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

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet14 
meghatározza az értékpapírok Unióban 
történő nyilvános kibocsátásakor vagy 
szabályozott piacra történő bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztató elkészítésére, 
jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó 
követelményeket. Azon intézkedések 
részeként, amelyek célja, hogy segítsék a 
kibocsátókat a Covid19-világjárvány 
okozta gazdasági sokkot követő 
helyreállítás során, a tájékoztatóra 
vonatkozó szabályozás célzott 
módosítására van szükség. Ezeknek a 
módosításoknak lehetővé kell tenniük, 
hogy a kibocsátók és a pénzügyi közvetítők 
csökkenteni tudják költségeiket, és több 
forráshoz jussanak közvetlenül a válságot 
követően, a helyreállítási szakaszban.

(2) Az (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet14 
meghatározza az értékpapírok Unióban 
történő nyilvános kibocsátásakor vagy 
szabályozott piacra történő bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztató elkészítésére, 
jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó 
követelményeket. Azon intézkedések 
részeként, amelyek célja, hogy segítsék a 
kibocsátókat a Covid19-világjárvány 
okozta gazdasági sokkot követő 
helyreállítás során, a tájékoztatóra 
vonatkozó szabályozás célzott 
módosítására van szükség. Ezeknek a 
módosításoknak lehetővé kell tenniük, 
hogy a kibocsátók és a pénzügyi közvetítők 
csökkenteni tudják költségeiket, és több 
forráshoz jussanak közvetlenül a válságot 
követően, a helyreállítási szakaszban, 
miközben védik a lakossági befektetők, a 
nyugdíjasok és a fogyasztók érdekeit a 
pénzügyi részvétel ösztönzése és a 
megtakarítással rendelkezők befektetővé 
válásának előmozdítása érdekében. A kis- 
és középvállalkozások (kkv-k), a 
vállalkozók és a szociális gazdaság 
tőkefinanszírozáshoz való hozzáférése 
még fontosabbá vált a Covid19-válságot 
követő helyreállítás szempontjából.

__________________ __________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete 
(2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete 
(2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).
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Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet14 
meghatározza az értékpapírok Unióban 
történő nyilvános kibocsátásakor vagy 
szabályozott piacra történő bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztató elkészítésére, 
jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó 
követelményeket. Azon intézkedések 
részeként, amelyek célja, hogy segítsék a 
kibocsátókat a Covid19-világjárvány 
okozta gazdasági sokkot követő 
helyreállítás során, a tájékoztatóra 
vonatkozó szabályozás célzott 
módosítására van szükség. Ezeknek a 
módosításoknak lehetővé kell tenniük, 
hogy a kibocsátók és a pénzügyi közvetítők 
csökkenteni tudják költségeiket, és több 
forráshoz jussanak közvetlenül a válságot 
követően, a helyreállítási szakaszban.

(2) Az (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet14 
meghatározza az értékpapírok Unióban 
történő nyilvános kibocsátásakor vagy 
szabályozott piacra történő bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztató elkészítésére, 
jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó 
követelményeket. Azon intézkedések 
részeként, amelyek célja, hogy segítsék a 
kibocsátókat a Covid19-világjárvány 
okozta gazdasági sokkot követő 
helyreállítás során, a tájékoztatóra 
vonatkozó szabályozás célzott 
módosítására van szükség. Ezeknek a 
módosításoknak lehetővé kell tenniük, 
hogy a kibocsátók és a pénzügyi közvetítők 
csökkenteni tudják költségeiket, és több 
forráshoz jussanak közvetlenül a válságot 
követően, a helyreállítási szakaszban, 
miközben védik a lakossági befektetők, a 
nyugdíjasok és a fogyasztók érdekeit a 
pénzügyi részvétel ösztönzése és a 
megtakarítással rendelkezők befektetővé 
válásának előmozdítása érdekében. A kis- 
és középvállalkozások (kkv-k) és a 
vállalkozók tőkefinanszírozáshoz való 
hozzáférése még fontosabbá vált a 
Covid19-válságot követő helyreállítás 
szempontjából.

__________________ __________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete 
(2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete 
(2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 
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történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).

történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).

Or. en

Módosítás 10
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet14 
meghatározza az értékpapírok Unióban 
történő nyilvános kibocsátásakor vagy 
szabályozott piacra történő bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztató elkészítésére, 
jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó 
követelményeket. Azon intézkedések 
részeként, amelyek célja, hogy segítsék a 
kibocsátókat a Covid19-világjárvány 
okozta gazdasági sokkot követő 
helyreállítás során, a tájékoztatóra 
vonatkozó szabályozás célzott 
módosítására van szükség. Ezeknek a 
módosításoknak lehetővé kell tenniük, 
hogy a kibocsátók és a pénzügyi közvetítők 
csökkenteni tudják költségeiket, és több 
forráshoz jussanak közvetlenül a válságot 
követően, a helyreállítási szakaszban.

(2) Az (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet14 
meghatározza az értékpapírok Unióban 
történő nyilvános kibocsátásakor vagy 
szabályozott piacra történő bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztató elkészítésére, 
jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó 
követelményeket. Azon intézkedések 
részeként, amelyek célja, hogy segítsék a 
kibocsátókat a Covid19-világjárvány 
okozta gazdasági sokkot követő 
helyreállítás során, a tájékoztatóra 
vonatkozó szabályozás célzott 
módosítására van szükség. amely 
tiszteletben tartja az európai egységes piac 
alapelveit és külön figyelmet fordít a kis- 
és középvállalkozások (kkv-k) és az induló 
innovatív vállalkozások egyedi igényeire. 
Ezeknek a módosításoknak lehetővé kell 
tenniük, hogy a kibocsátók és a pénzügyi 
közvetítők csökkenteni tudják költségeiket, 
és több forráshoz jussanak közvetlenül a 
válságot követően, a helyreállítási 
szakaszban.

__________________ __________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete 
(2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete 
(2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő 
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tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).

tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jelenlegi helyzet törékenyebbé és 
kiszolgáltatottabbá teszi az európai 
vállalkozásokat, különösen a kkv-kat és az 
induló innovatív vállalkozásokat. Az 
európai vállalkozások, és különösen a 
kkv-k, köztük az induló innovatív 
vállalkozások és a közepes tőkeértékű 
vállalatok számára rendelkezésre álló 
finanszírozási források támogatása és 
diverzifikálása érdekében az indokolatlan 
akadályok felszámolása és adott esetben a 
bürokrácia csökkentése javíthatja az ilyen 
vállalkozások részvénypiacra jutási 
képességét, és diverzifikáltabb, hosszú 
távú és versenyképesebb befektetési 
lehetőségekhez való hozzáférést tesz 
lehetővé a lakossági és a nagybefektetők 
számára.

Or. en

Módosítás 12
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hitelintézetek aktívan részt (3) A hitelintézetek aktívan részt 
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vesznek a helyreállításban, hogy 
támogassák azokat a vállalkozásokat, 
amelyeknek finanszírozásra van 
szükségük, és várhatóan fontos szerepet 
fognak betölteni a helyreállítási 
szakaszban. Az (EU) 2017/2019 rendelet 
mentességet biztosít a hitelintézetek 
számára a tájékoztató közzétételére 
vonatkozó kötelezettség alól egyes, 
tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem 
minősülő értékpapírok folyamatos vagy 
ismétlődő módon történő kibocsátása 
esetén, 12 hónapos időszak alatt összesen 
legfeljebb 75 millió EUR összegig. Ezt a 
mentességi küszöbértéket korlátozott 
időtartamra vonatkozóan meg kell emelni a 
hitelintézetek tőkebevonásának 
előmozdítása és annak érdekében, hogy 
legyen mozgásterük a reálgazdaságban 
működő ügyfeleik támogatására. Mivel az 
intézkedés a helyreállítási szakaszra 
korlátozódik, indokolt, hogy meghatározott 
időtartamon át, 18 hónapig legyen 
alkalmazandó.

vesznek a helyreállításban, hogy 
támogassák azokat a vállalkozásokat, 
amelyeknek finanszírozásra van 
szükségük, és várhatóan fontos szerepet 
fognak betölteni a helyreállítási 
szakaszban. Az (EU) 2017/2019 rendelet 
mentességet biztosít a hitelintézetek 
számára a tájékoztató közzétételére 
vonatkozó kötelezettség alól egyes, 
tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem 
minősülő értékpapírok folyamatos vagy 
ismétlődő módon történő kibocsátása 
esetén, 12 hónapos időszak alatt összesen 
legfeljebb 75 millió EUR összegig. Ezt a 
mentességi küszöbértéket korlátozott 
időtartamra vonatkozóan meg kell emelni a 
hitelintézetek tőkebevonásának 
előmozdítása és annak érdekében, hogy 
legyen mozgásterük a reálgazdaságban 
működő ügyfeleik támogatására. Mivel az 
intézkedés a helyreállítási szakaszra 
korlátozódik, indokolt, hogy 
meghatározott, 2022. december 31-tartó 
időtartamon át legyen alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató alkalmazása egyértelmű végső 
dátumának meghatározása, amely megfelel a módosítás érvénybe lépését követő 18 hónapos 
időtartam elképzelésének, vagy némiképp meghaladja azt. Ezzel a változtatással elkerülhetők 
a napoknak az eredeti javaslat szerinti számolásával kapcsolatos esetleges félreértések.

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

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hitelintézetek aktívan részt 
vesznek a helyreállításban, hogy 
támogassák azokat a vállalkozásokat, 
amelyeknek finanszírozásra van 
szükségük, és várhatóan fontos szerepet 

(3) A hitelintézetek aktívan részt 
vesznek a helyreállításban, hogy 
támogassák azokat a vállalkozásokat, 
amelyeknek finanszírozásra van 
szükségük, és várhatóan fontos szerepet 
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fognak betölteni a helyreállítási 
szakaszban. Az (EU) 2017/2019 rendelet 
mentességet biztosít a hitelintézetek 
számára a tájékoztató közzétételére 
vonatkozó kötelezettség alól egyes, 
tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem 
minősülő értékpapírok folyamatos vagy 
ismétlődő módon történő kibocsátása 
esetén, 12 hónapos időszak alatt összesen 
legfeljebb 75 millió EUR összegig. Ezt a 
mentességi küszöbértéket korlátozott 
időtartamra vonatkozóan meg kell emelni a 
hitelintézetek tőkebevonásának 
előmozdítása és annak érdekében, hogy 
legyen mozgásterük a reálgazdaságban 
működő ügyfeleik támogatására. Mivel az 
intézkedés a helyreállítási szakaszra 
korlátozódik, indokolt, hogy meghatározott 
időtartamon át, 18 hónapig legyen 
alkalmazandó.

fognak betölteni a helyreállítási 
szakaszban. Az (EU) 2017/2019 rendelet 
mentességet biztosít a hitelintézetek 
számára a tájékoztató közzétételére 
vonatkozó kötelezettség alól egyes, 
tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem 
minősülő értékpapírok folyamatos vagy 
ismétlődő módon történő kibocsátása 
esetén, 12 hónapos időszak alatt összesen 
legfeljebb 75 millió EUR összegig. Ezt a 
mentességi küszöbértéket korlátozott 
időtartamra vonatkozóan meg kell emelni a 
hitelintézetek tőkebevonásának 
előmozdítása és annak érdekében, hogy 
legyen mozgásterük a reálgazdaságban 
működő ügyfeleik támogatására. Mivel ez 
az intézkedés a helyreállítási szakaszra 
korlátozódik, indokolt, hogy 
meghatározott, 2022. december 31-ig tartó 
időtartamon át legyen alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 14
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány súlyos 
gazdasági hatásainak haladéktalan kezelése 
érdekében olyan intézkedéseket kell 
bevezetni, amelyek megkönnyítik a 
reálgazdaságba irányuló beruházásokat, 
lehetővé teszik az uniós vállalkozások 
gyors feltőkésítését, és biztosítják, hogy a 
kibocsátók a helyreállítás korai 
szakaszában ki tudják használni a 
nyilvános piacok kínálta lehetőségeket. E 
célkitűzések elérése érdekében célszerű 
létrehozni egy új, rövidebb tájékoztatót (a 
továbbiakban: uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató), amely a kibocsátók számára 
könnyen elkészíthető, a számukra 
finanszírozást nyújtani szándékozó 

(4) A Covid19-világjárvány súlyos 
gazdasági hatásainak haladéktalan kezelése 
érdekében olyan intézkedéseket kell 
bevezetni, amelyek megkönnyítik a 
reálgazdaságba irányuló beruházásokat, 
lehetővé teszik az uniós vállalkozások 
gyors feltőkésítését, és biztosítják, hogy a 
kibocsátók a helyreállítás korai 
szakaszában ki tudják használni a 
nyilvános piacok kínálta lehetőségeket. E 
célkitűzések elérése érdekében célszerű 
létrehozni egy új, rövidebb tájékoztatót (a 
továbbiakban: uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató), amely a kibocsátók számára 
könnyen elkészíthető, a számukra 
finanszírozást nyújtani szándékozó 
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befektetők számára könnyen érthető, az 
illetékes hatóságok számára pedig könnyen 
ellenőrizhető és jóváhagyható.

befektetők számára könnyen érthető, az 
illetékes hatóságok számára pedig könnyen 
ellenőrizhető és jóváhagyható. Ennek az 
új, rövidebb tájékoztatónak a 
kidolgozásához figyelembe kell venni a 
kkv-k és az induló innovatív vállalkozások 
egyedi igényeit, és el kell kerülni a terhet 
jelentő adminisztratív eljárásokat.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azon vállalkozások, amelyek 
részvényeit szabályozott piacon vagy kkv-
tőkefinanszírozási piacon folyamatosan 
forgalmazták legalább az elmúlt 18 
hónapban a részvény-ajánlattételt vagy 
kereskedésre való bevezetést megelőzően, 
kötelesek voltak betartani az időszakos és 
folyamatos közzétételre vonatkozóan az 
596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben15, a 2004/109/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16, 
valamint az (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben17 meghatározott 
követelményeket. Így a tájékoztató előírt 
tartalmának jelentős része már nyilvánosan 
hozzáférhető lesz, és a befektetők ezen 
információk alapján fognak kereskedni. 
Következésképpen az uniós helyreállítási 
hátterű tájékoztatót csak másodlagos 
kibocsátások esetében kell használni, és 
annak kizárólag olyan alapvető 
információkat kell tartalmaznia, amelyekre 
a befektetőknek a megalapozott befektetési 
döntésekhez szükségük van.

(5) Azon vállalkozások, amelyek 
részvényeit szabályozott piacon vagy kkv-
tőkefinanszírozási piacon folyamatosan 
forgalmazták legalább az elmúlt 18 
hónapban a részvény-ajánlattételt vagy 
kereskedésre való bevezetést megelőzően, 
kötelesek voltak betartani az időszakos és 
folyamatos közzétételre vonatkozóan az 
596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben15, a 2004/109/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16, 
valamint az (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben17 meghatározott 
követelményeket. Így a tájékoztató előírt 
tartalmának jelentős része már nyilvánosan 
hozzáférhető lesz, és a befektetők ezen 
információk alapján fognak kereskedni. 
Következésképpen az uniós helyreállítási 
hátterű tájékoztatót csak másodlagos 
kibocsátások esetében kell használni, és 
annak kizárólag olyan alapvető, pontos és 
naprakész információkat kell tartalmaznia, 
amelyekre a befektetőknek a megalapozott 
befektetési döntésekhez szükségük van. 
Ezeket az információkat egyértelmű és 
érthető módon kell biztosítani, lehetővé 
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téve az egyes befektetők számára a 
kockázatok saját hatáskörükön belüli 
értékelését és megértését. Az 
információkat az értékpapír-ajánlattétel 
szerinti tagállam illetékes hatóságnak, és 
lehetőség szerint a kibocsátónak könnyen 
hozzáférhetővé kell tennie az 
állampolgárok számára.

__________________ __________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 
596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 
piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 
szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 
2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 
1. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 
piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 
szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 
2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 
1. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/109/EK irányelve (2004. december 
15.) a szabályozott piacra bevezetett 
értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos 
információkra vonatkozó átláthatósági 
követelmények harmonizációjáról és a 
2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 
390., 2004.12.31., 38. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/109/EK irányelve (2004. december 
15.) a szabályozott piacra bevezetett 
értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos 
információkra vonatkozó átláthatósági 
követelmények harmonizációjáról és a 
2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 
390., 2004.12.31., 38. o.).

17 Bizottság (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. 
április 25.) a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményei és működési feltételei, 
valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében 
történő kiegészítéséről (HL L 87., 
2017.3.31., 1. o.).

17 Bizottság (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. 
április 25.) a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményei és működési feltételei, 
valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében 
történő kiegészítéséről (HL L 87., 
2017.3.31., 1. o.).

Or. en

Módosítás 16
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy hatékony 
eszközt jelentsen a kibocsátók számára, az 
uniós helyreállítási hátterű tájékoztatónak 
egységes, korlátozott méretű 
dokumentumnak kell lennie, lehetővé kell 
tenni a hivatkozások alkalmazását, és 
biztosítani kell az értékpapírok páneurópai 
nyilvános ajánlattételére vagy szabályozott 
piacra történő bevezetésére vonatkozó 
engedély alkalmazását.

(6) Annak érdekében, hogy hatékony 
eszközt jelentsen a kibocsátók számára, az 
uniós helyreállítási hátterű tájékoztatónak 
egységes, korlátozott méretű 
dokumentumnak kell lennie, lehetővé kell 
tenni a hivatkozások alkalmazását, és 
biztosítani kell az értékpapírok páneurópai 
nyilvános ajánlattételére vagy szabályozott 
piacra történő bevezetésére vonatkozó 
engedély alkalmazását. Az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztató 
kidolgozása során a tagállamok közötti 
széttagoltságot elkerülő egységes piaci 
megközelítés alkalmazása 
elengedhetetlen.

Or. en

Módosítás 17
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóba bele kell foglalni egy, a 
befektetők, különösen a lakossági 
befektetők számára hasznos információkat 
tartalmazó összefoglalót. Ez az 
összefoglaló az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató különálló részét képezi, és 
olyan kiemelt információkra kell 
összpontosítania, amelyek alapján a 
befektetők el tudják dönteni, mely 
értékpapír-ajánlattételekkel és kereskedésre 
történő bevezetéssel foglalkoznak 
részletesebben oly módon, hogy az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztatót teljes 
egészében áttanulmányozzák döntésük 
meghozatalához.

(7) Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóba bele kell foglalni egy, a 
befektetők, különösen a lakossági 
befektetők számára hasznos információkat 
tartalmazó összefoglalót. Ez az 
összefoglaló az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató különálló részét képezi, és 
olyan kiemelt információkra kell 
összpontosítania, amelyek alapján a 
befektetők el tudják dönteni, mely 
értékpapír-ajánlattételekkel és kereskedésre 
történő bevezetéssel foglalkoznak 
részletesebben oly módon, hogy az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztatót teljes 
egészében áttanulmányozzák döntésük 
meghozatalához. Biztosítani kell az 
egységes piaci megközelítés alkalmazását, 
amely valamennyi tagállam számára 
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elérhetővé teszi az uniós helyreállítási 
hátterű tájékoztatót, és összehangolja az 
uniós helyreállítási hátterű tájékoztatóhoz 
való hozzáférést a nyelv, a formátum és a 
hozzáférés módja tekintetében.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóba bele kell foglalni egy, a 
befektetők, különösen a lakossági 
befektetők számára hasznos információkat 
tartalmazó összefoglalót. Ez az 
összefoglaló az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató különálló részét képezi, és 
olyan kiemelt információkra kell 
összpontosítania, amelyek alapján a 
befektetők el tudják dönteni, mely 
értékpapír-ajánlattételekkel és kereskedésre 
történő bevezetéssel foglalkoznak 
részletesebben oly módon, hogy az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztatót teljes 
egészében áttanulmányozzák döntésük 
meghozatalához.

(7) Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóba bele kell foglalni egy, a 
befektetők, különösen a lakossági 
befektetők, a megtakarítók, a kkv-k és az 
induló innovatív vállalkozások számára 
hasznos információkat tartalmazó 
összefoglalót. Ez az összefoglaló az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztató különálló 
részét képezi, és olyan kiemelt 
információkra kell összpontosítania, 
amelyek alapján a befektetők el tudják 
dönteni, mely értékpapír-ajánlattételekkel 
és kereskedésre történő bevezetéssel 
foglalkoznak részletesebben oly módon, 
hogy az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatót teljes egészében 
áttanulmányozzák döntésük 
meghozatalához.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóba bele kell foglalni egy, a 
befektetők, különösen a lakossági 
befektetők számára hasznos információkat 
tartalmazó összefoglalót. Ez az 
összefoglaló az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató különálló részét képezi, és 
olyan kiemelt információkra kell 
összpontosítania, amelyek alapján a 
befektetők el tudják dönteni, mely 
értékpapír-ajánlattételekkel és kereskedésre 
történő bevezetéssel foglalkoznak 
részletesebben oly módon, hogy az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztatót teljes 
egészében áttanulmányozzák döntésük 
meghozatalához.

(7) Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóba bele kell foglalni egy, a 
befektetők, különösen a lakossági 
befektetők számára hasznos információkat 
tartalmazó összefoglalót. Ennek az 
összefoglalónak az uniós helyreállítási 
hátterű tájékoztató elején kell szerepelnie, 
és olyan kiemelt információkra kell 
összpontosítania, amelyek alapján a 
befektetők el tudják dönteni, mely 
értékpapír-ajánlattételekkel és kereskedésre 
történő bevezetéssel foglalkoznak 
részletesebben, hogy ezt követően az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztatót teljes 
egészében áttanulmányozzák döntésük 
meghozatalához.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóban szereplő információk 
struktúrájával kapcsolatos, nem 
összehangolt gyakorlatok hátráltathatják 
a befektetők általi megértést és növelhetik 
a piac széttagoltságát. A megfelelő szintű 
egyértelműség biztosítása érdekében a 
kibocsátóknak az Va. mellékletből 
származó információkat a melléklet 
szerinti sorrendben kell feltüntetniük.

Or. en
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Módosítás 21
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az (EU) 2017/1129 rendelet előírja 
a pénzügyi közvetítők számára, hogy 
tájékoztassák a befektetőket arról, hogy a 
tájékoztatót adott esetben ki lehet 
egészíteni, és – bizonyos körülmények 
között – a kiegészítés közzétételének 
napján vegyék fel a kapcsolatot a 
befektetőkkel. Nehézséget jelenthet azon 
befektetők körének meghatározása, akikkel 
kapcsolatba kell lépni, valamint a 
kapcsolatfelvételre vonatkozó határidő. A 
pénzügyi közvetítők támogatása és 
forráshoz jutásának biztosítása – 
ugyanakkor a magas szintű 
befektetővédelem fenntartása – érdekében 
arányosabb szabályokat kell meghatározni. 
E szabályoknak pontosítaniuk kell, hogy a 
pénzügyi közvetítőknek kiegészítés 
közzétételekor mely befektetőkkel kell 
felvenniük a kapcsolatot, és meg kell 
hosszabbítaniuk az említett befektetőkkel 
való kapcsolatfelvétel határidejét.

(10) Az (EU) 2017/1129 rendelet előírja 
a pénzügyi közvetítők számára, hogy 
tájékoztassák a befektetőket arról, hogy a 
tájékoztatót adott esetben ki lehet 
egészíteni, és – bizonyos körülmények 
között – a kiegészítés közzétételének 
napján vegyék fel a kapcsolatot a 
befektetőkkel. A pénzügyi közvetítők 
számára nehézséget jelenthet a 
befektetőkkel való kapcsolatfelvételre 
vonatkozó határidő, valamint azon 
befektetők körének meghatározása, akikkel 
kapcsolatba kell lépni. A pénzügyi 
közvetítők támogatása és forráshoz 
jutásának biztosítása – ugyanakkor a magas 
szintű befektetővédelem fenntartása – 
érdekében arányosabb szabályokat kell 
meghatározni. E szabályoknak 
pontosítaniuk kell, hogy a pénzügyi 
közvetítőknek kiegészítés közzétételekor 
mely befektetőkkel kell felvenniük a 
kapcsolatot, és meg kell hosszabbítaniuk az 
említett befektetőkkel való 
kapcsolatfelvétel határidejét.

Or. en

Módosítás 22
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az (EU) 2017/1129 rendelet előírja 
a pénzügyi közvetítők számára, hogy 
tájékoztassák a befektetőket arról, hogy a 

(10) Az (EU) 2017/1129 rendelet előírja 
a pénzügyi közvetítők számára, hogy 
tájékoztassák a befektetőket arról, hogy a 
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tájékoztatót adott esetben ki lehet 
egészíteni, és – bizonyos körülmények 
között – a kiegészítés közzétételének 
napján vegyék fel a kapcsolatot a 
befektetőkkel. Nehézséget jelenthet azon 
befektetők körének meghatározása, akikkel 
kapcsolatba kell lépni, valamint a 
kapcsolatfelvételre vonatkozó határidő. A 
pénzügyi közvetítők támogatása és 
forráshoz jutásának biztosítása – 
ugyanakkor a magas szintű 
befektetővédelem fenntartása – érdekében 
arányosabb szabályokat kell meghatározni. 
E szabályoknak pontosítaniuk kell, hogy a 
pénzügyi közvetítőknek kiegészítés 
közzétételekor mely befektetőkkel kell 
felvenniük a kapcsolatot, és meg kell 
hosszabbítaniuk az említett befektetőkkel 
való kapcsolatfelvétel határidejét.

tájékoztatót adott esetben ki lehet 
egészíteni, és – bizonyos körülmények 
között – a kiegészítés közzétételének 
napján vegyék fel a kapcsolatot a 
befektetőkkel. Nehézséget jelenthet a 
pénzügyi közvetítők számára azon 
befektetők körének meghatározása, akikkel 
kapcsolatba kell lépni, valamint a 
kapcsolatfelvételre vonatkozó határidő. A 
pénzügyi közvetítők támogatása és 
forráshoz jutásának biztosítása – 
ugyanakkor a magas szintű 
befektetővédelem fenntartása – érdekében 
arányosabb szabályokat kell meghatározni. 
E szabályoknak pontosítaniuk kell, hogy a 
pénzügyi közvetítőknek kiegészítés 
közzétételekor mely befektetőkkel kell 
felvenniük a kapcsolatot, és meg kell 
hosszabbítaniuk az említett befektetőkkel 
való kapcsolatfelvétel határidejét.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Annak érdekében, hogy 
megelőzhető legyen sok európai 
vállalkozás csődje, e módosító rendelet 
egyik fő célkitűzése, hogy a befektetők 
számára megkönnyítse a vállalkozások 
értékelését, mivel a rövid üzleti 
nyilvántartásokkal rendelkező fiatal és 
kisméretű cégek értékelése általában 
nehézséget jelent, ami pedig akadályozza 
az innovatív vállalkozások indítását 
különösen a fiatal vállalkozók számára.

Or. en
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Módosítás 24
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mivel az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató használata a helyreállítási 
szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy a 
tájékoztatókra vonatkozó szabályozás az e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapjától 
számított 18 hónap elteltével megszűnjön. 
Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató 
folytonosságának biztosítása érdekében a 
szabályozás megszűnése előtt jóváhagyott 
tájékoztatók esetében biztosítani kell a 
szerzett jogokra vonatkozó rendelkezések 
érvényesülését.

(11) Mivel az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató használata a helyreállítási 
szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy a 
tájékoztatókra vonatkozó szabályozás 
2022. december 31-én megszűnjön. Az 
uniós helyreállítási hátterű tájékoztató 
folytonosságának biztosítása érdekében a 
szabályozás megszűnése előtt jóváhagyott 
tájékoztatók esetében biztosítani kell a 
szerzett jogokra vonatkozó rendelkezések 
érvényesülését.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mivel az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató használata a helyreállítási 
szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy a 
tájékoztatókra vonatkozó szabályozás az e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapjától 
számított 18 hónap elteltével megszűnjön. 
Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató 
folytonosságának biztosítása érdekében a 
szabályozás megszűnése előtt jóváhagyott 
tájékoztatók esetében biztosítani kell a 
szerzett jogokra vonatkozó rendelkezések 
érvényesülését.

(11) Mivel az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató használata a helyreállítási 
szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy a 
tájékoztatókra vonatkozó szabályozás 
2022. december 31-én megszűnjön. Az 
uniós helyreállítási hátterű tájékoztató 
folytonosságának biztosítása érdekében a 
szabályozás megszűnése előtt jóváhagyott 
helyreállítási hátterű tájékoztatók esetében 
biztosítani kell a szerzett jogokra 
vonatkozó rendelkezések érvényesülését.

Or. en
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Módosítás 26
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságnak 2022. július 21. 
előtt jelentést kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, adott esetben jogalkotási 
javaslat kíséretében. E felülvizsgálatnak 
magában kell foglalnia annak értékelését, 
hogy az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóra vonatkozó közzétételi 
szabályok megfelelőek-e e rendelet 
célkitűzéseinek eléréséhez.

(12) A Bizottságnak 2022. július 21. 
előtt jelentést kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, adott esetben jogalkotási 
javaslat kíséretében. E felülvizsgálatnak 
magában kell foglalnia annak értékelését, 
hogy az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóra vonatkozó közzétételi 
szabályok megfelelőek-e e rendelet 
célkitűzéseinek eléréséhez, és amennyiben 
a Bizottság helyénvalónak ítéli, a 
jogalkotási javaslatnak ki kell terjednie a 
tájékoztatók állandó formájára, amellyel 
csökkentené az uniós helyreállítási 
hátterű tájékoztató szerinti másodlagos 
kibocsátásokra nehezedő terheket.

Or. en

Módosítás 27
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságnak 2022. július 21. 
előtt jelentést kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, adott esetben jogalkotási 
javaslat kíséretében. E felülvizsgálatnak 
magában kell foglalnia annak értékelését, 
hogy az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóra vonatkozó közzétételi 
szabályok megfelelőek-e e rendelet 
célkitűzéseinek eléréséhez.

(12) A Bizottságnak 2022. július 21. 
előtt jelentést kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, adott esetben jogalkotási 
javaslat kíséretében. E felülvizsgálatnak 
magában kell foglalnia annak értékelését, 
hogy az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóra vonatkozó közzétételi 
szabályok megfelelőek-e e rendelet 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ennek az 
értékelésnek ki kell terjednie arra a 
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kérdésre is, hogy az uniós helyreállítási 
hátterű tájékoztató egyensúlyt teremt-e a 
kibocsátóra rótt adminisztratív terhek 
csökkentése és a befektetők védelme 
között.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
1 cikk – 4 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) [e rendelet alkalmazásának 
kezdőnapja]-tól/-től [e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
18 hónap]-ig hitelintézetek által 
folyamatosan vagy ismétlődően 
kibocsátott, tulajdonviszonyt 
megtestesítőnek nem minősülő 
értékpapírok, ahol a felajánlott 
értékpapírok uniós szinten számított teljes 
aggregált ellenértéke hitelintézetenként 
150 000 000 EUR-nál kevesebb, amely 
értéket egy 12 hónapos időtartamra 
vonatkozóan kell számítani, feltéve, hogy 
ezek az értékpapírok:

k) [e rendelet alkalmazásának 
kezdőnapja]-tól/-től 2022. december 31-ig 
hitelintézetek által folyamatosan vagy 
ismétlődően kibocsátott, tulajdonviszonyt 
megtestesítőnek nem minősülő 
értékpapírok, ahol a felajánlott 
értékpapírok uniós szinten számított teljes 
aggregált ellenértéke hitelintézetenként 
150 000 000 EUR-nál kevesebb, amely 
értéket egy 12 hónapos időtartamra 
vonatkozóan kell számítani, feltéve, hogy 
ezek az értékpapírok:

Or. en

Módosítás 29
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
1 cikk – 4 bekezdés – k pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) [e rendelet alkalmazásának 
kezdőnapja]-tól/-től [e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
18 hónap]-ig hitelintézetek által 
folyamatosan vagy ismétlődően 
kibocsátott, tulajdonviszonyt 
megtestesítőnek nem minősülő 
értékpapírok, ahol a felajánlott 
értékpapírok uniós szinten számított teljes 
aggregált ellenértéke hitelintézetenként 
150 000 000 EUR-nál kevesebb, amely 
értéket egy 12 hónapos időtartamra 
vonatkozóan kell számítani, feltéve, hogy 
ezek az értékpapírok:

k) [e rendelet alkalmazásának 
kezdőnapja]-tól/-től 2022. december 31-ig 
hitelintézetek által folyamatosan vagy 
ismétlődően kibocsátott, tulajdonviszonyt 
megtestesítőnek nem minősülő 
értékpapírok, ahol a felajánlott 
értékpapírok uniós szinten számított teljes 
aggregált ellenértéke hitelintézetenként 
150 000 000 EUR-nál kevesebb, amely 
értéket egy 12 hónapos időtartamra 
vonatkozóan kell számítani, feltéve, hogy 
ezek az értékpapírok:

Or. en

Módosítás 30
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
(EU) 2017/1129 rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 6. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése a következő ponttal egészül 
ki:
„ca) az éghajlattal kapcsolatos, illetve a 
környezetvédelmi, társadalmi és irányítási 
kockázatok, amennyiben ezek 
lényegesek.”

Or. en

Módosítás 31
Marcel Kolaja
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
7 cikk – 12 a bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nyilvános kibocsátás helye 
szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy 
legalább egyik hivatalos nyelvén vagy az 
említett tagállam illetékes hatósága által 
elfogadott más nyelven kell rendelkezésre 
bocsátani;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
7 cikk – 12 a bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nyilvános kibocsátás helye 
szerinti tagállam illetékes hatósága által 
elfogadott nyelven kell íródnia;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
7 cikk – 12 a bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az e cikk (5) bekezdésében i. az e cikk (5) bekezdésében 
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meghatározott figyelmeztetést tartalmazó 
bevezető;

meghatározott figyelmeztetéseket és a 
tájékoztató elfogadásának dátumát 
tartalmazó bevezető;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
14 a cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan értékpapírt kínáló felek, 
amelyet szabályozott piacon vagy kkv-
tőkefinanszírozási piacon folyamatosan 
forgalmaztak legalább az elmúlt 18 
hónapban.

Or. en

Módosítás 35
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
14 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a részvényekre vonatkozó lényeges 
információk, a kibocsátás indokai és a 
kibocsátás által a kibocsátó általános 
tőkeszerkezetére gyakorolt hatás, valamint 
a bevételek felhasználása.

b) a részvényekre vonatkozó lényeges 
információk, az értékpapírokhoz fűződő 
jogok, az ilyen jogok gyakorlására 
vonatkozó eljárásra és esetleges 
korlátozásokra kiterjedően, a kibocsátás 
indokai és a kibocsátás által a kibocsátó 
általános tőkeszerkezetére gyakorolt hatás, 
a tőkeellátottság és a kötelezettségek 
közzététele, a működő tőkéről szóló 
nyilatkozat, valamint a bevételek 
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felhasználása.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
14 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a részvényekre vonatkozó lényeges 
információk, a kibocsátás indokai és a 
kibocsátás által a kibocsátó általános 
tőkeszerkezetére gyakorolt hatás, valamint 
a bevételek felhasználása.

b) a részvényekhez fűződő jogok, a 
kibocsátás indokai és a kibocsátás által a 
kibocsátó általános tőkeszerkezetére 
gyakorolt hatás, valamint a bevételek 
felhasználása.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
14 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóban foglalt információkat 
írásban, könnyen elemezhető, tömör és 
érthető formában kell ismertetni, hogy a 
befektetők megalapozott befektetési 
döntést hozhassanak. Az illetékes hatóság 
figyelembe veszi azt is, hogy a kibocsátó 
közzétette-e a 2004/109/EK irányelv és 
adott esetben az 596/2014/EU rendelet 
szerinti szabályozott információkat, 
valamint adott esetben a (EU) 2017/565 

Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóban foglalt információkat 
írásban, értelmezhető, könnyen 
elemezhető, tömör és érthető formában kell 
ismertetni, hogy a befektetők, különösen a 
kkv-k és a megtakarítók megalapozott 
befektetési döntést hozhassanak. Az 
illetékes hatóság figyelembe veszi azt is, 
hogy a kibocsátó közzétette-e a 
2004/109/EK irányelv és adott esetben az 
596/2014/EU rendelet szerinti szabályozott 
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felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben említett információkat.

információkat, valamint adott esetben a 
(EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendeletben említett 
információkat. Az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztató minden 
befektető számára könnyen hozzáférhető.

Or. en

Módosítás 38
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
14 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóban foglalt információkat 
írásban, könnyen elemezhető, tömör és 
érthető formában kell ismertetni, hogy a 
befektetők megalapozott befektetési 
döntést hozhassanak. Az illetékes hatóság 
figyelembe veszi azt is, hogy a kibocsátó 
közzétette-e a 2004/109/EK irányelv és 
adott esetben az 596/2014/EU rendelet 
szerinti szabályozott információkat, 
valamint adott esetben a (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben említett információkat.

Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóban foglalt információkat 
írásban, könnyen értelmezhető, tömör és 
érhető megfogalmazásban, könnyen 
elemezhető, tömör és érthető formában kell 
ismertetni, hogy a befektetők megalapozott 
befektetési döntést hozhassanak. Az 
illetékes hatóság figyelembe veszi azt is, 
hogy a kibocsátó közzétette-e a 
2004/109/EK irányelv és adott esetben az 
596/2014/EU rendelet szerinti szabályozott 
információkat, valamint adott esetben a 
(EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendeletben említett 
információkat.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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(EU) 2017/1129 rendelet
14 a cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató 
egységes dokumentum, amely tartalmazza 
az Va. mellékletben meghatározott 
minimális információkat. Kinyomtatva 
legfeljebb 30 A4-es oldal hosszúságú lehet, 
és könnyen olvasható megjelenítéssel és 
elrendezéssel, olvasható méretű karakterek 
használatával készül.

Az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató 
egységes dokumentum, amely tartalmazza 
az Va. mellékletben meghatározott 
minimális információkat. Kinyomtatva 
legfeljebb 20 A4-es oldal hosszúságú lehet, 
az összefoglalóval együtt, és könnyen 
olvasható megjelenítéssel és elrendezéssel, 
olvasható méretű karakterek használatával 
készül.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
14 a cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátók dönthetnek arról, hogy az 
Va. mellékletben említett információkat 
milyen sorrendben tüntetik fel az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztatóban.

A szükséges információknak az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztatóban 
történő feltüntetésekor a kibocsátóknak 
követniük kell az Va. mellékletben említett 
információk feltüntetésének sorrendjét.

Or. en

Módosítás 41
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
20 cikk – 6 a bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A (2) és (4) bekezdéstől eltérve, a 
(2) bekezdés első albekezdésében és a (4) 
bekezdésben meghatározott határidő a 14a. 
cikk szerint elkészített uniós helyreállítási 
hátterű tájékoztató esetében öt munkanapra 
csökken. A kibocsátóknak a jóváhagyási 
kérelem benyújtásának tervezett időpontja 
előtt legalább öt munkanappal értesíteniük 
kell az illetékes hatóságot.

(6a) A (2) és (4) bekezdéstől eltérve, a 
(2) bekezdés első albekezdésében és a (4) 
bekezdésben meghatározott határidő a 14a. 
cikk szerint elkészített uniós helyreállítási 
hátterű tájékoztató esetében hét 
munkanapra csökken. A kibocsátóknak a 
jóváhagyási kérelem benyújtásának 
tervezett időpontja előtt legalább öt 
munkanappal értesíteniük kell az illetékes 
hatóságot.

Or. en

Módosítás 42
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
(EU) 2017/1129 rendelet
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tájékoztató 
értékpapírokra vonatkozó nyilvános 
ajánlattételhez kapcsolódik, és az 
(1) bekezdésben említett jelentős új 
tényező, lényeges hiba vagy lényeges 
pontatlanság merült fel vagy ilyet észleltek 
a jegyzési időszak lezárása vagy az 
értékpapírok átadása előtt – a két esemény 
közül az előbb bekövetkezőt figyelembe 
véve –, akkor azok a befektetők, akik, 
illetve amelyek a kiegészítés közzététele 
előtt megállapodást kötöttek az 
értékpapírok megvásárlására vagy 
lejegyzésére, a kiegészítés közzététele után 
három munkanapon belül elállhatnak az 
elfogadó nyilatkozatuktól. Ezt a határidőt a 
kibocsátó vagy az ajánlattevő 
meghosszabbíthatja. A kiegészítésnek 
tartalmaznia az elállási jog végső 
határidejét.

(2) Amennyiben a tájékoztató 
értékpapírokra vonatkozó nyilvános 
ajánlattételhez kapcsolódik, és az (1) 
bekezdésben említett jelentős új tényező, 
lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság 
merült fel vagy azt észlelték a jegyzési 
időszak lezárása vagy az értékpapírok 
átadása előtt – a két esemény közül az 
előbb bekövetkezőt figyelembe véve –, 
akkor azok a befektetők, akik, illetve 
amelyek a kiegészítés közzététele előtt 
megállapodást kötöttek az értékpapírok 
megvásárlására vagy lejegyzésére, a 
kiegészítés közzététele után két 
munkanapon belül elállhatnak az elfogadó 
nyilatkozatuktól. Ezt a határidőt a 
kibocsátó vagy az ajánlattevő 
meghosszabbíthatja. A kiegészítésnek 
tartalmaznia az elállási jog végső 
határidejét.
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Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b a pont (új)
(EU) 2017/1129 rendelet
23 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) A 23. cikk (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott határidők [e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
18 hónap]-án/-én hatályukat vesztik.”

Or. en

Módosítás 44
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
47 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14a. cikkben meghatározott szabályozás 
[e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától 
számított 18 hónap]-án/-én hatályát veszti.

A 14a. cikkben meghatározott szabályozás 
2022. december 31-én hatályát veszti.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
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(EU) 2017/1129 rendelet
47 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14a. cikkben meghatározott szabályozás 
[e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától 
számított 18 hónap]-án/-én hatályát veszti.

A 14a. cikkben meghatározott szabályozás 
2022. december 31-én hatályát veszti.

Or. en

Módosítás 46
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
47 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14a. cikknek megfelelően elkészített és 
[e rendelet alkalmazásának kezdőnapja], 
valamint [e rendelet alkalmazásának 
kezdőnapjától számított 18 hónap] között 
jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatókra továbbra is az említett cikk 
alkalmazandó érvényességük végéig vagy 
a [rendelet alkalmazásának kezdőnapjától 
számított 18 hónap] követő tizenkét hónap 
elteltéig, attól függően, hogy melyik 
következik be előbb.

A 14a. cikknek megfelelően elkészített és 
[e rendelet alkalmazásának kezdőnapja], 
valamint 2022. december 31-e között 
jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatókra továbbra is az említett cikk 
alkalmazandó érvényességük végéig vagy 
a 2022. december 31-ét követő tizenkét 
hónap elteltéig, attól függően, hogy melyik 
következik be előbb.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
47 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14a. cikknek megfelelően elkészített és 
[e rendelet alkalmazásának kezdőnapja], 
valamint [e rendelet alkalmazásának 
kezdőnapjától számított 18 hónap] között 
jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatókra továbbra is az említett cikk 
alkalmazandó érvényességük végéig vagy 
a [rendelet alkalmazásának kezdőnapjától 
számított 18 hónap] követő tizenkét hónap 
elteltéig, attól függően, hogy melyik 
következik be előbb.

A 14a. cikknek megfelelően elkészített és 
[e rendelet alkalmazásának kezdőnapja], 
valamint 2022. december 31-e között 
jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatókra továbbra is az említett cikk 
alkalmazandó érvényességük végéig vagy 
a 2022. december 31-ét követő tizenkét 
hónap elteltéig, attól függően, hogy melyik 
következik be előbb.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak elemzése, hogy a növekvő 
vállalatok uniós tájékoztatója megfelelő 
egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem és 
a növekvő vállalatok uniós 
tájékoztatójának alkalmazására jogosult 
jogalanyokra háruló adminisztratív terhek 
csökkentése között,

b) annak elemzése, hogy a növekvő 
vállalatok uniós tájékoztatója megfelelő 
egyensúlyt teremt-e a befektetők, 
különösen a lakossági befektetők, a kkv-k 
és az induló innovatív vállalkozások 
védelme és a növekvő vállalatok uniós 
tájékoztatójának az alkalmazására jogosult 
jogalanyokra háruló adminisztratív terhek 
csökkentése között,

Or. en

Módosítás 49
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
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(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jóváhagyott uniós helyreállítási 
hátterű tájékoztatók száma és e szám 
alakulásának elemzése;

c) a szabványos tájékoztatók, a 
növekvő vállalatok uniós tájékoztatójának 
és a jóváhagyott uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatók száma és e szám alakulásának 
elemzése, valamint adott esetben az összes 
tájékoztatótípussal összefüggésben a 
nyilvános ajánlattétel tárgyát képező 
értékpapírok ajánlattételi ára;

Or. en

Módosítás 50
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató elkészítésének és 
jóváhagyásának költsége a tájékoztató 
jelenlegi költségeihez képest, az elért teljes 
pénzügyi megtakarítás feltüntetésével;

d) az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató elkészítésének és 
jóváhagyásának költsége egy szabványos 
tájékoztató és a növekvő vállalatok uniós 
tájékoztatója jelenlegi költségeihez képest, 
az elért teljes pénzügyi megtakarítás, az e 
rendeletnek való megfeleléssel 
kapcsolatban a kibocsátók, az 
ajánlattevők és a pénzügyi közvetítők 
számára felmerült teljes költségek, 
valamint az ilyen költségekre vonatkozó 
információknak a működési költségek 
százalékos arányában történő 
feltüntetésével;

Or. en

Módosítás 51
Eugen Jurzyca



PE659.048v01-00 30/41 AM\1216302HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatóban feltüntetett, az Va. 
mellékletben felsorolt I–XI. kategóriájú 
információk, valamint az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztatóhoz 
tartozó összefoglaló elkészítésének és 
elfogadtatásának külön költsége;

Or. en

Módosítás 52
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) e rendelet által a pénzügyi 
szolgáltatások uniós belső piacának 
megfelelő működésére gyakorolt hatás 
elemzése, beleértve a kkv-k finanszírozási 
eszközökhöz való hozzáférésére és az 
említett szolgáltatások által érintett 
befektetőkre és a természetes vagy jogi 
személyek egyéb kategóriáira gyakorolt 
hatást;

Or. en

Módosítás 53
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) annak elemzése, hogy az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztató megfelelő 
egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem és 
a tájékoztató alkalmazására jogosult 
jogalanyokra háruló adminisztratív terhek 
csökkentése között.

e) annak elemzése, hogy az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztató megfelelő 
egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem, 
különösen a lakossági befektetők, a kkv-k 
és az induló innovatív vállalkozások 
védelme és a tájékoztató alkalmazására 
jogosult jogalanyokra háruló adminisztratív 
terhek csökkentése között.

Or. en

Módosítás 54
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) annak elemzése, hogy az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztató megfelelő 
egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem és 
a tájékoztató alkalmazására jogosult 
jogalanyokra háruló adminisztratív terhek 
csökkentése között.

e) az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató által a befektetővédelemre és 
az információk hozzáférhetőségére 
gyakorolt hatás elemzése;

Or. en

Módosítás 55
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató által a befektetővédelemre és 
az információk hozzáférhetőségére 
gyakorolt hatás elemzése;

Or. en

Módosítás 56
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) annak elemzése, hogy szükséges-e 
a mellékleteiben meghatározott 
követelmények módosítása;

Or. en

Módosítás 57
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó szolgáltatások köre az 1. és 3. 
cikkben meghatározott küszöbérték 
tekintetében továbbra is megfelelő-e;

Or. en
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Módosítás 58
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) annak elemzése, hogy a tájékoztató 
érvényességének meghosszabbítása 
javíthatja-e a befektetővédelem és a 
kibocsátókra, illetve a tájékoztató 
alkalmazására jogosult jogalanyokra 
háruló adminisztratív terhek csökkentése 
közötti egyensúlyt, és ha igen, ehhez 
milyen mértékű meghosszabbítás 
szükséges;

Or. en

Módosítás 59
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) az e rendelet szerinti engedélyezett 
tájékoztatókkal összefüggésben a 
nyilvános ajánlattétel tárgyát képező 
értékpapírok aránya a globális pénzügyi 
piacon és az európai pénzügyi piacon;

Or. en

Módosítás 60
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
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(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ee) a befektetők által az elállási joguk 
gyakorlásával visszavont befektetések 
volumene és a befektetések teljes 
volumenéhez viszonyított aránya a 
szabványos tájékoztatók, a növekvő 
vállalatok uniós tájékoztatója és az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztató szerinti 
bontásban; továbbá, ezen adatok alapján 
annak értékelése, hogy az elállási jog 
időtartama és jellege megfelelő-e, és nem 
csökkenti-e a tőkebevonási folyamat, 
illetve a befektetővédelem hatékonyságát;

Or. en

Módosítás 61
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ef) az e rendelet szerint, vagy azzal 
összefüggésben kiszabott szankciók száma 
és mértéke, tagállamok és 
tájékoztatótípusok szerinti bontásban;

Or. en

Módosítás 62
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e g pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eg) a befektetők, kibocsátók, pénzügyi 
közvetítők és harmadik személyek által 
ezzel a rendelettel összefüggésben 
megvalósított hátrányokozás és csalárd 
magatartás típusai és tendenciái;

Or. en

Módosítás 63
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eh) a piaci eredményekben a 
befektetők és a kibocsátók számára 
bekövetkező javulás közvetlen vagy 
közvetett mérése;

Or. en

Módosítás 64
Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1129 rendelet
48 cikk – 2 bekezdés – e i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ei) költség-haszon alapú 
kockázatelemzés arra vonatkozóan, hogy 
az uniós helyreállítási hátterű tájékoztatók 
a tájékoztatók állandó formájává 
válhatnak-e.

Or. en
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Módosítás 65
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
(EU) 2017/1129 rendelet
V a melléklet – - I szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. Összefoglaló
Az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatónak tartalmaznia kell egy, a 7. 
cikk (12a) bekezdése szerint kidolgozott 
összefoglalót. Az összefoglalót bele kell 
számolni az uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatónak a 14a. cikk (2) 
bekezdésének harmadik albekezdésében 
előírt maximális hosszába.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
(EU) 2017/1129 rendelet
V a melléklet – I szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a részvényeket kibocsátó vállalkozás 
azonosítása, ideértve jogalany-azonosítóját, 
azt a tagállamot, amelyben bejegyezték, 
valamint azt a weboldalt, ahol a befektetők 
információhoz juthatnak a vállalkozás 
üzleti tevékenységéről, az általa előállított 
termékekről vagy nyújtott 
szolgáltatásokról, azokról az elsődleges 
piacokról, amelyeken részt vesz a 
versenyben, szervezeti felépítéséről, és 
adott esetben a hivatkozással beillesztett 

A cél a részvényeket kibocsátó vállalkozás 
azonosítása, ideértve jogalany-azonosítóját, 
azt a tagállamot, amelyben bejegyezték, az 
e melléklet IV. szakaszának negyedik 
albekezdésben említett felelősségkizárást, 
valamint azt a weboldalt, ha van ilyen, 
ahol a befektetők információhoz juthatnak 
a vállalkozás üzleti tevékenységéről, az 
általa előállított termékekről vagy nyújtott 
szolgáltatásokról, azokról az elsődleges 
piacokról, amelyeken részt vesz a 
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információkról. versenyben, szervezeti felépítéséről, és 
adott esetben a hivatkozással beillesztett 
információkról.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
(EU) 2017/1129 rendelet
V a melléklet – I szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a részvényeket kibocsátó vállalkozás 
azonosítása, ideértve jogalany-azonosítóját, 
azt a tagállamot, amelyben bejegyezték, 
valamint azt a weboldalt, ahol a befektetők 
információhoz juthatnak a vállalkozás 
üzleti tevékenységéről, az általa előállított 
termékekről vagy nyújtott 
szolgáltatásokról, azokról az elsődleges 
piacokról, amelyeken részt vesz a 
versenyben, szervezeti felépítéséről, és 
adott esetben a hivatkozással beillesztett 
információkról.

A cél a nagyobb fokú átláthatóság 
előmozdítása és a részvényeket kibocsátó 
vállalkozás azonosítása, ideértve jogalany-
azonosítóját, azt a tagállamot, amelyben 
bejegyezték, valamint azt a weboldalt, ahol 
a befektetők információhoz juthatnak a 
vállalkozás üzleti tevékenységéről, az 
általa előállított termékekről vagy nyújtott 
szolgáltatásokról, azokról az elsődleges 
piacokról, amelyeken részt vesz a 
versenyben, szervezeti felépítéséről, és 
adott esetben a hivatkozással beillesztett 
információkról.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
(EU) 2017/1129 rendelet
V a melléklet – III szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a kibocsátóra és a részvényekre A kibocsátóra jellemző azon lényeges 
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jellemző lényeges kockázatok bemutatása. kockázatok bemutatása, amelyek 
befolyásolhatják a kibocsátó értékpapírok 
alapján fennálló kötelezettségeinek 
teljesítésére irányuló képességét, 
korlátozott számú kategóriában, a 
„Kockázati tényezők” című részben.

Minden egyes kategóriában a kibocsátó, 
az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra 
történő bevezetést kérő személy értékelése 
alapján leglényegesebb kockázatokat – 
figyelemmel a kibocsátóra gyakorolt 
negatív hatásokra és az előfordulásuk 
valószínűségére – kell először feltüntetni. 
A kockázati tényezőket alá kell 
támasztania a regisztrációs okmány 
tartalmának.

Or. en

Módosítás 69
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
(EU) 2017/1129 rendelet
V a melléklet – III szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a kibocsátóra és a részvényekre 
jellemző lényeges kockázatok bemutatása.

A cél a kibocsátóra és a részvényekre 
jellemző lényeges kockázatok bemutatása, 
az éghajlattal kapcsolatos, 
környezetvédelmi, társadalmi és irányítási 
kockázatokra kiterjedően.

Or. en

Módosítás 70
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
(EU) 2017/1129 rendelet
V a melléklet – V szakasz – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kibocsátó pénzügyi és nem 
pénzügyi jellegű célkitűzései és stratégiája 
a Covid19-válsággal és az ökológiai 
átállással összefüggésben;

Or. en

Módosítás 71
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
(EU) 2017/1129 rendelet
V a melléklet – VIII a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIIIa. Állami támogatás
A cél információk szolgáltatása arról, 
hogy a kibocsátó a Covid19-válsággal 
összefüggésben részesült-e állami 
támogatás bármilyen formájában.

Or. en

Indokolás

Ha a helyreállítási hátterű tájékoztató célja az értékpapírokra vonatkozó nyilvános 
ajánlattételkor alkalmazandó közzétételi szabályok egyszerűsítése, hasznos lenne a befektetők 
számára annak ismerete, hogy az egyszerűsített rendelkezések előnyeit élvező kibocsátók 
részesültek-e állami támogatásban.

Módosítás 72
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
(EU) 2017/1129 rendelet
V a melléklet – IX szakasz – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IX. A működő tőkéről szóló nyilatkozat IX. A működő tőkéről szóló 
nyilatkozat, valamint a tőkeellátottságról 
és kötelezettségekről szóló nyilatkozat

Or. en

Módosítás 73
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
(EU) 2017/1129 rendelet
V a melléklet – IX szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél információ szolgáltatása arról, hogy a 
működő tőke elegendő-e a kibocsátó 
aktuális szükségleteinek fedezésére, és ha 
nem, akkor a kibocsátó hogyan kívánja 
biztosítani a további szükséges működő 
tőkét.

A cél információ szolgáltatása a kibocsátó 
tőkeellátottságáról és kötelezettségeiről, 
valamint arról, hogy a működő tőke 
elegendő-e vagy sem a kibocsátó aktuális 
szükségleteinek fedezésére. Amennyiben 
nem áll rendelkezésre elegendő tőke, 
egyértelműen ismertetni kell, hogy a 
kibocsátó hogyan kívánja biztosítani a 
további szükséges működő tőkét.

Or. en

Módosítás 74
Marcel Kolaja

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)
(EU) 2017/1129 rendelet
V a melléklet – IX a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IXa. Osztalék-kifizetési politika és 
javadalmazás
A kibocsátó osztalék-kifizetési 
politikájának ismertetése, ideértve az erre 
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vonatkozó esetleges korlátozásokat, 
valamint a kibocsátó javadalmazási 
politikájának ismertetése, ideértve az 
egyes igazgatók összes juttatását, a 
rögzített és változó javadalmazási 
elemeket, a garantált vagy felkínált 
részvények és részvényopciók számát, 
valamint annak magyarázatát, hogy a 
javadalmazás miként járul hozzá a 
vállalat üzleti stratégiájához, hosszú távú 
teljesítményéhez és fenntarthatóságához.

Or. en


