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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 καθορίζει τις απαιτήσεις 
κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του 
ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο των μέτρων που 
θα βοηθήσουν τους εκδότες να 
ανακάμψουν από τον οικονομικό 
κλυδωνισμό που προκλήθηκε από την 
πανδημία COVID-19, απαιτούνται 
στοχευμένες τροποποιήσεις του 
καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο. Οι 
τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να 
παράσχουν στους εκδότες και τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τη 
δυνατότητα να μειώσουν το κόστος και να 
αποδεσμεύσουν πόρους για το στάδιο της 
ανάκαμψης αμέσως μετά την κρίση.

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 καθορίζει τις απαιτήσεις 
κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του 
ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο των μέτρων που 
θα βοηθήσουν τους εκδότες να 
ανακάμψουν από τον οικονομικό 
κλυδωνισμό που προκλήθηκε από την 
πανδημία COVID-19, απαιτούνται 
στοχευμένες τροποποιήσεις του 
καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο. Οι 
τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να 
παράσχουν στους εκδότες και τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τη 
δυνατότητα να μειώσουν το κόστος και να 
αποδεσμεύσουν πόρους για το στάδιο της 
ανάκαμψης αμέσως μετά την κρίση, 
προστατεύοντας παράλληλα τα 
συμφέροντα των ιδιωτών επενδυτών, των 
συνταξιούχων και των καταναλωτών, 
προκειμένου να δοθούν κίνητρα για 
χρηματοδοτική συμμετοχή και να 
μετατραπούν οι αποταμιευτές σε 
επενδυτές. Η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους 
επιχειρηματίες και την κοινωνική 
οικονομία έχει καταστεί ακόμη πιο 
σημαντική ενόψει της ανάκαμψης από 
την κρίση COVID-19·

__________________ __________________
14 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 

14 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 



PE659.048v01-00 4/43 AM\1216302EL.docx

EL

πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, 
σ. 12).

πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, 
σ. 12).

Or. en

Τροπολογία 9
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 καθορίζει τις απαιτήσεις 
κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του 
ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο των μέτρων που 
θα βοηθήσουν τους εκδότες να 
ανακάμψουν από τον οικονομικό 
κλυδωνισμό που προκλήθηκε από την 
πανδημία COVID-19, απαιτούνται 
στοχευμένες τροποποιήσεις του 
καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο. Οι 
τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να 
παράσχουν στους εκδότες και τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τη 
δυνατότητα να μειώσουν το κόστος και να 
αποδεσμεύσουν πόρους για το στάδιο της 
ανάκαμψης αμέσως μετά την κρίση.

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 καθορίζει τις απαιτήσεις 
κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του 
ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο των μέτρων που 
θα βοηθήσουν τους εκδότες να 
ανακάμψουν από τον οικονομικό 
κλυδωνισμό που προκλήθηκε από την 
πανδημία COVID-19, απαιτούνται 
στοχευμένες τροποποιήσεις του 
καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο. Οι 
τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να 
παράσχουν στους εκδότες και τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τη 
δυνατότητα να μειώσουν το κόστος και να 
αποδεσμεύσουν πόρους για το στάδιο της 
ανάκαμψης αμέσως μετά την κρίση, 
προστατεύοντας παράλληλα τα 
συμφέροντα των ιδιωτών επενδυτών, των 
συνταξιούχων και των καταναλωτών, 
προκειμένου να δοθούν κίνητρα για 
χρηματοδοτική συμμετοχή και να 
μετατραπούν οι αποταμιευτές σε 
επενδυτές. Η πρόσβαση στη 
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χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
και τους επιχειρηματίες έχει καταστεί 
ακόμη πιο σημαντική ενόψει της 
ανάκαμψης από την κρίση COVID-19·

__________________ __________________
14 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, 
σ. 12).

14 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, 
σ. 12).

Or. en

Τροπολογία 10
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 καθορίζει τις απαιτήσεις 
κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του 
ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο των μέτρων που 
θα βοηθήσουν τους εκδότες να 
ανακάμψουν από τον οικονομικό 
κλυδωνισμό που προκλήθηκε από την 
πανδημία COVID-19, απαιτούνται 
στοχευμένες τροποποιήσεις του 
καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο. Οι 
τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να 
παράσχουν στους εκδότες και τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τη 

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 καθορίζει τις απαιτήσεις 
κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του 
ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο των μέτρων που 
θα βοηθήσουν τους εκδότες να 
ανακάμψουν από τον οικονομικό 
κλυδωνισμό που προκλήθηκε από την 
πανδημία COVID-19, απαιτούνται 
στοχευμένες τροποποιήσεις του 
καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο, 
που τηρούν τις αρχές της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις ειδικές ανάγκες των μικρών 
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δυνατότητα να μειώσουν το κόστος και να 
αποδεσμεύσουν πόρους για το στάδιο της 
ανάκαμψης αμέσως μετά την κρίση.

και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
των νεοφυών επιχειρήσεων. Οι 
τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να 
παράσχουν στους εκδότες και τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τη 
δυνατότητα να μειώσουν το κόστος και να 
αποδεσμεύσουν πόρους για το στάδιο της 
ανάκαμψης αμέσως μετά την κρίση.

__________________ __________________
14 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, 
σ. 12).

14 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, 
σ. 12).

Or. en

Τροπολογία 11
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Η τρέχουσα κατάσταση καθιστά 
τις ευρωπαϊκές εταιρείες και ιδίως τις 
ΜΜΕ πιο ευπαθείς και τρωτές. Η άρση 
των περιττών φραγμών και της 
γραφειοκρατίας, όπου απαιτείται, 
προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι 
πηγές χρηματοδότησης για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, μπορεί να τις 
βοηθήσει προωθώντας την ικανότητά 
τους να έχουν πρόσβαση σε αγορές 
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μετοχικών τίτλων και να μπορούν να 
επωφεληθούν από πιο ποικίλες, πιο 
μακροπρόθεσμες και πιο ανταγωνιστικές 
επενδυτικές ευκαιρίες τόσο για τους 
μικροεπενδυτές όσο και για τους 
μεγαλοεπενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 12
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα πιστωτικά ιδρύματα ανέλαβαν 
δράση για την ανάκαμψη προκειμένου να 
στηρίξουν τις εταιρείες που είχαν ανάγκη 
από χρηματοδότηση, και αναμένεται να 
αποτελέσουν θεμελιώδη πυλώνα της 
ανάκαμψης. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2019 
παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα το 
δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση 
δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σε 
περίπτωση προσφοράς ορισμένων μη 
μετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται 
συνεχώς ή κατ’ επανάληψη, μέχρι 
συνολικού ποσού 75 εκατ. EUR σε 
περίοδο 12 μηνών. Το εν λόγω κατώτατο 
όριο απαλλαγής θα πρέπει να αυξηθεί για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
συγκέντρωση κεφαλαίων για τα πιστωτικά 
ιδρύματα και να τους δοθεί ένα περιθώριο 
ώστε να στηρίξουν τους πελάτες τους στην 
πραγματική οικονομία. Εφόσον το μέτρο 
αυτό περιορίζεται στο στάδιο της 
ανάκαμψης, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα 18 μηνών.

(3) Τα πιστωτικά ιδρύματα ανέλαβαν 
δράση για την ανάκαμψη προκειμένου να 
στηρίξουν τις εταιρείες που είχαν ανάγκη 
από χρηματοδότηση, και αναμένεται να 
αποτελέσουν θεμελιώδη πυλώνα της 
ανάκαμψης. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2019 
παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα το 
δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση 
δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σε 
περίπτωση προσφοράς ορισμένων μη 
μετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται 
συνεχώς ή κατ’ επανάληψη, μέχρι 
συνολικού ποσού 75 εκατ. EUR σε 
περίοδο 12 μηνών. Το εν λόγω κατώτατο 
όριο απαλλαγής θα πρέπει να αυξηθεί για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
συγκέντρωση κεφαλαίων για τα πιστωτικά 
ιδρύματα και να τους δοθεί ένα περιθώριο 
ώστε να στηρίξουν τους πελάτες τους στην 
πραγματική οικονομία. Εφόσον το μέτρο 
αυτό περιορίζεται στο στάδιο της 
ανάκαμψης, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο λόγος της παρούσας τροπολογίας είναι να οριστεί μια σαφής ημερομηνία λήξης της 
εφαρμογής του ενημερωτικού δελτίου ανάκαμψης της ΕΕ, η οποία φαίνεται να αντιστοιχεί ή να 
υπερβαίνει ελαφρώς στην ιδέα των 18 μηνών από την πραγματοποίηση της εν λόγω 
αναθεώρησης. Με την αλλαγή αυτή θα αποφευχθούν οι συγχύσεις στη μέτρηση των ημερών 
σύμφωνα με την αρχική πρόταση.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα πιστωτικά ιδρύματα ανέλαβαν 
δράση για την ανάκαμψη προκειμένου να 
στηρίξουν τις εταιρείες που είχαν ανάγκη 
από χρηματοδότηση, και αναμένεται να 
αποτελέσουν θεμελιώδη πυλώνα της 
ανάκαμψης. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2019 
παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα το 
δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση 
δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σε 
περίπτωση προσφοράς ορισμένων μη 
μετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται 
συνεχώς ή κατ’ επανάληψη, μέχρι 
συνολικού ποσού 75 εκατ. EUR σε 
περίοδο 12 μηνών. Το εν λόγω κατώτατο 
όριο απαλλαγής θα πρέπει να αυξηθεί για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
συγκέντρωση κεφαλαίων για τα πιστωτικά 
ιδρύματα και να τους δοθεί ένα περιθώριο 
ώστε να στηρίξουν τους πελάτες τους στην 
πραγματική οικονομία. Εφόσον το μέτρο 
αυτό περιορίζεται στο στάδιο της 
ανάκαμψης, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα 18 μηνών.

(3) Τα πιστωτικά ιδρύματα ανέλαβαν 
δράση για την ανάκαμψη προκειμένου να 
στηρίξουν τις εταιρείες που είχαν ανάγκη 
από χρηματοδότηση, και αναμένεται να 
αποτελέσουν θεμελιώδη πυλώνα της 
ανάκαμψης. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2019 
παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα το 
δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση 
δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σε 
περίπτωση προσφοράς ορισμένων μη 
μετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται 
συνεχώς ή κατ’ επανάληψη, μέχρι 
συνολικού ποσού 75 εκατ. EUR σε 
περίοδο 12 μηνών. Το εν λόγω κατώτατο 
όριο απαλλαγής θα πρέπει να αυξηθεί για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
συγκέντρωση κεφαλαίων για τα πιστωτικά 
ιδρύματα και να τους δοθεί ένα περιθώριο 
ώστε να στηρίξουν τους πελάτες τους στην 
πραγματική οικονομία. Εφόσον το μέτρο 
αυτό περιορίζεται στο στάδιο της 
ανάκαμψης, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Or. en
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Τροπολογία 14
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για την ταχεία αντιμετώπιση των 
σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό να 
θεσπιστούν μέτρα για τη διευκόλυνση των 
επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, 
να καταστεί δυνατή η ταχεία 
ανακεφαλαιοποίηση των εταιρειών στην 
Ένωση και να δοθεί στους εκδότες η 
δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από 
δημόσιες αγορές σε πρώιμο στάδιο της 
διαδικασίας ανάκαμψης. Προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι σκόπιμο 
να δημιουργηθεί ένα νέο συνοπτικό 
ενημερωτικό δελτίο (στο εξής: 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ), το οποίο να είναι εύκολο να 
εκπονηθεί από τους εκδότες, να είναι 
εύκολα κατανοητό για τους επενδυτές που 
επιθυμούν να τους χρηματοδοτήσουν, 
καθώς και να είναι εύκολο να ελεγχθεί και 
να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

(4) Για την ταχεία αντιμετώπιση των 
σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό να 
θεσπιστούν μέτρα για τη διευκόλυνση των 
επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, 
να καταστεί δυνατή η ταχεία 
ανακεφαλαιοποίηση των εταιρειών στην 
Ένωση και να δοθεί στους εκδότες η 
δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από 
δημόσιες αγορές σε πρώιμο στάδιο της 
διαδικασίας ανάκαμψης. Προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι σκόπιμο 
να δημιουργηθεί ένα νέο συνοπτικό 
ενημερωτικό δελτίο (στο εξής: 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ), το οποίο να είναι εύκολο να 
εκπονηθεί από τους εκδότες, να είναι 
εύκολα κατανοητό για τους επενδυτές που 
επιθυμούν να τους χρηματοδοτήσουν, 
καθώς και να είναι εύκολο να ελεγχθεί και 
να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Για 
την κατάρτιση αυτού του νέου 
συνοπτικού ενημερωτικού δελτίου πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων και να αποφεύγονται οι 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εταιρείες που έχουν μετοχές 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης 
ΜΜΕ κατά τους τελευταίους 18 
συναπτούς μήνες τουλάχιστον πριν από 
την προσφορά των μετοχών ή την 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, θα πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
περιοδικής και συνεχούς γνωστοποίησης 
δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 ή του 
κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της 
Επιτροπής17. Επομένως, μεγάλο μέρος του 
απαιτούμενου περιεχομένου του 
ενημερωτικού δελτίου θα είναι ήδη 
διαθέσιμο στο κοινό και οι επενδυτές θα 
διαπραγματεύονται με βάση τις 
πληροφορίες αυτές. Ως εκ τούτου, το 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 
δευτερογενείς εκδόσεις και θα πρέπει να 
επικεντρώνεται μόνο στις ουσιώδεις 
πληροφορίες που χρειάζονται οι επενδυτές 
για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων 
κατόπιν ενημέρωσης.

(5) Οι εταιρείες που έχουν μετοχές 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης 
ΜΜΕ κατά τους τελευταίους 18 
συναπτούς μήνες τουλάχιστον πριν από 
την προσφορά των μετοχών ή την 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, θα πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
περιοδικής και συνεχούς γνωστοποίησης 
δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 ή του 
κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της 
Επιτροπής17. Επομένως, μεγάλο μέρος του 
απαιτούμενου περιεχομένου του 
ενημερωτικού δελτίου θα είναι ήδη 
διαθέσιμο στο κοινό και οι επενδυτές θα 
διαπραγματεύονται με βάση τις 
πληροφορίες αυτές. Ως εκ τούτου, το 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 
δευτερογενείς εκδόσεις και θα πρέπει να 
επικεντρώνεται μόνο στις ουσιώδεις, 
ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες που 
χρειάζονται οι επενδυτές για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων κατόπιν 
ενημέρωσης. Οι πληροφορίες θα πρέπει 
να παρέχονται με σαφή και κατανοητό 
τρόπο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα 
στους ιδιώτες επενδυτές να αξιολογούν 
και να κατανοούν οι ίδιοι τους κινδύνους. 
Οι πληροφορίες θα πρέπει να καθίστανται 
εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
στο οποίο εκδίδεται η προσφορά και, ει 
δυνατόν, από τον εκδότη.

__________________ __________________
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 
για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 
για την κατάχρηση της αγοράς) και την 
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κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και των οδηγιών της 
Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 
2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, 
σ. 1).

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και των οδηγιών της 
Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 
2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, 
σ. 1).

16 Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2004, για την 
εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας 
αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά 
με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ 
(ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).

16 Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2004, για την 
εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας 
αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά 
με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ 
(ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).

17 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2017/565 της Επιτροπής, της 25ης 
Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους 
όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που 
ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω 
οδηγίας (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 1).

17 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2017/565 της Επιτροπής, της 25ης 
Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους 
όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που 
ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω 
οδηγίας (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 16
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να αποτελέσει 
αποτελεσματικό εργαλείο για τους εκδότες, 
το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη 
της ΕΕ θα πρέπει να είναι ενιαίο έγγραφο 
περιορισμένου μεγέθους, να επιτρέπει την 
ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω 
παραπομπής και να επωφελείται από το 
διαβατήριο για πανευρωπαϊκές δημόσιες 
προσφορές κινητών αξιών ή εισαγωγές 

(6) Προκειμένου να αποτελέσει 
αποτελεσματικό εργαλείο για τους εκδότες, 
το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη 
της ΕΕ θα πρέπει να είναι ενιαίο έγγραφο 
περιορισμένου μεγέθους, να επιτρέπει την 
ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω 
παραπομπής και να επωφελείται από το 
διαβατήριο για πανευρωπαϊκές δημόσιες 
προσφορές κινητών αξιών ή εισαγωγές 
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προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά.

προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά. Είναι ουσιαστικό να ακολουθηθεί 
μια προσέγγιση ενιαίας αγοράς που θα 
αποφεύγει τον κατακερματισμό μεταξύ 
των κρατών μελών κατά την κατάρτιση 
του ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 17
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ενημερωτικό δελτίο για την 
ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συνοπτικό περιληπτικό 
σημείωμα ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών 
για τους επενδυτές, και ειδικότερα τους 
μικροεπενδυτές. Το εν λόγω περιληπτικό 
σημείωμα θα πρέπει να αποτελεί αυτοτελές 
τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ και να εστιάζει σε 
βασικές πληροφορίες που θα παρέχουν 
στους επενδυτές τη δυνατότητα να 
αποφασίζουν ποιες προσφορές και 
εισαγωγές κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση να μελετήσουν 
περαιτέρω, επανεξετάζοντας το σύνολο 
του ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ προκειμένου να λάβουν 
την απόφασή τους.

(7) Το ενημερωτικό δελτίο για την 
ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συνοπτικό περιληπτικό 
σημείωμα ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών 
για τους επενδυτές, και ειδικότερα τους 
μικροεπενδυτές. Το εν λόγω περιληπτικό 
σημείωμα θα πρέπει να αποτελεί αυτοτελές 
τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ και να εστιάζει σε 
βασικές πληροφορίες που θα παρέχουν 
στους επενδυτές τη δυνατότητα να 
αποφασίζουν ποιες προσφορές και 
εισαγωγές κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση να μελετήσουν 
περαιτέρω, επανεξετάζοντας το σύνολο 
του ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ προκειμένου να λάβουν 
την απόφασή τους. Εξασφαλίζονται η 
προσέγγιση ενιαίας αγοράς με πρόσβαση 
στο ενημερωτικό δελτίο για την 
ανάκαμψη ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, 
καθώς και ο συντονισμός όσον αφορά τη 
γλώσσα, το μορφότυπο και τα μέσα 
πρόσβασης στο ενημερωτικό δελτίο για 
την ανάκαμψη της ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 18
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Kateřina Konečná

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ενημερωτικό δελτίο για την 
ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συνοπτικό περιληπτικό 
σημείωμα ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών 
για τους επενδυτές, και ειδικότερα τους 
μικροεπενδυτές. Το εν λόγω περιληπτικό 
σημείωμα θα πρέπει να αποτελεί αυτοτελές 
τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ και να εστιάζει σε 
βασικές πληροφορίες που θα παρέχουν 
στους επενδυτές τη δυνατότητα να 
αποφασίζουν ποιες προσφορές και 
εισαγωγές κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση να μελετήσουν 
περαιτέρω, επανεξετάζοντας το σύνολο 
του ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ προκειμένου να λάβουν 
την απόφασή τους.

(7) Το ενημερωτικό δελτίο για την 
ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συνοπτικό περιληπτικό 
σημείωμα ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών 
για τους επενδυτές, και ειδικότερα τους 
μικροεπενδυτές, τους καταθέτες, τις 
ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Το εν 
λόγω περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να 
αποτελεί αυτοτελές τμήμα του 
ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη 
της ΕΕ και να εστιάζει σε βασικές 
πληροφορίες που θα παρέχουν στους 
επενδυτές τη δυνατότητα να αποφασίζουν 
ποιες προσφορές και εισαγωγές κινητών 
αξιών προς διαπραγμάτευση να 
μελετήσουν περαιτέρω, επανεξετάζοντας 
το σύνολο του ενημερωτικού δελτίου για 
την ανάκαμψη της ΕΕ προκειμένου να 
λάβουν την απόφασή τους.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ενημερωτικό δελτίο για την 
ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συνοπτικό περιληπτικό 
σημείωμα ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών 
για τους επενδυτές, και ειδικότερα τους 
μικροεπενδυτές. Το εν λόγω περιληπτικό 
σημείωμα θα πρέπει να αποτελεί 

(7) Το ενημερωτικό δελτίο για την 
ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συνοπτικό περιληπτικό 
σημείωμα ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών 
για τους επενδυτές, και ειδικότερα τους 
μικροεπενδυτές. Το εν λόγω περιληπτικό 
σημείωμα θα πρέπει να βρίσκεται στην 
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αυτοτελές τμήμα του ενημερωτικού 
δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ και να 
εστιάζει σε βασικές πληροφορίες που θα 
παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα 
να αποφασίζουν ποιες προσφορές και 
εισαγωγές κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση να μελετήσουν 
περαιτέρω, επανεξετάζοντας το σύνολο 
του ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ προκειμένου να λάβουν 
την απόφασή τους.

αρχή του ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ και να εστιάζει σε 
βασικές πληροφορίες που θα παρέχουν 
στους επενδυτές τη δυνατότητα να 
αποφασίζουν ποιες προσφορές και 
εισαγωγές κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση να μελετήσουν 
περαιτέρω, επανεξετάζοντας στη συνέχεια 
το σύνολο του ενημερωτικού δελτίου για 
την ανάκαμψη της ΕΕ προκειμένου να 
λάβουν την απόφασή τους.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α) Μη εναρμονισμένες πρακτικές 
όσον αφορά τη δομή των πληροφοριών 
που παρουσιάζονται στο ενημερωτικό 
δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα 
μπορούσαν να αποβούν εις βάρος της 
σαφούς κατανόησης από τους επενδυτές 
και να αυξήσουν τον κατακερματισμό της 
αγοράς. Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
κατάλληλο επίπεδο σαφήνειας σε 
ολόκληρη την Ένωση, οι εκδότες θα 
πρέπει να υποβάλλουν τις πληροφορίες 
από το παράρτημα Vα με την ίδια σειρά 
που παρουσιάζεται στο εν λόγω 
παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 21
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 
απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές να ενημερώνουν τους 
επενδυτές σχετικά με τη δυνατότητα 
συμπληρώματος και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να έρχονται σε επαφή με 
επενδυτές την ίδια ημέρα της δημοσίευσης 
του συμπληρώματος. Το εύρος των 
επενδυτών με τους οποίους απαιτείται 
επικοινωνία, καθώς και η προθεσμία για 
την επικοινωνία μαζί τους μπορούν να 
εγείρουν δυσκολίες. Θα πρέπει να 
προβλεφθεί ένα περισσότερο αναλογικό 
καθεστώς, που θα προσφέρει ανακούφιση 
και θα αποδεσμεύσει πόρους για τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, 
διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών. Το καθεστώς 
αυτό θα πρέπει να διευκρινίζει ποιοι 
επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται από 
τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές 
όταν δημοσιεύεται συμπλήρωμα, καθώς 
και να παρατείνει την προθεσμία για την 
επικοινωνία με τους εν λόγω επενδυτές.

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 
απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές να ενημερώνουν τους 
επενδυτές σχετικά με τη δυνατότητα 
συμπληρώματος και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να έρχονται σε επαφή με 
επενδυτές την ίδια ημέρα της δημοσίευσης 
του συμπληρώματος. Η προθεσμία εντός 
της οποίας πρέπει να γίνει η επαφή με 
τους επενδυτές, καθώς και το εύρος των 
επενδυτών με τους οποίους απαιτείται 
επικοινωνία, μπορούν να εγείρουν 
δυσκολίες για τους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές. Θα πρέπει να προβλεφθεί 
ένα περισσότερο αναλογικό καθεστώς, που 
θα προσφέρει ανακούφιση και θα 
αποδεσμεύσει πόρους για τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, 
διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών. Το καθεστώς 
αυτό θα πρέπει να διευκρινίζει ποιοι 
επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται από 
τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές 
όταν δημοσιεύεται συμπλήρωμα και θα 
πρέπει να παρατείνει την προθεσμία για 
την επικοινωνία με τους εν λόγω 
επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 22
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 
απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές να ενημερώνουν τους 
επενδυτές σχετικά με τη δυνατότητα 

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 
απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές να ενημερώνουν τους 
επενδυτές σχετικά με τη δυνατότητα 
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συμπληρώματος και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να έρχονται σε επαφή με 
επενδυτές την ίδια ημέρα της δημοσίευσης 
του συμπληρώματος. Το εύρος των 
επενδυτών με τους οποίους απαιτείται 
επικοινωνία, καθώς και η προθεσμία για 
την επικοινωνία μαζί τους μπορούν να 
εγείρουν δυσκολίες. Θα πρέπει να 
προβλεφθεί ένα περισσότερο αναλογικό 
καθεστώς, που θα προσφέρει ανακούφιση 
και θα αποδεσμεύσει πόρους για τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, 
διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των επενδυτών. Το καθεστώς 
αυτό θα πρέπει να διευκρινίζει ποιοι 
επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται από 
τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές 
όταν δημοσιεύεται συμπλήρωμα, καθώς 
και να παρατείνει την προθεσμία για την 
επικοινωνία με τους εν λόγω επενδυτές.

συμπληρώματος και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να έρχονται σε επαφή με 
επενδυτές την ίδια ημέρα της δημοσίευσης 
του συμπληρώματος. Το εύρος των 
επενδυτών με τους οποίους απαιτείται 
επικοινωνία, καθώς και η προθεσμία για 
την επικοινωνία μαζί τους μπορούν να 
εγείρουν δυσκολίες στους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές. 
Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα περισσότερο 
αναλογικό καθεστώς, που θα προσφέρει 
ανακούφιση και θα αποδεσμεύσει πόρους 
για τους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές, διατηρώντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. 
Το καθεστώς αυτό θα πρέπει να 
διευκρινίζει ποιοι επενδυτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται από τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές όταν 
δημοσιεύεται συμπλήρωμα, καθώς και να 
παρατείνει την προθεσμία για την 
επικοινωνία με τους εν λόγω επενδυτές.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
χρεοκοπία πολλών ευρωπαϊκών 
εταιρειών, ένας από τους κύριους 
στόχους του παρόντος τροποποιητικού 
κανονισμού θα πρέπει να είναι η 
διευκόλυνση της αξιολόγησης των 
εταιρειών από τους επενδυτές, δεδομένου 
ότι τους είναι συνήθως δύσκολο να 
αξιολογούν νέες και μικρές επιχειρήσεις 
με μικρό επιχειρηματικό ιστορικό, με 
αποτέλεσμα να εμποδίζεται το άνοιγμα 
καινοτόμων επιχειρήσεων, ιδίως από 
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νέους επιχειρηματίες.

Or. en

Τροπολογία 24
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Εφόσον το ενημερωτικό δελτίο για 
την ανάκαμψη της ΕΕ περιορίζεται στο 
στάδιο της ανάκαμψης, το καθεστώς του εν 
λόγω ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να 
λήξει 18 μήνες μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια 
των ενημερωτικών δελτίων για την 
ανάκαμψη της ΕΕ, όσα εγκριθούν πριν από 
τη λήξη του καθεστώτος θα πρέπει να 
επωφελούνται από ρήτρα αποδοχής του 
προϋφιστάμενου καθεστώτος.

(11) Εφόσον το ενημερωτικό δελτίο για 
την ανάκαμψη της ΕΕ περιορίζεται στο 
στάδιο της ανάκαμψης, το καθεστώς του εν 
λόγω ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να 
λήξει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια 
των ενημερωτικών δελτίων για την 
ανάκαμψη της ΕΕ, όσα εγκριθούν πριν από 
τη λήξη του καθεστώτος θα πρέπει να 
επωφελούνται από ρήτρα αποδοχής του 
προϋφιστάμενου καθεστώτος.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Εφόσον το ενημερωτικό δελτίο για 
την ανάκαμψη της ΕΕ περιορίζεται στο 
στάδιο της ανάκαμψης, το καθεστώς του εν 
λόγω ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να 
λήξει 18 μήνες μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια 
των ενημερωτικών δελτίων για την 
ανάκαμψη της ΕΕ, όσα εγκριθούν πριν από 
τη λήξη του καθεστώτος θα πρέπει να 

(11) Εφόσον το ενημερωτικό δελτίο για 
την ανάκαμψη της ΕΕ περιορίζεται στο 
στάδιο της ανάκαμψης, το καθεστώς του εν 
λόγω ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να 
λήξει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια 
των ενημερωτικών δελτίων για την 
ανάκαμψη της ΕΕ, όσα ενημερωτικά 
δελτία για την ανάκαμψη εγκριθούν πριν 
από τη λήξη του καθεστώτος θα πρέπει να 
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επωφελούνται από ρήτρα αποδοχής του 
προϋφιστάμενου καθεστώτος.

επωφελούνται από ρήτρα αποδοχής του 
προϋφιστάμενου καθεστώτος.

Or. en

Τροπολογία 26
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο 
έως τις 21 Ιουλίου 2022, να παρουσιάσει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 
κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται αξιολόγηση του 
κατά πόσον το καθεστώς γνωστοποίησης 
για τα ενημερωτικά δελτία για την 
ανάκαμψη της ΕΕ είναι κατάλληλο για την 
επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με 
τον παρόντα κανονισμό.

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο 
έως τις 21 Ιουλίου 2022, να παρουσιάσει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 
κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται αξιολόγηση του 
κατά πόσον το καθεστώς γνωστοποίησης 
για τα ενημερωτικά δελτία για την 
ανάκαμψη της ΕΕ είναι κατάλληλο για την 
επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με 
τον παρόντα κανονισμό και, εάν κριθεί 
σκόπιμο, να ενσωματώσει η Επιτροπή 
στη νομοθετική πρότασή της μια μόνιμη 
μορφή ενημερωτικού δελτίου που θα 
μειώσει τον φόρτο για τις δευτερογενείς 
εκδόσεις που καλύπτονται από το 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη 
της ΕΕ .

Or. en

Τροπολογία 27
Marcel Kolaja

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο 
έως τις 21 Ιουλίου 2022, να παρουσιάσει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 
κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται αξιολόγηση του 
κατά πόσον το καθεστώς γνωστοποίησης 
για τα ενημερωτικά δελτία για την 
ανάκαμψη της ΕΕ είναι κατάλληλο για την 
επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με 
τον παρόντα κανονισμό.

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο 
έως τις 21 Ιουλίου 2022, να παρουσιάσει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 
κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται αξιολόγηση του 
κατά πόσον το καθεστώς γνωστοποίησης 
για τα ενημερωτικά δελτία για την 
ανάκαμψη της ΕΕ είναι κατάλληλο για την 
επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με 
τον παρόντα κανονισμό. Η αξιολόγηση 
αυτή θα πρέπει να καλύπτει το ζήτημα 
του κατά πόσον το ενημερωτικό δελτίο 
για την ανάκαμψη της ΕΕ επιτυγχάνει 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της 
μείωσης του διοικητικού φόρτου για τον 
εκδότη και της προστασίας των 
επενδυτών.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) από την/τις [ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] έως 
την/τις [18 μήνες από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] 
στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 
εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από 
πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική 
αθροιστική ανταλλακτική αξία των 
προσφερόμενων κινητών αξιών στην 
Ένωση είναι μικρότερη από 
150 000 000 EUR ανά πιστωτικό ίδρυμα, 

ια) από την/τις [ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022 στις μη μετοχικές 
κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή 
κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα 
εφόσον η συνολική αθροιστική 
ανταλλακτική αξία των προσφερόμενων 
κινητών αξιών στην Ένωση είναι 
μικρότερη από 150 000 000 EUR ανά 
πιστωτικό ίδρυμα, υπολογιζόμενη σε 
περίοδο 12 μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές 
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υπολογιζόμενη σε περίοδο 12 μηνών, υπό 
τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

οι κινητές αξίες:

Or. en

Τροπολογία 29
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) από την/τις [ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] έως 
την/τις [18 μήνες από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] 
στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 
εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από 
πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική 
αθροιστική ανταλλακτική αξία των 
προσφερόμενων κινητών αξιών στην 
Ένωση είναι μικρότερη από 
150 000 000 EUR ανά πιστωτικό ίδρυμα, 
υπολογιζόμενη σε περίοδο 12 μηνών, υπό 
τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

ια) από την/τις [ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022 στις μη μετοχικές 
κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή 
κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα 
εφόσον η συνολική αθροιστική 
ανταλλακτική αξία των προσφερόμενων 
κινητών αξιών στην Ένωση είναι 
μικρότερη από 150 000 000 EUR ανά 
πιστωτικό ίδρυμα, υπολογιζόμενη σε 
περίοδο 12 μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές 
οι κινητές αξίες:

Or. en

Τροπολογία 30
Marcel Kolaja

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 
παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
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«γα) κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα 
και το περιβάλλον, την κοινωνία και τη 
διακυβέρνηση, στον βαθμό που είναι 
σημαντικοί.»

Or. en

Τροπολογία 31
Marcel Kolaja

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 7 – παράγραφος 12 α – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) θα πρέπει να διατίθεται στην 
επίσημη γλώσσα ή τουλάχιστον σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους υποδοχής ή σε άλλη γλώσσα 
αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 7 – παράγραφος 12 α – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) συντάσσεται σε γλώσσα αποδεκτή 
από την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο εκδίδεται η προσφορά·

Or. en
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Τροπολογία 33
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 7 – παράγραφος 12α – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εισαγωγή, που περιέχει 
προειδοποίηση όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου·

i) εισαγωγή, που περιέχει 
προειδοποιήσεις και την ημερομηνία 
έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος 
άρθρου·

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 14α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) προσφέροντες κινητές αξίες που 
είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά 
ανάπτυξης ΜΜΕ τουλάχιστον κατά τους 
τελευταίους 18 συναπτούς μήνες.

Or. en

Τροπολογία 35
Marcel Kolaja

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 14α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά 
με τις μετοχές, τους λόγους της έκδοσης 
και τον αντίκτυπό της στη συνολική 
διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη, 
καθώς και τη χρήση των εσόδων.

β) τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά 
με τις μετοχές, τα δικαιώματα που 
συνδέονται με τις κινητές αξίες, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών και διαδικασιών για την 
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, τους 
λόγους της έκδοσης και τον αντίκτυπό της 
στη συνολική διάρθρωση του κεφαλαίου 
του εκδότη, τη γνωστοποίηση της 
κεφαλαιοποίησης και του χρέους, δήλωση 
για το κεφάλαιο κίνησης, καθώς και τη 
χρήση των εσόδων.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 14α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις ουσιώδεις πληροφορίες 
σχετικά με τις μετοχές, τους λόγους της 
έκδοσης και τον αντίκτυπό της στη 
συνολική διάρθρωση του κεφαλαίου του 
εκδότη, καθώς και τη χρήση των εσόδων.

β) τα δικαιώματα που συνδέονται με 
τις κινητές αξίες, τους λόγους της έκδοσης 
και τον αντίκτυπό της στη συνολική 
διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη, 
καθώς και τη χρήση των εσόδων.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 14α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ συντάσσονται και παρουσιάζονται με 
συνοπτικό και κατανοητό τρόπο ο οποίος 
παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και 
επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν 
επενδυτικές αποφάσεις κατόπιν 
ενημέρωσης. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει 
επίσης υπόψη αν ο εκδότης έχει 
γνωστοποιήσει στο κοινό τις ρυθμιζόμενες 
πληροφορίες σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και, κατά 
περίπτωση, τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ συντάσσονται και παρουσιάζονται με 
εύληπτο, συνοπτικό και κατανοητό τρόπο 
ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης 
και επιτρέπει στους επενδυτές, ιδίως στις 
ΜΜΕ και τους αποταμιευτές, να 
λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις κατόπιν 
ενημέρωσης. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει 
επίσης υπόψη αν ο εκδότης έχει 
γνωστοποιήσει στο κοινό τις ρυθμιζόμενες 
πληροφορίες σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και, κατά 
περίπτωση, τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής. 
Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι όλοι οι 
επενδυτές έχουν εύκολη πρόσβαση στο 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη.

Or. en

Τροπολογία 38
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 14α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ συντάσσονται και παρουσιάζονται με 
συνοπτικό και κατανοητό τρόπο ο οποίος 
παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και 
επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν 
επενδυτικές αποφάσεις κατόπιν 
ενημέρωσης. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει 
επίσης υπόψη αν ο εκδότης έχει 
γνωστοποιήσει στο κοινό τις ρυθμιζόμενες 
πληροφορίες σύμφωνα με την 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ συντάσσονται σε εύληπτη, λιτή και 
κατανοητή γλώσσα που παρέχει τη 
δυνατότητα ανάλυσης και επιτρέπει στους 
επενδυτές να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης. Η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη αν ο 
εκδότης έχει γνωστοποιήσει στο κοινό τις 
ρυθμιζόμενες πληροφορίες σύμφωνα με 
την οδηγία 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, 
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οδηγία 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και, κατά 
περίπτωση, τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής.

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και, 
κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 14α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη 
της ΕΕ είναι ένα ενιαίο έγγραφο που 
περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που 
προβλέπονται στο παράρτημα Vα. Η 
εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος 30 
σελίδων Α4 και παρουσιάζεται και 
σελιδοποιείται με τρόπο που καθιστά 
εύκολη την ανάγνωση και χρησιμοποιεί 
χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους.

Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη 
της ΕΕ είναι ένα ενιαίο έγγραφο που 
περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που 
προβλέπονται στο παράρτημα Vα. Η 
εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος 20 
σελίδων Α4, συμπεριλαμβανομένης της 
περίληψης, και παρουσιάζεται και 
σελιδοποιείται με τρόπο που καθιστά 
εύκολη την ανάγνωση και χρησιμοποιεί 
χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους.

Or. en

Τροπολογία 40
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 14α – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκδότες μπορούν να αποφασίζουν τη 
σειρά με την οποία οι πληροφορίες που 

Κατά την παρουσίαση των αναγκαίων 
πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο για 
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αναφέρονται στο παράρτημα Vα 
παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο για 
την ανάκαμψη της ΕΕ.

την ανάκαμψη της ΕΕ, οι εκδότες θα 
πρέπει να ακολουθούν τη σειρά με την 
οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα Vα.

Or. en

Τροπολογία 41
Marcel Kolaja

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 20 – παράγραφος 6 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 2 και 4, οι προθεσμίες που 
καθορίζονται στην παράγραφο 2 πρώτο 
εδάφιο και στην παράγραφο 4 για την 
κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 
14α μειώνονται σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες. Ο εκδότης ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή τουλάχιστον πέντε 
εργάσιμες ημέρες πριν από την 
προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης έγκρισης.

6α. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 2 και 4, οι προθεσμίες που 
καθορίζονται στην παράγραφο 2 πρώτο 
εδάφιο και στην παράγραφο 4 για την 
κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 
14α μειώνονται σε επτά εργάσιμες ημέρες. 
Ο εκδότης ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν 
από την προβλεπόμενη ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης έγκρισης.

Or. en

Τροπολογία 42
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το ενημερωτικό δελτίο 
σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών 
αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη 

2. Εάν το ενημερωτικό δελτίο 
σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών 
αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη 
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συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές 
αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη 
δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το 
δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί 
εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη 
δημοσίευση του συμπληρώματος, να 
υπαναχωρήσουν αποσύροντας την 
αποδοχή τους, εφόσον το σημαντικό νέο 
στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η 
ουσιώδης ανακρίβεια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, ανέκυψε ή 
επισημάνθηκε πριν από τη λήξη της 
περιόδου προσφοράς ή την παράδοση των 
κινητών αξιών, όποιο από τα δύο συμβεί 
πρώτο. Η περίοδος αυτή μπορεί να 
παρατείνεται από τον εκδότη ή τον 
προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το 
δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο 
συμπλήρωμα.

συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές 
αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη 
δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το 
δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί 
εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη 
δημοσίευση του συμπληρώματος, να 
υπαναχωρήσουν αποσύροντας την 
αποδοχή τους, εφόσον το σημαντικό νέο 
στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η 
ουσιώδης ανακρίβεια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, ανέκυψε ή 
επισημάνθηκε πριν από τη λήξη της 
περιόδου προσφοράς ή την παράδοση των 
κινητών αξιών, όποιο από τα δύο συμβεί 
πρώτο. Η περίοδος αυτή μπορεί να 
παρατείνεται από τον εκδότη ή τον 
προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το 
δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο 
συμπλήρωμα.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 23 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«7α. Οι προθεσμίες που ορίζονται στο 
άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 λήγουν [18 
μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού].»

Or. en

Τροπολογία 44
Eugen Jurzyca



PE659.048v01-00 28/43 AM\1216302EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 47α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 14α 
λήγει την/στις [18 μήνες από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού].

Το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 14α 
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 47α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 14α 
λήγει την/στις [18 μήνες από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού].

Το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 14α 
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Or. en

Τροπολογία 46
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 47α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη 
της ΕΕ που καταρτίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 14α και έχουν εγκριθεί μεταξύ της 

Τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη 
της ΕΕ που καταρτίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 14α και έχουν εγκριθεί μεταξύ της 
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[ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και της [18 μήνες μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] εξακολουθούν να διέπονται 
από το εν λόγω άρθρο μέχρι τη λήξη της 
ισχύος τους ή έως ότου παρέλθουν δώδεκα 
μήνες από την/τις [18 μήνες μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], όποιο από τα δύο συμβεί 
πρώτο.

[ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και της 31ης Δεκεμβρίου 
2022 εξακολουθούν να διέπονται από το εν 
λόγω άρθρο μέχρι τη λήξη της ισχύος τους 
ή έως ότου παρέλθουν δώδεκα μήνες από 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022, όποιο από τα δύο 
συμβεί πρώτο.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 47α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη 
της ΕΕ που καταρτίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 14α και έχουν εγκριθεί μεταξύ της 
[ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και της [18 μήνες μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] εξακολουθούν να διέπονται 
από το εν λόγω άρθρο μέχρι τη λήξη της 
ισχύος τους ή έως ότου παρέλθουν δώδεκα 
μήνες από την/τις [18 μήνες μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], όποιο από τα δύο συμβεί 
πρώτο.

Τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη 
της ΕΕ που καταρτίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 14α και έχουν εγκριθεί μεταξύ της 
[ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και της 31ης Δεκεμβρίου 
2022 εξακολουθούν να διέπονται από το εν 
λόγω άρθρο μέχρι τη λήξη της ισχύος τους 
ή έως ότου παρέλθουν δώδεκα μήνες από 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022, όποιο από τα δύο 
συμβεί πρώτο.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9



PE659.048v01-00 30/43 AM\1216302EL.docx

EL

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ανάλυση του κατά πόσον το 
ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ 
επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ 
της προστασίας των επενδυτών και της 
μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων 
για τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να 
το χρησιμοποιούν·

β) ανάλυση του κατά πόσον το 
ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ 
επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ 
της προστασίας των επενδυτών, και ιδίως 
των ιδιωτών επενδυτών, των ΜΜΕ και 
των νεοφυών επιχειρήσεων, και της 
μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων 
για τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να 
το χρησιμοποιούν·

Or. en

Τροπολογία 49
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον αριθμό των εγκεκριμένων 
ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη 
της ΕΕ και ανάλυση της εξέλιξης του 
αριθμού αυτού·

γ) τον αριθμό των τυποποιημένων 
ενημερωτικών δελτίων, των 
ενημερωτικών δελτίων ανάπτυξης ΕΕ και 
των ενημερωτικών δελτίων για την 
ανάκαμψη της ΕΕ που έχουν εγκριθεί και 
ανάλυση της εξέλιξης του αριθμού αυτού 
και, κατά περίπτωση, των τιμών των 
κινητών αξιών που προσφέρονται στο 
κοινό σε σχέση με όλα τα είδη 
ενημερωτικών δελτίων·

Or. en

Τροπολογία 50
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
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Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το κόστος κατάρτισης και 
εξασφάλισης της έγκρισης ενημερωτικού 
δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ σε 
σύγκριση με το τρέχον κόστος ενός 
ενημερωτικού δελτίου, καθώς και ένδειξη 
της συνολικής εξοικονόμησης 
οικονομικών πόρων που επιτεύχθηκε·

δ) το κόστος κατάρτισης και 
εξασφάλισης της έγκρισης ενημερωτικού 
δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ σε 
σύγκριση με το τρέχον κόστος ενός 
τυποποιημένου ενημερωτικού δελτίου και 
ενός ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάπτυξη της ΕΕ, καθώς και ένδειξη της 
συνολικής εξοικονόμησης οικονομικών 
πόρων που επιτεύχθηκε και του συνολικού 
κόστους συμμόρφωσης με τον παρόντα 
κανονισμό για τους εκδότες, τους 
προσφέροντες και τους 
χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, 
όπως επίσης τις πληροφορίες για το 
κόστος αυτό ως ποσοστό του 
λειτουργικού κόστους·

Or. en

Τροπολογία 51
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το χωριστό κόστος της 
κατάρτισης και της έγκρισης κάθε 
κατηγορίας πληροφοριών I-XI ενός 
ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη 
της ΕΕ, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα Vα, και του περιληπτικού 
σημειώματος ενημερωτικού δελτίου για 
την ανάκαμψη της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 52
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) ανάλυση σχετικά με τον αντίκτυπο 
του παρόντος κανονισμού στην εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της 
Ένωσης στον τομέα των υπηρεσιών 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου 
του αντικτύπου στην πρόσβαση των 
ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, αλλά και στους 
επενδυτές και σε άλλες κατηγορίες 
φυσικών ή νομικών προσώπων που 
επηρεάζονται από τις εν λόγω υπηρεσίες·

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανάλυση του κατά πόσον το 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία 
μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και 
της μείωσης των διοικητικών 
επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν 
το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν·

ε) ανάλυση του κατά πόσον το 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία 
μεταξύ της προστασίας των επενδυτών, 
και ιδίως των ιδιωτών επενδυτών, των 
ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, και 
της μείωσης των διοικητικών 
επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν 
το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν·

Or. en
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Τροπολογία 54
Marcel Kolaja

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανάλυση του κατά πόσον το 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία 
μεταξύ της προστασίας των επενδυτών 
και της μείωσης των διοικητικών 
επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν 
το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν·

ε) ανάλυση του αντικτύπου των 
ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη 
της ΕΕ στην προστασία των επενδυτών 
και την προσβασιμότητα των 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 55
Marcel Kolaja

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ανάλυση του αντικτύπου των 
ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη 
της ΕΕ στην προστασία των επενδυτών 
και την προσβασιμότητα των 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 56
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ανάλυση για το κατά πόσο 
απαιτούνται τροποποιήσεις των 
απαιτήσεων που καθορίζονται στα 
παραρτήματα·

Or. en

Τροπολογία 57
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) κατά πόσον το φάσμα των 
υπηρεσιών που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός εξακολουθεί να είναι 
ενδεδειγμένο, σε σχέση με τα οριακά 
ποσά που καθορίζονται στο άρθρο 1 και 
στο άρθρο 3·

Or. en

Τροπολογία 58
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) ανάλυση του κατά πόσον η 
παράταση της ισχύος ενός ενημερωτικού 
δελτίου θα μπορούσε να συμβάλει στην 
επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ 
της προστασίας των επενδυτών και της 
μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης για 
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τους εκδότες και τα πρόσωπα που έχουν 
το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν·

Or. en

Τροπολογία 59
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο εδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εδ) το μερίδιο των κινητών αξιών που 
προσφέρονται στο κοινό σε σχέση με 
εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού στην 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά και 
στην ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 60
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο εε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εε) τον όγκο των επενδύσεων που 
αποσύρονται από επενδυτές οι οποίοι 
κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για 
απόσυρση, και το μερίδιό του επί του 
συνολικού όγκου των επενδύσεων 
διαιρούμενο με τα τυποποιημένα 
ενημερωτικά δελτία, τα ενημερωτικά 
δελτία ανάπτυξης της ΕΕ και τα 
ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη 
της ΕΕ· και, με βάση τα εν λόγω 
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δεδομένα, αξιολογεί κατά πόσον η 
διάρκεια και η φύση του δικαιώματος 
υπαναχώρησης είναι κατάλληλες και δεν 
βλάπτουν την αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων ή την 
προστασία των επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 61
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε στ) τον αριθμό και τον όγκο των 
κυρώσεων που επιβλήθηκαν σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό ή σε σχέση με 
αυτόν, ταξινομημένα ανά κράτος μέλος 
και ανά είδος ενημερωτικού δελτίου·

Or. en

Τροπολογία 62
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε ζ) τα είδη και τις τάσεις επιζήμιων 
και δόλιων συμπεριφορών, επενδυτών, 
εκδοτών, προσφερόντων ή 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών και 
τρίτων, σε σχέση με τον παρόντα 
κανονισμό·

Or. en
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Τροπολογία 63
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε η) άμεση ή έμμεση μέτρηση των 
βελτιώσεων όσον αφορά τα 
αποτελέσματα σε σχέση με την αγορά, για 
τους επενδυτές και τους εκδότες·

Or. en

Τροπολογία 64
Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε θ) ανάλυση κινδύνου, κόστους και 
οφέλους σχετικά με το κατά πόσον τα 
ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη 
της ΕΕ μπορούν να καταστούν μόνιμη 
μορφή ενημερωτικού δελτίου.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Παράρτημα Vα — τμήμα -Ι (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-Ι. Περίληψη
Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη 
της ΕΕ περιλαμβάνει περιληπτικό 
σημείωμα που καταρτίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παράγραφος 12α. Το εν λόγω 
περιληπτικό σημείωμα περιλαμβάνεται 
στον υπολογισμό της μέγιστης διάρκειας 
του ενημερωτικού δελτίου για την 
ανάκαμψη της ΕΕ που προβλέπεται στο 
άρθρο 14α παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 66
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Παράρτημα Vα – τμήμα 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να προσδιοριστεί η εταιρεία 
που εκδίδει μετοχές, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αναγνωριστικού της κωδικού νομικής 
οντότητας («LEI»), του κράτους μέλους 
σύστασής της και του δικτυακού τόπου 
όπου οι επενδυτές μπορούν να βρουν 
πληροφορίες σχετικά με τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες της 
εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις 
υπηρεσίες που παρέχει, τις κύριες αγορές 
στις οποίες δραστηριοποιείται, την 
οργανωτική δομή της και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω 
παραπομπής.

Σκοπός είναι να προσδιοριστεί η εταιρεία 
που εκδίδει μετοχές, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αναγνωριστικού της κωδικού νομικής 
οντότητας («LEI»), του κράτους μέλους 
σύστασής της και του δικτυακού τόπου, 
εφόσον υπάρχει, όπου οι επενδυτές 
μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της 
εταιρείας και τη δήλωση αποποίησης 
ευθύνης που ορίζεται στο τέταρτο εδάφιο 
του μέρους IV του παρόντος 
παραρτήματος, τα προϊόντα που παράγει ή 
τις υπηρεσίες που παρέχει, τις κύριες 
αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, την 
οργανωτική δομή της και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω 
παραπομπής.
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Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Παράρτημα Vα – τμήμα 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να προσδιοριστεί η εταιρεία 
που εκδίδει μετοχές, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αναγνωριστικού της κωδικού νομικής 
οντότητας («LEI»), του κράτους μέλους 
σύστασής της και του δικτυακού τόπου 
όπου οι επενδυτές μπορούν να βρουν 
πληροφορίες σχετικά με τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες της 
εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις 
υπηρεσίες που παρέχει, τις κύριες αγορές 
στις οποίες δραστηριοποιείται, την 
οργανωτική δομή της και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω 
παραπομπής.

Σκοπός είναι να προωθηθεί η αύξηση της 
διαφάνειας και να προσδιοριστεί η 
εταιρεία που εκδίδει μετοχές, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αναγνωριστικού της κωδικού νομικής 
οντότητας («LEI»), του κράτους μέλους 
σύστασής της και του δικτυακού τόπου 
όπου οι επενδυτές μπορούν να βρουν 
πληροφορίες σχετικά με τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες της 
εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις 
υπηρεσίες που παρέχει, τις κύριες αγορές 
στις οποίες δραστηριοποιείται, την 
οργανωτική δομή της και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω 
παραπομπής.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Παράρτημα Vα – τμήμα ΙΙΙ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η περιγραφή των 
σημαντικότερων κινδύνων που αφορούν 

Περιγραφή των σημαντικών κινδύνων που 
αφορούν ειδικά τον εκδότη και ενδέχεται 
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ειδικά τον εκδότη και τις μετοχές. να επηρεάσουν την ικανότητά του να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τις 
κινητές αξίες, σε περιορισμένο αριθμό 
κατηγοριών, σε τμήμα που φέρει τον 
τίτλο «Παράγοντες κινδύνου».

Σε κάθε κατηγορία, πρώτα παρατίθενται 
οι σημαντικότεροι κίνδυνοι, στην 
αξιολόγηση από τον εκδότη, τον 
προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητά την 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, λαμβανομένου 
υπόψη του αρνητικού αντικτύπου που 
έχουν στον εκδότη, καθώς και της 
πιθανότητας εμφάνισής τους. Οι 
παράγοντες κινδύνου επιβεβαιώνονται 
από το περιεχόμενο του εγγράφου 
αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 69
Marcel Kolaja

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Παράρτημα Vα – τμήμα ΙΙΙ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η περιγραφή των 
σημαντικότερων κινδύνων που αφορούν 
ειδικά τον εκδότη και τις μετοχές.

Σκοπός είναι η περιγραφή των 
σημαντικότερων κινδύνων που αφορούν 
ειδικά τον εκδότη και τις μετοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με το κλίμα και το 
περιβάλλον, τον κοινωνικό τομέα και τη 
διακυβέρνηση.

Or. en

Τροπολογία 70
Marcel Kolaja
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Παράρτημα Vα – τμήμα 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) χρηματοοικονομικοί και μη 
χρηματοοικονομικοί στόχοι και 
στρατηγική του εκδότη στο πλαίσιο της 
κρίσης COVID-19 και της οικολογικής 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 71
Marcel Kolaja

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Παράρτημα Vα – Τμήμα VIII α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

VIIIα. Στήριξη με κρατικές ενισχύσεις
Σκοπός είναι να συμπεριληφθούν 
πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ο 
εκδότης έχει επωφεληθεί από 
οποιαδήποτε μορφή κρατικής ενίσχυσης 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη αποσκοπεί στην απλούστευση των διατάξεων 
γνωστοποίησης στο κοινό προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδόσεις, τουλάχιστον θα ήταν 
χρήσιμο για τον επενδυτή να γνωρίζει κατά πόσον οι εκδότες που επωφελούνται από 
απλουστευμένες διατάξεις έχουν επωφεληθεί από κρατικές ενισχύσεις.

Τροπολογία 72
Marcel Kolaja



PE659.048v01-00 42/43 AM\1216302EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Παράρτημα I – Τμήμα IΧ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

IX. Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης IX. Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης 
και δήλωση για το επίπεδο της 
κεφαλαιοποίησης και του χρέους

Or. en

Τροπολογία 73
Marcel Kolaja

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Παράρτημα Vα – Τμήμα IΧ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με το κατά πόσον το κεφάλαιο 
κίνησης επαρκεί για τις τρέχουσες 
απαιτήσεις του εκδότη ή, εάν δεν επαρκεί, 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 
εκδότης προτείνει να χορηγήσει το 
συμπληρωματικό κεφαλαίο κίνησης που 
απαιτείται.

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για 
την κεφαλαιοποίηση και το χρέος του 
εκδότη καθώς και πληροφοριών σχετικά 
με το κατά πόσον το κεφάλαιο κίνησης 
επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις του 
εκδότη. Εάν το κεφάλαιο κίνησης είναι 
ανεπαρκές, θα πρέπει να παρέχεται 
σαφής περιγραφή του τρόπου με τον 
οποίο ο εκδότης προτείνει να χορηγήσει το 
συμπληρωματικό κεφαλαίο κίνησης που 
απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 74
Marcel Kolaja

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129
Παράρτημα Vα — τμήμα ΙΧα (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΙΧα. Πολιτική μερισμάτων και αποδοχές
Περιγραφή της πολιτικής του εκδότη 
σχετικά με τη διανομή μερισμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών 
περιορισμών, και περιγραφή της 
πολιτικής αποδοχών του εκδότη, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
παροχών που χορηγούνται σε κάθε 
διευθυντή, των σταθερών και 
μεταβλητών συνιστωσών των αποδοχών, 
του αριθμού των μετοχών και των 
μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
παραχωρούνται ή προσφέρονται, καθώς 
και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι 
αποδοχές συμβάλλουν στην 
επιχειρηματική στρατηγική, τις 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και τη 
βιωσιμότητα της εταιρείας.

Or. en


