul în care 
emitentul propune să asigure capitalul 
circulant suplimentar necesar.

Obiectivul constă în furnizarea de 
informații privind capitalizarea și gradul 
de îndatorare ale emitentului și de 
informații prin care să se poată stabili dacă 
capitalul circulant este suficient pentru 
obligațiile actuale ale emitentului. În cazul 
în care capitalul este insuficient, este 
necesar să se furnizeze o descriere clară a 
modului în care emitentul propune să 
asigure capitalul circulant suplimentar 
necesar.
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