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Ændringsforslag 8
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel

Forslag til forordning
Betragtning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 
fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen. Sådanne ændringer bør 
gøre det muligt for udstedere og finansielle 
formidlere at reducere omkostningerne og 
frigøre ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen.

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 
fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen. Sådanne ændringer bør 
gøre det muligt for udstedere og finansielle 
formidlere at reducere omkostningerne og 
frigøre ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen, samtidig med at 
detailinvestorers, pensionisters og 
forbrugeres interesser beskyttes på 
passende vis, således at der skabes 
incitamenter for finansiel deltagelse, og 
sparere gøres til investorer. Adgang til 
egenkapitalfinansiering for små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), 
iværksættere og socialøkonomien er 
blevet endnu mere afgørende i lyset af 
genopretningen efter covid-19.

__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

Or. en
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Ændringsforslag 9
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 
fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen. Sådanne ændringer bør 
gøre det muligt for udstedere og finansielle 
formidlere at reducere omkostningerne og 
frigøre ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen.

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 
fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen. Sådanne ændringer bør 
gøre det muligt for udstedere og finansielle 
formidlere at reducere omkostningerne og 
frigøre ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen, samtidig med at 
detailinvestorers, pensionisters og 
forbrugeres interesser beskyttes på 
passende vis, således at der skabes 
incitamenter for finansiel deltagelse, og 
sparere gøres til investorer. Adgang til 
egenkapitalfinansiering for små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) og 
iværksættere er blevet endnu mere 
afgørende i lyset af genopretningen efter 
covid-19.

__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).
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Or. en

Ændringsforslag 10
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 
fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen. Sådanne ændringer bør 
gøre det muligt for udstedere og finansielle 
formidlere at reducere omkostningerne og 
frigøre ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen.

(2) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/112914 
fastsættes der krav til udarbejdelse, 
godkendelse og udsendelse af det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel på et reguleret marked i Unionen. 
Som en del af foranstaltningerne til at 
hjælpe udstedere med at komme på fode 
igen efter det økonomiske chok som følge 
af covid-19-pandemien er der behov for 
målrettede ændringer af 
prospektordningen, der respekterer 
principperne for det indre marked og 
lægger særlig vægt på små og 
mellemstore virksomheders (SMV'ers) og 
nystartede virksomheders særlige behov. 
Sådanne ændringer bør gøre det muligt for 
udstedere og finansielle formidlere at 
reducere omkostningerne og frigøre 
ressourcer til genopretningsfasen i 
kølvandet på krisen.

__________________ __________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på et 
reguleret marked, og om ophævelse af 
direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12).

Or. en
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Ændringsforslag 11
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den nuværende situation gør 
europæiske virksomheder og navnlig 
SMV'er og nystartede virksomheder mere 
skrøbelige og sårbare. Fjernelse af 
uberettigede hindringer og bureaukrati, 
hvor det er relevant, med det formål at 
fremme og diversificere 
finansieringskilderne for europæiske 
virksomheder, idet der lægges særlig vægt 
på SMV'er, herunder nystartede 
virksomheder og midcapselskaber, kan 
hjælpe med at fremme deres mulighed for 
at få adgang til egenkapitalmarkeder og 
give detailinvestorer og store investorer 
adgang til mere forskelligartede, 
langsigtede og konkurrencedygtige 
investeringsmuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 12
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kreditinstitutterne har været aktive 
i genopretningen for at støtte 
virksomheder, der havde behov for 
finansiering, og de forventes at blive en 
grundpille i genopretningen. Forordning 
(EU) 2017/2019 giver kreditinstitutter ret 
til en undtagelse fra forpligtelsen til at 
offentliggøre et prospekt i tilfælde af et 
udbud af visse værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele, og som udstedes løbende 

(3) Kreditinstitutterne har været aktive 
i genopretningen for at støtte 
virksomheder, der havde behov for 
finansiering, og de forventes at blive en 
grundpille i genopretningen. Forordning 
(EU) 2017/2019 giver kreditinstitutter ret 
til en undtagelse fra forpligtelsen til at 
offentliggøre et prospekt i tilfælde af et 
udbud af visse værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele, og som udstedes løbende 
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eller ad gentagne gange op til et samlet 
beløb på 75 mio. EUR i en periode på 12 
måneder. Dette loft for undtagelsen bør 
forhøjes i en begrænset periode for at 
fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter 
og give dem et pusterum, så de kan støtte 
deres kunder i realøkonomien. Da denne 
foranstaltning er begrænset til 
genopretningsfasen, bør den derfor være 
tilgængelig i en begrænset periode på 18 
måneder.

eller ad gentagne gange op til et samlet 
beløb på 75 mio. EUR i en periode på 
12 måneder. Dette loft for undtagelsen bør 
forhøjes i en begrænset periode for at 
fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter 
og give dem et pusterum, så de kan støtte 
deres kunder i realøkonomien. Da denne 
foranstaltning er begrænset til 
genopretningsfasen, bør den derfor være 
tilgængelig i en begrænset periode og 
slutte den 31. december 2022.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fastsætte en klar slutdato for anvendelsen af EU-
genopretningsprospektet, som synes at passe til eller være en smule højere end tanken om 18 
måneder efter anvendelsen af denne revision. Denne ændring bør forhindre misforståelser i 
forbindelse med at tælle dage i henhold til det oprindelige forslag.

Ændringsforslag 13
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kreditinstitutterne har været aktive 
i genopretningen for at støtte 
virksomheder, der havde behov for 
finansiering, og de forventes at blive en 
grundpille i genopretningen. Forordning 
(EU) 2017/2019 giver kreditinstitutter ret 
til en undtagelse fra forpligtelsen til at 
offentliggøre et prospekt i tilfælde af et 
udbud af visse værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele, og som udstedes løbende 
eller ad gentagne gange op til et samlet 
beløb på 75 mio. EUR i en periode på 12 
måneder. Dette loft for undtagelsen bør 
forhøjes i en begrænset periode for at 
fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter 
og give dem et pusterum, så de kan støtte 
deres kunder i realøkonomien. Da denne 
foranstaltning er begrænset til 

(3) Kreditinstitutterne har været aktive 
i genopretningen for at støtte 
virksomheder, der havde behov for 
finansiering, og de forventes at blive en 
grundpille i genopretningen. Forordning 
(EU) 2017/2019 giver kreditinstitutter ret 
til en undtagelse fra forpligtelsen til at 
offentliggøre et prospekt i tilfælde af et 
udbud af visse værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele, og som udstedes løbende 
eller ad gentagne gange op til et samlet 
beløb på 75 mio. EUR i en periode på 
12 måneder. Dette loft for undtagelsen bør 
forhøjes i en begrænset periode for at 
fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter 
og give dem et pusterum, så de kan støtte 
deres kunder i realøkonomien. Da denne 
foranstaltning er begrænset til 
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genopretningsfasen, bør den derfor være 
tilgængelig i en begrænset periode på 18 
måneder.

genopretningsfasen, bør den derfor være 
tilgængelig i en begrænset periode og 
slutte den 31. december 2022.

Or. en

Ændringsforslag 14
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For hurtigt at kunne tackle de 
alvorlige økonomiske virkninger af covid-
19-pandemien er det vigtigt at indføre 
foranstaltninger til fremme af investeringer 
i realøkonomien, muliggøre en hurtig 
rekapitalisering af virksomheder i Unionen 
og give udstedere mulighed for at udnytte 
de offentlige markeder tidligt i 
genopretningsprocessen. For at nå disse 
mål bør der indføres et nyt kortfattet 
prospekt ("EU-genopretningsprospektet"), 
der er let at udarbejde for udstedere, let at 
forstå for investorer, som ønsker at 
finansiere dem, og let at kontrollere og 
godkende for de kompetente myndigheder.

(4) For hurtigt at kunne tackle de 
alvorlige økonomiske virkninger af covid-
19-pandemien er det vigtigt at indføre 
foranstaltninger til fremme af investeringer 
i realøkonomien, muliggøre en hurtig 
rekapitalisering af virksomheder i Unionen 
og give udstedere mulighed for at udnytte 
de offentlige markeder tidligt i 
genopretningsprocessen. For at nå disse 
mål bør der indføres et nyt kortfattet 
prospekt ("EU-genopretningsprospektet"), 
der er let at udarbejde for udstedere, let at 
forstå for investorer, som ønsker at 
finansiere dem, og let at kontrollere og 
godkende for de kompetente myndigheder. 
Der skal ved udviklingen af dette nye 
kortfattede prospekt tages hensyn til 
SMV'ers og nystartede virksomheders 
særlige behov, og man skal undgå tunge 
administrative procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 15
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Selskaber, der har fået aktier 
optaget til handel på et reguleret marked 
eller handlet på et SMV-vækstmarked 
løbende i mindst de seneste 18 måneder før 
udbuddet af aktier eller optagelse til 
handel, bør have overholdt kravene om 
periodisk og løbende oplysning i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/201415, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF16 og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2017/56517. 
Derfor vil meget af det krævede indhold af 
et prospekt allerede være offentligt 
tilgængeligt, og investorerne vil handle på 
grundlag af disse oplysninger. EU-
genopretningsprospektet bør derfor kun 
anvendes til sekundære udstedelser og bør 
kun fokusere på væsentlige oplysninger, 
som investorer har brug for til at træffe 
kvalificerede investeringsbeslutninger.

(5) Selskaber, der har fået aktier 
optaget til handel på et reguleret marked 
eller handlet på et SMV-vækstmarked 
løbende i mindst de seneste 18 måneder før 
udbuddet af aktier eller optagelse til 
handel, bør have overholdt kravene om 
periodisk og løbende oplysning i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/201415, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF16 og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2017/56517. 
Derfor vil meget af det krævede indhold af 
et prospekt allerede være offentligt 
tilgængeligt, og investorerne vil handle på 
grundlag af disse oplysninger. EU-
genopretningsprospektet bør derfor kun 
anvendes til sekundære udstedelser og bør 
kun fokusere på væsentlige, korrekte og 
ajourførte oplysninger, som investorer har 
brug for til at træffe kvalificerede 
investeringsbeslutninger. Oplysningerne 
bør gives på en klar og forståelig måde, så 
individuelle investorer selv kan vurdere og 
forstå risiciene. Oplysningerne bør gøres 
let tilgængelige for alle borgere af den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor udbuddet udstedes, og om muligt af 
udstederen.

__________________ __________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 
2014 om markedsmisbrug (forordningen 
om markedsmisbrug) og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF og Kommissionens direktiv 
2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 
2014 om markedsmisbrug (forordningen 
om markedsmisbrug) og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF og Kommissionens direktiv 
2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 
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31.12.2004, s. 38). 31.12.2004, s. 38).
17 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2017/565 af 25. april 2016 om 
supplerende regler til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt 
angår de organisatoriske krav til og 
vilkårene for drift af investeringsselskaber 
samt definitioner af begreber med henblik 
på nævnte direktiv (EUT L 87 af 
31.3.2017, s. 1).

17 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2017/565 af 25. april 2016 om 
supplerende regler til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt 
angår de organisatoriske krav til og 
vilkårene for drift af investeringsselskaber 
samt definitioner af begreber med henblik 
på nævnte direktiv (EUT L 87 af 
31.3.2017, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 16
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at være et effektivt redskab for 
udstedere bør EU-genopretningsprospektet 
være et enkelt dokument af begrænset 
størrelse, der tillader integration ved 
henvisning og kan drage fordel af 
emittentpasset i forbindelse med 
paneuropæiske udbud af værdipapirer til 
offentligheden eller optagelse til handel på 
et reguleret marked.

(6) For at være et effektivt redskab for 
udstedere bør EU-genopretningsprospektet 
være et enkelt dokument af begrænset 
størrelse, der tillader integration ved 
henvisning og kan drage fordel af 
emittentpasset i forbindelse med 
paneuropæiske udbud af værdipapirer til 
offentligheden eller optagelse til handel på 
et reguleret marked. Det er meget vigtigt 
med en tilgang med udgangspunkt i det 
indre marked, som forhindrer 
fragmentering mellem medlemsstaterne i 
udarbejdelsen af EU-
genopretningsprospektet.

Or. en

Ændringsforslag 17
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer. Resuméet bør 
udgøre en selvstændig del af EU-
genopretningsprospektet og bør fokusere 
på centrale oplysninger, der vil sætte 
investorerne i stand til at beslutte, hvilke 
udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved at se nærmere på EU-
genopretningsprospektet i sin helhed, med 
henblik på at træffe deres beslutning.

(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer. Resuméet bør 
udgøre en selvstændig del af EU-
genopretningsprospektet og bør fokusere 
på centrale oplysninger, der vil sætte 
investorerne i stand til at beslutte, hvilke 
udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved at se nærmere på EU-
genopretningsprospektet i sin helhed, med 
henblik på at træffe deres beslutning. Der 
skal sikres en tilgang med udgangspunkt i 
det indre marked med adgang til EU-
genopretningsprospektet i alle 
medlemsstater og koordinering med 
hensyn til sprog, format og metoder til at 
få adgang til EU-
genopretningsprospektet.

Or. en

Ændringsforslag 18
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Kateřina Konečná

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer. Resuméet bør 
udgøre en selvstændig del af EU-
genopretningsprospektet og bør fokusere 
på centrale oplysninger, der vil sætte 
investorerne i stand til at beslutte, hvilke 
udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved at se nærmere på EU-
genopretningsprospektet i sin helhed, med 

(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer, sparere, SMV'er 
og nystartede virksomheder. Resuméet bør 
udgøre en selvstændig del af EU-
genopretningsprospektet og bør fokusere 
på centrale oplysninger, der vil sætte 
investorerne i stand til at beslutte, hvilke 
udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved at se nærmere på EU-
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henblik på at træffe deres beslutning. genopretningsprospektet i sin helhed, med 
henblik på at træffe deres beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 19
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Forslag til forordning
Betragtning7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer. Resuméet bør 
udgøre en selvstændig del af EU-
genopretningsprospektet og bør fokusere 
på centrale oplysninger, der vil sætte 
investorerne i stand til at beslutte, hvilke 
udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved at se nærmere på EU-
genopretningsprospektet i sin helhed, med 
henblik på at træffe deres beslutning.

(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer. Resuméet bør 
udarbejdes ved begyndelsen af EU-
genopretningsprospektet og bør fokusere 
på centrale oplysninger, der vil sætte 
investorerne i stand til at beslutte, hvilke 
udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved derefter at se nærmere på 
EU-genopretningsprospektet i sin helhed, 
med henblik på at træffe deres beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 20
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Kateřina Konečná, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Uharmoniseret praksis vedrørende 
strukturen i de oplysninger, der 
fremlægges i EU-
genopretningsprospektet, kan være til 
skade for investorernes klare forståelse og 
øge markedsfragmenteringen. For at 
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skabe en passende grad af klarhed i hele 
Unionen bør udstederne fremlægge 
oplysningerne fra bilag Va i samme 
rækkefølge som i dette bilag.

Or. en

Ændringsforslag 21
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Forslag til forordning
Betragtning10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Omfanget af 
investorer, der skal kontaktes, samt fristen 
for at kontakte dem kan give anledning til 
vanskeligheder. For at mindske byrden og 
frigøre ressourcer for de finansielle 
formidlere, samtidig med at der 
opretholdes et højt niveau af 
investorbeskyttelse, bør der fastsættes en 
mere proportional ordning. En sådan 
ordning bør præcisere, hvilke investorer 
der bør kontaktes af de finansielle 
formidlere, når et tillæg offentliggøres, og 
forlænge fristen for at kontakte disse 
investorer.

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Den frist, inden for 
hvilken investorer skal kontaktes, og 
omfanget af investorer, der skal 
kontaktes, kan give anledning til 
vanskeligheder for de finansielle 
formidlere. For at mindske byrden og 
frigøre ressourcer for de finansielle 
formidlere, samtidig med at der 
opretholdes et højt niveau af 
investorbeskyttelse, bør der fastsættes en 
mere proportional ordning. En sådan 
ordning bør præcisere, hvilke investorer 
der bør kontaktes af de finansielle 
formidlere, når et tillæg offentliggøres, og 
bør forlænge fristen for at kontakte disse 
investorer.

Or. en

Ændringsforslag 22
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Omfanget af 
investorer, der skal kontaktes, samt fristen 
for at kontakte dem kan give anledning til 
vanskeligheder. For at mindske byrden og 
frigøre ressourcer for de finansielle 
formidlere, samtidig med at der 
opretholdes et højt niveau af 
investorbeskyttelse, bør der fastsættes en 
mere proportional ordning. En sådan 
ordning bør præcisere, hvilke investorer 
der bør kontaktes af de finansielle 
formidlere, når et tillæg offentliggøres, og 
forlænge fristen for at kontakte disse 
investorer.

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Omfanget af 
investorer, der skal kontaktes, samt fristen 
for at kontakte dem kan give anledning til 
vanskeligheder for de finansielle 
formidlere. For at mindske byrden og 
frigøre ressourcer for de finansielle 
formidlere, samtidig med at der 
opretholdes et højt niveau af 
investorbeskyttelse, bør der fastsættes en 
mere proportional ordning. En sådan 
ordning bør præcisere, hvilke investorer 
der bør kontaktes af de finansielle 
formidlere, når et tillæg offentliggøres, og 
bør forlænge fristen for at kontakte disse 
investorer.

Or. en

Ændringsforslag 23
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For at undgå, at mange 
europæiske virksomheder går konkurs, 
bør et af hovedformålene med denne 
ændringsforordning være at gøre det 
lettere for investorer at vurdere 
virksomheder, da det som regel er svært 
for dem at vurdere unge og små 
virksomheder med en kort historik, hvilket 
er til hinder for innovative åbninger, 
navnlig for unge iværksættere.

Or. en
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Ændringsforslag 24
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Da EU-genopretningsprospektet er 
begrænset til genopretningsfasen, bør 
ordningen med dette prospekt udløbe 18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato. For at sikre kontinuitet i 
EU-genopretningsprospektet bør de, der er 
godkendt før ordningens udløb, nyde godt 
af en overgangsregel.

(11) Da EU-genopretningsprospektet er 
begrænset til genopretningsfasen, bør 
ordningen med dette prospekt udløbe den 
31. december 2022. For at sikre kontinuitet 
i EU-genopretningsprospektet bør de, der 
er godkendt før ordningens udløb, nyde 
godt af en overgangsregel.

Or. en

Ændringsforslag 25
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Da EU-genopretningsprospektet er 
begrænset til genopretningsfasen, bør 
ordningen med dette prospekt udløbe 18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato. For at sikre kontinuitet i 
EU-genopretningsprospektet bør de, der er 
godkendt før ordningens udløb, nyde godt 
af en overgangsregel.

(11) Da EU-genopretningsprospektet er 
begrænset til genopretningsfasen, bør 
ordningen med dette prospekt udløbe den 
31. december 2022. For at sikre kontinuitet 
i EU-genopretningsprospektet bør de 
genopretningsprospekter, der er godkendt 
før ordningens udløb, nyde godt af en 
overgangsregel.

Or. en

Ændringsforslag 26
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn
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Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Inden den 21. juli 2022 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
denne forordning, ledsaget af et 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant. I 
denne gennemgang bør det indgå i 
Kommissionens vurdering, om 
oplysningsordningen for EU-
genopretningsprospekter er egnet til at 
opfylde de mål, der forfølges med denne 
forordning.

(12) Inden den 21. juli 2022 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
denne forordning, ledsaget af et 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant. I 
denne gennemgang bør det indgå i 
Kommissionens vurdering, om 
oplysningsordningen for EU-
genopretningsprospekter er egnet til at 
opfylde de mål, der forfølges med denne 
forordning, og, hvis det anses for 
hensigtsmæssigt, bør der indarbejdes en 
permanent form for prospekt i 
lovgivningsforslaget, som vil mindske 
byrden på sekundære udstedelser, der er 
omfattet af EU-genopretningsprospektet.

Or. en

Ændringsforslag 27
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Inden den 21. juli 2022 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
denne forordning, ledsaget af et 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant. I 
denne gennemgang bør det indgå i 
Kommissionens vurdering, om 
oplysningsordningen for EU-
genopretningsprospekter er egnet til at 
opfylde de mål, der forfølges med denne 
forordning.

(12) Inden den 21. juli 2022 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
denne forordning, ledsaget af et 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant. I 
denne gennemgang bør det indgå i 
Kommissionens vurdering, om 
oplysningsordningen for EU-
genopretningsprospekter er egnet til at 
opfylde de mål, der forfølges med denne 
forordning. Denne vurdering bør omfatte 
spørgsmålet om, hvorvidt EU-
genopretningsprospektet sikrer en 
passende balance mellem mindskelsen af 
den administrative byrde for udstederen 
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og investorbeskyttelsen.

Or. en

Ændringsforslag 28
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 1 – stk. 4 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) fra den [denne forordnings 
anvendelsesdato] til den [18 måneder efter 
denne forordnings anvendelsesdato], 
værdipapirer, der ikke er kapitalandele og 
udstedes løbende eller ad gentagne gange 
af et kreditinstitut, hvor den samlede 
aggregerede værdi i Unionen for de 
udbudte værdipapirer er under 150 000 000 
EUR pr. kreditinstitut beregnet over en 
periode på 12 måneder, forudsat at disse 
værdipapirer:

k) fra den [denne forordnings 
anvendelsesdato] til den 31. december 
2022, værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele og udstedes løbende eller ad 
gentagne gange af et kreditinstitut, hvor 
den samlede aggregerede værdi i Unionen 
for de udbudte værdipapirer er under 
150 000 000 EUR pr. kreditinstitut 
beregnet over en periode på 12 måneder, 
forudsat at disse værdipapirer:

Or. en

Ændringsforslag 29
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 1 – stk. 4 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) fra den [denne forordnings 
anvendelsesdato] til den [18 måneder efter 
denne forordnings anvendelsesdato], 
værdipapirer, der ikke er kapitalandele og 
udstedes løbende eller ad gentagne gange 
af et kreditinstitut, hvor den samlede 
aggregerede værdi i Unionen for de 

k) fra den [denne forordnings 
anvendelsesdato] til den 31. december 
2022, værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele og udstedes løbende eller ad 
gentagne gange af et kreditinstitut, hvor 
den samlede aggregerede værdi i Unionen 
for de udbudte værdipapirer er under 
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udbudte værdipapirer er under 150 000 000 
EUR pr. kreditinstitut beregnet over en 
periode på 12 måneder, forudsat at disse 
værdipapirer:

150 000 000 EUR pr. kreditinstitut 
beregnet over en periode på 12 måneder, 
forudsat at disse værdipapirer:

Or. en

Ændringsforslag 30
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 6, stk. 1, første afsnit, 
tilføjes følgende litra:
"ca) klimarelaterede og miljømæssige, 
sociale og ledelsesmæssige risici, i det 
omfang de er væsentlige."

Or. en

Ændringsforslag 31
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 12 a – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilgængeligt på det officielle sprog 
eller mindst et af de officielle sprog i 
værtslandet eller på et andet sprog, som 
accepteres af den kompetente myndighed i 
værtslandet

Or. en



AM\1216302DA.docx 19/39 PE659.048v01-00

DA

Ændringsforslag 32
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 12 a – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) skrevet på et sprog, der accepteres 
af den kompetente myndighed i de 
medlemsstater, hvor udbuddet udstedes

Or. en

Ændringsforslag 33
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 12 a – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en indledning, som indeholder en 
advarsel som omhandlet i stk. 5

i) en indledning, som indeholder 
advarsler og datoen for godkendelse af 
prospektet som omhandlet i stk. 5

Or. en

Ændringsforslag 34
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14 a – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udbydere af værdipapirer, der 
vedvarende har været optaget til handel 
på et reguleret marked eller et SMV-
vækstmarked i mindst de seneste 
18 måneder.

Or. en

Ændringsforslag 35
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14 a – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) væsentlige oplysninger om 
aktierne, årsagerne til udstedelsen og dens 
indvirkning på udstederens generelle 
kapitalstruktur og anvendelsen af 
provenuet.

b) væsentlige oplysninger om 
aktierne, de rettigheder, der er knyttet til 
værdipapirerne, herunder eventuelle 
begrænsninger og proceduren for at 
udøve disse rettigheder, årsagerne til 
udstedelsen og dens indvirkning på 
udstederens generelle kapitalstruktur, 
oplysninger om kapitalisering og 
gældssituation, en erklæring om 
arbejdskapital og anvendelsen af 
provenuet.

Or. en

Ændringsforslag 36
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14 a – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) væsentlige oplysninger om 
aktierne, årsagerne til udstedelsen og dens 
indvirkning på udstederens generelle 
kapitalstruktur og anvendelsen af 
provenuet.

b) de rettigheder, der er knyttet til 
værdipapirerne, årsagerne til udstedelsen 
og dens indvirkning på udstederens 
generelle kapitalstruktur og anvendelsen af 
provenuet.

Or. en

Ændringsforslag 37
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Kateřina Konečná, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14 a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne i EU-
genopretningsprospektet skal være 
skriftlige og fremlægges i en let 
analyserbar, koncis og forståelig form og 
sætte investorer i stand til at træffe en 
informeret investeringsbeslutning. Den 
kompetente myndighed tager også hensyn 
til, om udstederen har offentliggjort de 
regulerede oplysninger i henhold til 
direktiv 2004/109/EF, hvis det er relevant, 
forordning (EU) nr. 596/2014 og, hvis det 
er relevant, de oplysninger, der er 
omhandlet i Kommissionens delegerede 
forordning (EU) 2017/565.

Oplysningerne i EU-
genopretningsprospektet skal være 
skriftlige og fremlægges i en tydelig, let 
analyserbar, koncis og forståelig form for 
alle investorer, navnlig SMV'er og 
sparere, så de kan træffe en informeret 
investeringsbeslutning. Den kompetente 
myndighed tager også hensyn til, om 
udstederen har offentliggjort de regulerede 
oplysninger i henhold til direktiv 
2004/109/EF, hvis det er relevant, 
forordning (EU) nr. 596/2014 og, hvis det 
er relevant, de oplysninger, der er 
omhandlet i Kommissionens delegerede 
forordning (EU) 2017/565. Den 
kompetente myndighed sikrer, at 
genopretningsprospektet er let 
tilgængeligt for alle investorer.

Or. en

Ændringsforslag 38
Andreas Schwab
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14 a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne i EU-
genopretningsprospektet skal være 
skriftlige og fremlægges i en let 
analyserbar, koncis og forståelig form og 
sætte investorer i stand til at træffe en 
informeret investeringsbeslutning. Den 
kompetente myndighed tager også hensyn 
til, om udstederen har offentliggjort de 
regulerede oplysninger i henhold til 
direktiv 2004/109/EF, hvis det er relevant, 
forordning (EU) nr. 596/2014 og, hvis det 
er relevant, de oplysninger, der er 
omhandlet i Kommissionens delegerede 
forordning (EU) 2017/565.

Oplysningerne i EU-
genopretningsprospektet skal være skrevet 
i et letbegribeligt, koncist og forståeligt 
sprog og sætte investorer i stand til at 
træffe en informeret 
investeringsbeslutning. Den kompetente 
myndighed tager også hensyn til, om 
udstederen har offentliggjort de regulerede 
oplysninger i henhold til direktiv 
2004/109/EF, hvis det er relevant, 
forordning (EU) nr. 596/2014 og, hvis det 
er relevant, de oplysninger, der er 
omhandlet i Kommissionens delegerede 
forordning (EU) 2017/565.

Or. en

Ændringsforslag 39
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14 a – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-genopretningsprospektet skal være et 
enkelt dokument og som minimum 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag Va. Det skal have et omfang på højst 
30 A4-sider i trykt udgave og skal være 
udformet og opstillet således, at det er 
letlæseligt, med brug af en læsbar 
skriftstørrelse.

EU-genopretningsprospektet skal være et 
enkelt dokument og som minimum 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag Va. Det skal have et omfang på højst 
20 A4-sider, inklusive resuméet, i trykt 
udgave og skal være udformet og opstillet 
således, at det er letlæseligt, med brug af 
en læsbar skriftstørrelse.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14 a – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstedere kan beslutte, i hvilken 
rækkefølge de i bilag Va omhandlede 
oplysninger opstilles i EU-
genopretningsprospektet.

Når udstederne fremlægger de 
nødvendige oplysninger i EU-
genopretningsprospektet, bør de følge den 
rækkefølge, de i bilag Va omhandlede 
oplysninger er fremlagt i.

Or. en

Ændringsforslag 41
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 20 – stk. 6 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Uanset stk. 2 og 4 afkortes fristerne 
i stk. 2, første afsnit, og stk. 4, til fem 
arbejdsdage for et EU-
genopretningsprospektet udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 14a. 
Udstederen underretter den kompetente 
myndighed mindst fem arbejdsdage inden 
den forventede dato for indgivelse af en 
ansøgning om godkendelse.

6a. Uanset stk. 2 og 4 afkortes fristerne 
i stk. 2, første afsnit, og stk. 4, til syv 
arbejdsdage for et EU-
genopretningsprospektet udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 14a. 
Udstederen underretter den kompetente 
myndighed mindst fem arbejdsdage inden 
den forventede dato for indgivelse af en 
ansøgning om godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 42
Eugen Jurzyca
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, i tre arbejdsdage efter 
tillæggets offentliggørelse ret til at trække 
deres accept tilbage, såfremt den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf 
eller blev konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Denne periode kan forlænges af 
udstederen eller udbyderen. Sidste dato for 
tilbagetrækningsretten skal fremgå af 
tillægget.

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, i to arbejdsdage efter 
tillæggets offentliggørelse ret til at trække 
deres accept tilbage, såfremt den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf 
eller blev konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Denne periode kan forlænges af 
udstederen eller udbyderen. Sidste dato for 
tilbagetrækningsretten skal fremgå af 
tillægget.

Or. en

Ændringsforslag 43
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stykke tilføjes:
"7a. Fristerne i artikel 23, stk. 2 og 3, bør 
udløbe den [18 måneder efter denne 
forordnings anvendelsesdato]."

Or. en
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Ændringsforslag 44
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 47 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den 
[18 måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato].

Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den 
31. december 2022.

Or. en

Ændringsforslag 45
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 47 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den 
[18 måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato].

Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den 
31. december 2022.

Or. en

Ændringsforslag 46
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 47 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-genopretningsprospekter, der er EU-genopretningsprospekter, der er 
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udarbejdet i overensstemmelse med artikel 
14a og godkendt mellem den [denne 
forordnings anvendelsesdato] og [18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato], er fortsat omfattet af 
nævnte artikel indtil udløbet af deres 
gyldighedsperiode, eller indtil der er 
forløbet tolv måneder efter den [18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato], alt efter hvilken dato der 
indtræder først.

udarbejdet i overensstemmelse med 
artikel 14a og godkendt mellem den [denne 
forordnings anvendelsesdato] og den 
31. december 2022, er fortsat omfattet af 
nævnte artikel indtil udløbet af deres 
gyldighedsperiode, eller indtil der er 
forløbet tolv måneder efter den 
31. december 2022, alt efter hvilken dato 
der indtræder først.

Or. en

Ændringsforslag 47
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 47 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-genopretningsprospekter, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med artikel 
14a og godkendt mellem den [denne 
forordnings anvendelsesdato] og [18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato], er fortsat omfattet af 
nævnte artikel indtil udløbet af deres 
gyldighedsperiode, eller indtil der er 
forløbet tolv måneder efter den [18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato], alt efter hvilken dato der 
indtræder først.

EU-genopretningsprospekter, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med 
artikel 14a og godkendt mellem den [denne 
forordnings anvendelsesdato] og den 
31. december 2022, er fortsat omfattet af 
nævnte artikel indtil udløbet af deres 
gyldighedsperiode, eller indtil der er 
forløbet tolv måneder efter den 
31. december 2022, alt efter hvilken dato 
der indtræder først.

Or. en

Ændringsforslag 48
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
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Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en analyse af, om EU-
vækstprospektet sikrer en passende balance 
mellem investorbeskyttelse og reduktion af 
de administrative byrder for de personer, 
der har ret til at anvende det.

b) en analyse af, om EU-
vækstprospektet sikrer en passende balance 
mellem investorbeskyttelse, navnlig for 
detailinvestorer, SMV'er og nystartede 
virksomheder, og reduktion af de 
administrative byrder for de personer, der 
har ret til at anvende det.

Or. en

Ændringsforslag 49
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) antallet af godkendte EU-
genopretningsprospekter og en analyse af 
udviklingen i dette antal

c) antallet af godkendte 
standardprospekter, EU-vækstprospekter 
og EU-genopretningsprospekter og en 
analyse af udviklingen i dette antal og i 
givet fald udbudspriserne på 
værdipapirer, der udbydes til 
offentligheden, i forbindelse med alle 
typer prospekter

Or. en

Ændringsforslag 50
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) omkostninger i forbindelse med at 
udarbejde et EU-genopretningsprospekt og 
få det godkendt sammenlignet med de 
aktuelle omkostninger til et prospekt samt 
en angivelse af de samlede økonomiske 
besparelser, der er opnået

d) omkostninger i forbindelse med at 
udarbejde et EU-genopretningsprospekt og 
få det godkendt sammenlignet med de 
aktuelle omkostninger til et 
standardprospekt og et EU-vækstprospekt 
samt en angivelse af de samlede 
økonomiske besparelser, der er opnået, og 
de samlede omkostninger i forbindelse 
med at overholde denne forordning for 
udstedere, udbydere og finansielle 
formidlere sammen med oplysninger om 
disse omkostninger udtrykt i procent af 
driftsomkostningerne

Or. en

Ændringsforslag 51
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) særskilte omkostninger i 
forbindelse med at udarbejde og få 
godkendt hver af oplysningskategorierne 
I-XI i et EU-genopretningsprospekt som 
opført i bilag Va og resuméet af et EU-
genopretningsprospekt

Or. en

Ændringsforslag 52
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra d b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) en analyse af denne forordnings 
indvirkning på, at Unionens indre marked 
for finansielle tjenester fungerer korrekt, 
herunder indvirkningen på SMV'ers 
adgang til finansiering og på investorer 
og andre kategorier af fysiske eller 
juridiske personer, som påvirkes af disse 
tjenester

Or. en

Ændringsforslag 53
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en analyse af, om EU-
genopretningsprospektet sikrer en passende 
balance mellem investorbeskyttelse og 
reduktion af de administrative byrder for 
de personer, der har ret til at anvende det.

e) en analyse af, om EU-
genopretningsprospektet sikrer en passende 
balance mellem investorbeskyttelse, 
navnlig for detailinvestorer, SMV'er og 
nystartede virksomheder, og reduktion af 
de administrative byrder for de personer, 
der har ret til at anvende det.

Or. en

Ændringsforslag 54
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en analyse af, om EU-
genopretningsprospektet sikrer en 
passende balance mellem 
investorbeskyttelse og reduktion af de 
administrative byrder for de personer, der 
har ret til at anvende det.

e) en analyse af EU-
genopretningsprospektets indvirkning på 
investorbeskyttelsen og oplysningernes 
tilgængelighed

Or. en

Ændringsforslag 55
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en analyse af EU-
genopretningsprospektets indvirkning på 
investorbeskyttelsen og oplysningernes 
tilgængelighed

Or. en

Ændringsforslag 56
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en analyse af, om der er behov for 
ændringer af kravene i bilagene

Or. en
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Ændringsforslag 57
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) om den række af tjenester, der er 
omfattet af denne forordning, stadig er 
hensigtsmæssig i forhold til de 
tærskelværdier, der er fastsat i artikel 1 og 
3

Or. en

Ændringsforslag 58
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 - stk. 2 - litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) en analyse af, om en forlængelse 
af et prospekts gyldighed kan forbedre en 
passende balance mellem 
investorbeskyttelse og reduktion af de 
administrative byrder for udstederne og de 
personer, der har ret til at anvende det, og 
hvor lang en sådan forlængelse dette 
kræver

Or. en

Ændringsforslag 59
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
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Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) andelen af værdipapirer, der 
udbydes til offentligheden i forbindelse 
med godkendte prospekter i henhold til 
denne forordning på det globale 
finansielle marked og det europæiske 
finansielle marked

Or. en

Ændringsforslag 60
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) omfanget af de investeringer, som 
investorer har trukket tilbage ved brug af 
deres tilbagetrækningsret, og deres andel 
af de samlede investeringer divideret med 
standardprospekterne, EU-
vækstprospekterne og EU-
genopretningsprospekterne, og på 
grundlag af disse data vurdere, om 
tilbagetrækningsrettens varighed og 
karakter er hensigtsmæssig og ikke skader 
effektiviteten af kapitaltilførselsprocessen 
eller investorbeskyttelsen

Or. en

Ændringsforslag 61
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
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Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ef) antallet og omfanget af sanktioner 
pålagt i henhold til eller i forbindelse med 
denne forordning klassificeret efter 
medlemsstat og efter typen af prospekt

Or. en

Ændringsforslag 62
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eg) typer af og tendenser med hensyn 
til skader for og svigagtig adfærd hos 
investorer, udstedere, udbydere eller 
finansielle formidlere og tredjeparter, der 
opstår i forbindelse med denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 63
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eh) direkte og indirekte måling af 
forbedringer af markedsresultaterne for 
investorer og udstedere

Or. en
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Ændringsforslag 64
Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 48 – stk. 2 – litra e i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ei) en risiko- og cost-benefit-analyse 
af, om EU-genopretningsprospekter kan 
blive en permanent form for prospekt.

Or. en

Ændringsforslag 65
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – afdeling -I (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-I. Resumé
EU-genopretningsprospektet skal 
indeholde et resumé udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 12a. 
Dette resumé skal medtages i beregningen 
af den maksimale længde af EU-
genopretningsprospektet, jf. artikel 14a, 
stk. 2, tredje afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 66
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn
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Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – afdeling I – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at identificere den virksomhed, 
der udsteder aktier, herunder dennes 
identifikator for juridiske enheder (LEI-
kode), indregistreringsland og det websted, 
hvor investorer kan finde oplysninger om 
virksomhedens forretningsaktiviteter, de 
produkter, den fremstiller, eller de 
tjenesteydelser, den tilbyder, de vigtigste 
markeder, hvor den konkurrerer, dens 
organisatoriske struktur og, hvor det er 
relevant, oplysninger, der er integreret ved 
henvisning.

Formålet er at identificere den virksomhed, 
der udsteder aktier, herunder dennes 
identifikator for juridiske enheder (LEI-
kode), indregistreringsland og det websted, 
hvis et sådant findes, hvor investorer kan 
finde oplysninger om virksomhedens 
forretningsaktiviteter og den 
ansvarsfraskrivelse, der er fastsat i 
afdeling IV, fjerde afsnit, de produkter, 
den fremstiller, eller de tjenesteydelser, den 
tilbyder, de vigtigste markeder, hvor den 
konkurrerer, dens organisatoriske struktur 
og, hvor det er relevant, oplysninger, der er 
integreret ved henvisning.

Or. en

Ændringsforslag 67
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Kateřina Konečná, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – afdeling I – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at identificere den virksomhed, 
der udsteder aktier, herunder dennes 
identifikator for juridiske enheder (LEI-
kode), indregistreringsland og det websted, 
hvor investorer kan finde oplysninger om 
virksomhedens forretningsaktiviteter, de 
produkter, den fremstiller, eller de 
tjenesteydelser, den tilbyder, de vigtigste 
markeder, hvor den konkurrerer, dens 
organisatoriske struktur og, hvor det er 
relevant, oplysninger, der er integreret ved 

Formålet er at fremme større 
gennemsigtighed og identificere den 
virksomhed, der udsteder aktier, herunder 
dennes identifikator for juridiske enheder 
(LEI-kode), indregistreringsland og det 
websted, hvor investorer kan finde 
oplysninger om virksomhedens 
forretningsaktiviteter, de produkter, den 
fremstiller, eller de tjenesteydelser, den 
tilbyder, de vigtigste markeder, hvor den 
konkurrerer, dens organisatoriske struktur 
og, hvor det er relevant, oplysninger, der er 
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henvisning. integreret ved henvisning.

Or. en

Ændringsforslag 68
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – afdeling III – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at beskrive de væsentligste 
risici, der er specifikke for udstederen og 
aktierne.

En beskrivelse af de væsentlige risici, der 
er særlige for udsteder, og som kan 
påvirke udsteders evne til at opfylde sine 
forpligtelser i forbindelse med 
værdipapirerne, inddelt i et begrænset 
antal kategorier og anført i en afdeling 
med overskriften "Risikofaktorer".

For hver kategori anføres som det første 
de væsentligste risici i vurderingen 
vedrørende udsteder, udbyder eller en 
person, der anmoder om optagelse til 
handel på et reguleret marked, hvor der 
tages højde for deres negative effekt på 
udstederen og sandsynligheden for, at de 
forekommer. Disse risikofaktorer skal 
underbygges af indholdet i 
registreringsdokumentet.

Or. en

Ændringsforslag 69
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – afdeling III – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at beskrive de væsentligste 
risici, der er specifikke for udstederen og 
aktierne.

Formålet er at beskrive de væsentligste 
risici, der er specifikke for udstederen og 
aktierne, herunder klimarelaterede og 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
risici.

Or. en

Ændringsforslag 70
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – afdeling V – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udsteders finansielle og ikke-
finansielle målsætninger og strategi i 
forbindelse med covid-19-krisen og den 
grønne omstilling

Or. en

Ændringsforslag 71
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – afdeling VIII (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIIIa. Statsstøtte
Formålet er at medtage oplysninger om, 
hvorvidt udsteder har nydt godt af nogen 
form for statsstøtte i forbindelse med 
covid-19.
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Or. en

Begrundelse

Hvis genopretningsprojektet sigter mod at forenkle bestemmelserne om oplysninger til 
offentligheden for at fremme udstedelser, vil det som minimum være nyttigt for investor at 
vide, om de udstedere, der nyder godt af de forenklede bestemmelser, har nydt godt af 
statsstøtte.

Ændringsforslag 72
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – afdeling IX – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IX. Erklæring om driftskapital IX. Erklæring om driftskapital og 
erklæring om kapitalisering og 
gældssituation

Or. en

Ændringsforslag 73
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – afdeling IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at give oplysninger om, 
hvorvidt arbejdskapitalen er tilstrækkelig 
til at dække udsteders nuværende behov, 
eller hvordan udsteder i modsat fald agter 
at fremskaffe den nødvendige yderligere 
arbejdskapital.

Formålet er at tilvejebringe oplysninger 
om udsteders kapitalisering og 
gældssituation og oplysninger om, 
hvorvidt arbejdskapitalen er tilstrækkelig 
til at dække udsteders nuværende behov 
eller ej. Hvis der ikke er tilstrækkelig 
kapital, kræves der en klar beskrivelse af, 
hvordan udsteder agter at fremskaffe den 
nødvendige yderligere arbejdskapital.
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Or. en

Ændringsforslag 74
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – afdeling IX a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IXa. Udbyttepolitik og aflønning
En beskrivelse af udsteders udbyttepolitik, 
herunder eventuelle restriktioner, og en 
beskrivelse af udsteders lønpolitik, 
herunder alle fordele, der tildeles 
individuelle medlemmer af ledelsen, faste 
og variable lønelementer, antallet af 
tildelte eller tilbudte aktier og 
aktieoptioner og en forklaring på, 
hvordan aflønningen bidrager til 
virksomhedens forretningsstrategi, 
langsigtede resultater og bæredygtighed.

Or. en


