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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. 
Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę 
emitentams ir finansų tarpininkams iškart 
po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti 
išteklius atsigavimo etape;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. 
Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę 
emitentams ir finansų tarpininkams iškart 
po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti 
išteklius atsigavimo etape, sykiu apsaugoti 
neprofesionaliuosius investuotojus, 
pensininkus ir vartotojus, kad būtų 
skatinamas finansinis dalyvavimas ir 
santaupų turintys asmenys galėtų tapti 
investuotojais. Siekiant atgaivinti 
ekonomiką po COVID-19 krizės, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
verslininkams ir socialinei ekonomikai 
tapo dar svarbiau turėti galimybių gauti 
kapitalo finansavimą;

__________________ __________________
14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi 
būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL 
L 168, 2017 6 30, p. 12).

14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi 
būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL 
L 168, 2017 6 30, p. 12).

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. 
Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę 
emitentams ir finansų tarpininkams iškart 
po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti 
išteklius atsigavimo etape;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. 
Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę 
emitentams ir finansų tarpininkams iškart 
po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti 
išteklius atsigavimo etape, sykiu apsaugoti 
neprofesionaliuosius investuotojus, 
pensininkus ir vartotojus, kad būtų 
skatinamas finansinis dalyvavimas ir 
santaupų turintys asmenys galėtų tapti 
investuotojais. Siekiant atgaivinti 
ekonomiką po COVID-19 krizės, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
ir verslininkams tapo dar svarbiau turėti 
galimybių gauti kapitalo finansavimą;

__________________ __________________
14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi 
būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL 
L 168, 2017 6 30, p. 12).

14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi 
būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL 
L 168, 2017 6 30, p. 12).

Or. en
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Pakeitimas 10
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. 
Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę 
emitentams ir finansų tarpininkams iškart 
po krizės sumažinti išlaidas ir atlaisvinti 
išteklius atsigavimo etape;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2017/112914 nustatyti 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 
įtraukiami į prekybos Sąjungos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengimo, 
tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. 
Siekiant padėti emitentams atsigauti nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto 
ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti 
tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus, 
kuriais būtų laikomasi Europos 
bendrosios rinkos principų ir ypatingas 
dėmesys būtų skiriamas konkretiems 
mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir 
startuolių poreikiams. Tie pakeitimai 
turėtų suteikti galimybę emitentams ir 
finansų tarpininkams iškart po krizės 
sumažinti išlaidas ir atlaisvinti išteklius 
atsigavimo etape;

__________________ __________________
14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi 
būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL 
L 168, 2017 6 30, p. 12).

14 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi 
būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL 
L 168, 2017 6 30, p. 12).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) dėl dabartinės padėties Europos 
bendrovės ir ypač MVĮ bei startuoliai yra 
trapesni ir pažeidžiamesni. Jei siekiant 
palengvinti Europos bendrovių 
finansavimą ir įvairinti jų finansavimo 
šaltinius ir ypatingą dėmesį skiriant MVĮ 
(įskaitant startuolius ir vidutinės 
kapitalizacijos įmones), kai tinkama, būtų 
pašalintos nepagrįstos kliūtys ir 
biurokratinė našta, galėtų pagerėti tų 
įmonių galimybės patekti į nuosavybės 
vertybinių popierių rinkas ir joms 
prieinamos įvairesnės, ilgesnio laikotarpio 
ir konkurencingesnės neprofesionaliųjų ir 
stambiųjų investuotojų investavimo 
galimybės;

Or. en

Pakeitimas 12
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja 
ekonomikos gaivinimo procese remdamos 
įmones, kurioms reikalingas finansavimas, 
ir numatoma, kad joms teks labai svarbus 
vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu 
(ES) 2017/2019 kredito įstaigoms taikoma 
prievolės skelbti prospektą išimtis 
nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų 
ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų 
atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 
75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta 
išimties taikymo riba turėtų būti padidinta 
ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti 
klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ši 
priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji 

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja 
ekonomikos gaivinimo procese remdamos 
įmones, kurioms reikalingas finansavimas, 
ir numatoma, kad joms teks labai svarbus 
vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu 
(ES) 2017/2019 kredito įstaigoms taikoma 
prievolės skelbti prospektą išimtis 
nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų 
ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų 
atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 
75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta 
išimties taikymo riba turėtų būti padidinta 
ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti 
klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi 
priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji 
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turėtų būti taikoma ribotą 18 mėnesių 
laikotarpį;

turėtų būti taikoma ribotą laikotarpį, kuris 
baigtųsi 2022 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti aiškią ES atsigavimo prospekto nuostatų taikymo pabaigos 
dieną, kuri, regis, atitinka arba šiek tiek viršija terminą, sueinantį praėjus 18 mėnesių po šio 
peržiūrėto reglamento taikymo pradžios dienos. Šis pakeitimas turėtų padėti išvengti 
neaiškumų, kai skaičiuojamos dienos pagal pradinį pasiūlymą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja 
ekonomikos gaivinimo procese remdamos 
įmones, kurioms reikalingas finansavimas, 
ir numatoma, kad joms teks labai svarbus 
vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu 
(ES) 2017/2019 kredito įstaigoms taikoma 
prievolės skelbti prospektą išimtis 
nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų 
ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų 
atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 
75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta 
išimties taikymo riba turėtų būti padidinta 
ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti 
klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ši 
priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji 
turėtų būti taikoma ribotą 18 mėnesių 
laikotarpį;

(3) kredito įstaigos aktyviai dalyvauja 
ekonomikos gaivinimo procese remdamos 
įmones, kurioms reikalingas finansavimas, 
ir numatoma, kad joms teks labai svarbus 
vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu 
(ES) 2017/2019 kredito įstaigoms taikoma 
prievolės skelbti prospektą išimtis 
nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų 
ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų 
atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 
75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta 
išimties taikymo riba turėtų būti padidinta 
ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti 
klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ši 
priemonė skirta tik atsigavimo etapui, ji 
turėtų būti taikoma ribotą laikotarpį, kuris 
baigtųsi 2022 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 14
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant skubiai sumažinti didelį 
COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, 
svarbu nustatyti priemones, kuriomis būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos 
investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta 
galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos 
įmones ir sudarytos sąlygos emitentams 
patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju 
atsigavimo etapu. Kad šie tikslai būtų 
pasiekti, tikslinga sukurti naują 
sutrumpintos formos prospektą (ES 
atsigavimo prospektą), kurį emitentams 
būtų lengva parengti, kuris būtų lengvai 
suprantamas investuotojams, norintiems 
juos finansuoti, ir kurį kompetentingos 
institucijos galėtų lengvai patikrinti ir 
patvirtinti;

(4) siekiant skubiai sumažinti didelį 
COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, 
svarbu nustatyti priemones, kuriomis būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos 
investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta 
galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos 
įmones ir sudarytos sąlygos emitentams 
patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju 
atsigavimo etapu. Kad šie tikslai būtų 
pasiekti, tikslinga sukurti naują 
sutrumpintos formos prospektą (ES 
atsigavimo prospektą), kurį emitentams 
būtų lengva parengti, kuris būtų lengvai 
suprantamas investuotojams, norintiems 
juos finansuoti, ir kurį kompetentingos 
institucijos galėtų lengvai patikrinti ir 
patvirtinti. Rengiant šį naują sutrumpintos 
formos prospektą reikia atsižvelgti į 
specialius MVĮ ir startuolių poreikius ir 
vengti sudėtingų administracinių 
procedūrų;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) įmonės, kurių akcijos yra be 
pertraukų įtrauktos į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą arba kurių 
akcijomis prekiaujama MVĮ augimo 
rinkose bent pastaruosius 18 mėnesių iki 
akcijų siūlymo arba įtraukimo į prekybos 
sąrašą, turėjo laikytis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/201415, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

(5) įmonės, kurių akcijos yra be 
pertraukų įtrauktos į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą arba kurių 
akcijomis prekiaujama MVĮ augimo 
rinkose bent pastaruosius 18 mėnesių iki 
akcijų siūlymo arba įtraukimo į prekybos 
sąrašą, turėjo laikytis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/201415, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
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2004/109/EB16 arba Komisijos 
deleguotajame reglamente (ES) 2017/56517 
nustatytų periodinio ir nuolatinio 
informacijos atskleidimo reikalavimų. 
Todėl didžioji dalis reikalaujamo prospekto 
turinio jau bus viešai prieinama ir 
investuotojai prekiaus remdamiesi ta 
informacija. Todėl ES atsigavimo 
prospektas turėtų būti naudojamas tik 
antrinėms emisijoms ir jame turėtų būti 
pateikta tik esminė informacija, reikalinga 
investuotojams, kad jie galėtų priimti 
informacija pagrįstus investicinius 
sprendimus;

2004/109/EB16 arba Komisijos 
deleguotajame reglamente (ES) 2017/56517 
nustatytų periodinio ir nuolatinio 
informacijos atskleidimo reikalavimų. 
Todėl didžioji dalis reikalaujamo prospekto 
turinio jau bus viešai prieinama ir 
investuotojai prekiaus remdamiesi ta 
informacija. Todėl ES atsigavimo 
prospektas turėtų būti naudojamas tik 
antrinėms emisijoms ir jame turėtų būti 
pateikta tik esminė, tiksli ir naujausia 
informacija, reikalinga visiems 
investuotojams, kad jie galėtų priimti 
informacija pagrįstus investicinius 
sprendimus. Informacija turėtų būti 
teikiama aiškiai ir suprantamai, kad 
neprofesionalūs investuotojai galėtų patys 
įvertinti ir suprasti riziką. Valstybės narės, 
kurioje pateikiamas pasiūlymas, 
kompetentinga institucija ir, jei įmanoma, 
emitentas turėtų užtikrinti, kad 
informacija būtų lengvai prieinama 
visiems piliečiams;

__________________ __________________
15 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 
(Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir 
kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos 
direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 
2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

15 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 
(Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir 
kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos 
direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 
2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

16 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/109/EB dėl informacijos apie 
emitentus, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš 
dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB 
(OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

16 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/109/EB dėl informacijos apie 
emitentus, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš 
dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB 
(OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

17 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, 
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2014/65/ES papildoma 
nuostatomis dėl investicinių įmonių 
organizacinių reikalavimų bei veiklos 
sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų 

17 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, 
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2014/65/ES papildoma 
nuostatomis dėl investicinių įmonių 
organizacinių reikalavimų bei veiklos 
sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų 
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(OL L 87, 2017 3 31, p. 1). (OL L 87, 2017 3 31, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 16
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kad ES atsigavimo prospektas būtų 
veiksminga priemonė emitentams, jį turėtų 
sudaryti vienas ribotos apimties 
dokumentas, į jį turėtų būti galima įtraukti 
informaciją pateikiant nuorodą ir jam 
turėtų būti suteiktas pasas, leidžiantis 
viešai siūlyti vertybinius popierius arba 
juos įtraukti į prekybos reguliuojamoje 
rinkoje sąrašus visoje Europoje;

(6) kad ES atsigavimo prospektas būtų 
veiksminga priemonė emitentams, jį turėtų 
sudaryti vienas ribotos apimties 
dokumentas, į jį turėtų būti galima įtraukti 
informaciją pateikiant nuorodą ir jam 
turėtų būti suteiktas pasas, leidžiantis 
viešai siūlyti vertybinius popierius arba 
juos įtraukti į prekybos reguliuojamoje 
rinkoje sąrašus visoje Europoje. Labai 
svarbu laikytis bendrosios rinkos požiūrio, 
kuris padėtų išvengti valstybių narių 
fragmentacijos taikant ES atsigavimo 
prospekto nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 17
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų 
būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų 
nurodyta investuotojams, visų pirma 
mažmeniniams investuotojams, naudinga 
informacija. Ta santrauka turėtų būti 
atskira ES atsigavimo prospekto dalis ir 
joje turėtų būti pateikta pagrindinė 
informacija, kuria remdamiesi 
investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais 

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų 
būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų 
nurodyta investuotojams, visų pirma 
mažmeniniams investuotojams, naudinga 
informacija. Ta santrauka turėtų būti 
atskira ES atsigavimo prospekto dalis ir 
joje turėtų būti pateikta pagrindinė 
informacija, kuria remdamiesi 
investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais 
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siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais 
vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau 
peržiūrint visą ES atsigavimo prospektą, 
kad būtų galima priimti sprendimą;

siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais 
vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau 
peržiūrint visą ES atsigavimo prospektą, 
kad būtų galima priimti sprendimą. Turi 
būti užtikrinamas bendrosios rinkos 
požiūris, visose valstybėse narėse 
suteikiant prieigą prie ES atsigavimo 
prospekto, taip pat turi būti suderinti 
reikalavimai, susiję su kalba, forma ir 
galimybių naudotis ES atsigavimo 
prospektu būdais;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų 
būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų 
nurodyta investuotojams, visų pirma 
mažmeniniams investuotojams, naudinga 
informacija. Ta santrauka turėtų būti 
atskira ES atsigavimo prospekto dalis ir 
joje turėtų būti pateikta pagrindinė 
informacija, kuria remdamiesi 
investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais 
siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais 
vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau 
peržiūrint visą ES atsigavimo prospektą, 
kad būtų galima priimti sprendimą;

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų 
būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų 
nurodyta investuotojams, visų pirma 
mažmeniniams investuotojams, santaupų 
turintiems asmenims, MVĮ ir 
startuoliams, naudinga informacija. Ta 
santrauka turėtų būti atskira ES atsigavimo 
prospekto dalis ir joje turėtų būti pateikta 
pagrindinė informacija, kuria remdamiesi 
investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais 
siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais 
vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau 
peržiūrint visą ES atsigavimo prospektą, 
kad būtų galima priimti sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 19
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų 
būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų 
nurodyta investuotojams, visų pirma 
mažmeniniams investuotojams, naudinga 
informacija. Ta santrauka turėtų būti 
atskira ES atsigavimo prospekto dalis ir 
joje turėtų būti pateikta pagrindinė 
informacija, kuria remdamiesi 
investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais 
siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais 
vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau 
peržiūrint visą ES atsigavimo prospektą, 
kad būtų galima priimti sprendimą;

(7) į ES atsigavimo prospektą turėtų 
būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų 
nurodyta investuotojams, visų pirma 
mažmeniniams investuotojams, naudinga 
informacija. Ta santrauka turėtų būti 
pateikta ES atsigavimo prospekto 
pradžioje ir joje turėtų būti pateikta 
pagrindinė informacija, kuria remdamiesi 
investuotojai galėtų nuspręsti, kuriais 
siūlomais arba į prekybos sąrašus įtrauktais 
vertybiniais popieriais pasidomėti išsamiau 
ir toliau peržiūrėti visą ES atsigavimo 
prospektą, kad būtų galima priimti 
sprendimą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) nesuderinta ES atsigavimo 
prospekte pateikiamos informacijos 
struktūra gali pakenkti investuotojų 
galimybėms aiškiai suprasti pateikiamą 
informaciją ir padidinti rinkos 
fragmentaciją. Kad informacijos 
aiškumas visoje Sąjungoje būtų 
pakankamai didelis, emitentai turėtų 
pateikti Va priede nurodytą informaciją ta 
pačia tvarka, kokia pateikta tame priede;

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 
reikalaujama, kad finansų tarpininkai 
informuotų investuotojus apie priedo 
paskelbimo galimybę ir tam tikromis 
aplinkybėmis susisiektų su investuotojais 
tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. 
Dėl investuotojų, su kuriais reikia 
susisiekti, skaičiaus ir dėl termino, per 
kurį būtina su jais susisiekti, gali kilti 
sunkumų. Siekiant palengvinti finansų 
tarpininkų darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir 
kartu išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos 
lygį, turėtų būti nustatyta proporcingesnė 
tvarka. Ta tvarka turėtų būti nustatyta, su 
kuriais investuotojais finansų tarpininkai 
turėtų susisiekti, kai paskelbiamas priedas, 
ir pratęstas terminas, per kurį tai reikia 
padaryti;

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 
reikalaujama, kad finansų tarpininkai 
informuotų investuotojus apie priedo 
paskelbimo galimybę ir tam tikromis 
aplinkybėmis susisiektų su investuotojais 
tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. 
Dėl termino, per kurį turi būti susisiekta 
su investuotojais, taip pat dėl investuotojų, 
su kuriais reikia susisiekti, skaičiaus gali 
kilti sunkumų finansų tarpininkams. 
Siekiant palengvinti finansų tarpininkų 
darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir kartu 
išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, 
turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. 
Ta tvarka turėtų būti nustatyta, su kuriais 
investuotojais finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir 
turėtų būti pratęstas terminas, per kurį tai 
reikia padaryti;

Or. en

Pakeitimas 22
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 
reikalaujama, kad finansų tarpininkai 
informuotų investuotojus apie priedo 
paskelbimo galimybę ir tam tikromis 
aplinkybėmis susisiektų su investuotojais 
tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. 
Dėl investuotojų, su kuriais reikia 
susisiekti, skaičiaus ir dėl termino, per kurį 

(10) Reglamente (ES) 2017/1129 
reikalaujama, kad finansų tarpininkai 
informuotų investuotojus apie priedo 
paskelbimo galimybę ir tam tikromis 
aplinkybėmis susisiektų su investuotojais 
tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. 
Dėl investuotojų, su kuriais reikia 
susisiekti, skaičiaus ir dėl termino, per kurį 



PE659.048v01-00 14/38 AM\1216302LT.docx

LT

būtina su jais susisiekti, gali kilti sunkumų. 
Siekiant palengvinti finansų tarpininkų 
darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir kartu 
išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, 
turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. 
Ta tvarka turėtų būti nustatyta, su kuriais 
investuotojais finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir 
pratęstas terminas, per kurį tai reikia 
padaryti;

būtina su jais susisiekti, gali kilti sunkumų 
finansų tarpininkams. Siekiant palengvinti 
finansų tarpininkų darbą ir atlaisvinti jų 
išteklius, ir kartu išlaikyti aukštą 
investuotojų apsaugos lygį, turėtų būti 
nustatyta proporcingesnė tvarka. Ta tvarka 
turėtų būti nustatyta, su kuriais 
investuotojais finansų tarpininkai turėtų 
susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir 
turėtų būti pratęstas terminas, per kurį tai 
reikia padaryti;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant išvengti daugelio Europos 
bendrovių bankroto, vienas iš pagrindinių 
šio iš dalies keičiančio reglamento tikslų 
turėtų būti padėti investuotojams įvertinti 
įmones, nes paprastai jiems sunku 
įvertinti naujas ir mažas įmones, turinčias 
mažai verslo patirties, ir dėl to atsiranda 
trukdžių naujoms novatoriškoms 
įmonėms, ypač jauniems verslininkams;

Or. en

Pakeitimas 24
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas 
skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio 

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas 
skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio 
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prospekto tvarka turėtų nustoti galioti 
praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento 
taikymo pradžios dienos. Siekiant 
užtikrinti ES atsigavimo prospektų 
tęstinumą, tiems prospektams, kurie buvo 
patvirtinti iki tvarkos galiojimo pabaigos, 
turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

prospekto tvarka turėtų nustoti galioti ne 
vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Siekiant užtikrinti ES atsigavimo prospektų 
tęstinumą, tiems prospektams, kurie buvo 
patvirtinti iki tvarkos galiojimo pabaigos, 
turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas 
skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio 
prospekto tvarka turėtų nustoti galioti 
praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento 
taikymo pradžios dienos. Siekiant 
užtikrinti ES atsigavimo prospektų 
tęstinumą, tiems prospektams, kurie buvo 
patvirtinti iki tvarkos galiojimo pabaigos, 
turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

(11) kadangi ES atsigavimo prospektas 
skirtas naudoti tik atsigavimo etapu, šio 
prospekto tvarka turėtų nustoti galioti ne 
vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Siekiant užtikrinti ES atsigavimo prospektų 
tęstinumą, tiems ES atsigavimo 
prospektams, kurie buvo patvirtinti iki 
tvarkos galiojimo pabaigos, turėtų būti 
taikoma tęstinumo nuostata;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija 
turėtų pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą 
ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto. Į šią peržiūrą 
turėtų būti įtrauktas vertinimas, ar ES 

(12) iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija 
turėtų pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą 
ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto. Į šią peržiūrą 
turėtų būti įtrauktas vertinimas, ar ES 
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atsigavimo prospektams taikoma 
informacijos atskleidimo tvarka yra 
tinkama šio reglamento tikslams pasiekti;

atsigavimo prospektams taikoma 
informacijos atskleidimo tvarka yra 
tinkama šio reglamento tikslams pasiekti, 
ir, jei manoma, kad tai tinkama, į 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti įtraukta 
nuolatinė prospekto forma, kuri 
sumažintų naštą, susijusią su antrinėmis 
emisijomis, kurias apima ES atsigavimo 
prospektas;

Or. en

Pakeitimas 27
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija 
turėtų pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą 
ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto. Į šią peržiūrą 
turėtų būti įtrauktas vertinimas, ar ES 
atsigavimo prospektams taikoma 
informacijos atskleidimo tvarka yra 
tinkama šio reglamento tikslams pasiekti;

(12) iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija 
turėtų pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą 
ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto. Į šią peržiūrą 
turėtų būti įtrauktas vertinimas, ar ES 
atsigavimo prospektams taikoma 
informacijos atskleidimo tvarka yra 
tinkama šio reglamento tikslams pasiekti. 
Šis vertinimas turėtų apimti klausimą, ar 
ES atsigavimo prospekto nuostatose 
tinkamai išlaikyta emitentui tenkančios 
administracinės naštos mažinimo ir 
investuotojų apsaugos pusiausvyra;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
1 straipsnio 4 dalies k punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nuo [šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] iki [18 mėnesių nuo šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] ne 
nuosavybės vertybiniams popieriams, 
kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai 
leidžia kredito įstaiga, jei vienai kredito 
įstaigai tenkanti bendra agreguota 
Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių 
pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį 
yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jeigu 
tie vertybiniai popieriai:

k) nuo [šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] iki 2022 m. gruodžio 
31 d. ne nuosavybės vertybiniams 
popieriams, kuriuos nepertraukiamai ar 
pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei 
vienai kredito įstaigai tenkanti bendra 
agreguota Sąjungoje siūlomų vertybinių 
popierių pardavimo vertė per 12 mėnesių 
laikotarpį yra mažesnė nei 
150 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai 
popieriai:

Or. en

Pakeitimas 29
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
1 straipsnio 4 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nuo [šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] iki [18 mėnesių nuo šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] ne 
nuosavybės vertybiniams popieriams, 
kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai 
leidžia kredito įstaiga, jei vienai kredito 
įstaigai tenkanti bendra agreguota 
Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių 
pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį 
yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jeigu 
tie vertybiniai popieriai:

k) nuo [šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] iki 2022 m. gruodžio 
31 d. ne nuosavybės vertybiniams 
popieriams, kuriuos nepertraukiamai ar 
pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei 
vienai kredito įstaigai tenkanti bendra 
agreguota Sąjungoje siūlomų vertybinių 
popierių pardavimo vertė per 12 mėnesių 
laikotarpį yra mažesnė nei 
150 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai 
popieriai:

Or. en

Pakeitimas 30
Marcel Kolaja
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/1129
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 6 straipsnio 1 dalies pirma 
pastraipa papildoma šiuo punktu:
„ca) su klimatu susijusią ir aplinkos, 
socialinę ir valdymo riziką, jei ji yra 
reikšminga.“

Or. en

Pakeitimas 31
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 12 a dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) priimančiosios valstybės narės 
valstybine kalba arba bent viena iš jos 
valstybinių kalbų arba kita priimančiosios 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
priimtina kalba;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 12 a dalies b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) parašyti valstybės narės, kurioje 
pateikiamas pasiūlymas, kompetentingai 
institucijai priimtina kalba;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
7 straipsnio 12 a dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvado, kuriame pateikiamas 
įspėjimas, apibrėžtas šio straipsnio 5 
dalyje;

i) įvado, kuriame pateikiami 
įspėjimai ir prospekto patvirtinimo data, 
kaip nustatyta šio straipsnio 5 dalyje;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14 a straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vertybinių popierių, be pertraukų 
įtrauktų į prekybos reguliuojamoje 
rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą 
bent praėjusius 18 mėnesių, siūlytojai.

Or. en
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Pakeitimas 35
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) esminę informaciją apie akcijas, 
emisijos priežastis ir jos poveikį bendrai 
emitento kapitalo struktūrai ir pajamų 
panaudojimą.

b) esminę informaciją apie akcijas, 
vertybinių popierių suteikiamas teises, 
įskaitant bet kokius naudojimosi tomis 
teisėmis apribojimus ir tvarką, emisijos 
priežastis ir jos poveikį bendrai emitento 
kapitalo struktūrai, informaciją apie 
kapitalizaciją ir įsiskolinimą, pareiškimą 
dėl apyvartinio kapitalo ir pajamų 
panaudojimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) esminę informaciją apie akcijas, 
emisijos priežastis ir jos poveikį bendrai 
emitento kapitalo struktūrai ir pajamų 
panaudojimą.

b) su akcijomis susijusias teises, 
emisijos priežastis ir jos poveikį bendrai 
emitento kapitalo struktūrai ir pajamų 
panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 37
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Kateřina Konečná, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14 a straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES atsigavimo prospekte pateikiama 
informacija turi būti rašytinė ir pateikta 
lengvai analizuojama, glausta bei 
suprantama forma, ir turi suteikti 
investuotojams galimybę priimti 
informacija pagrįstą investavimo 
sprendimą. Kompetentinga institucija taip 
pat atsižvelgia į tai, ar emitentas yra viešai 
atskleidęs reglamentuojamą informaciją 
pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, 
ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, 
jei taikoma, Komisijos deleguotajame 
reglamente (ES) 2017/565 nurodytą 
informaciją.

ES atsigavimo prospekte pateikiama 
informacija turi būti rašytinė ir pateikta 
lengvai perskaitoma ir analizuojama, 
glausta bei suprantama forma, kad visiems 
investuotojams, visų pirma MVĮ ir 
santaupų turintiems asmenims, būtų 
suteikta galimybė priimti informacija 
pagrįstą investavimo sprendimą. 
Kompetentinga institucija taip pat 
atsižvelgia į tai, ar emitentas yra viešai 
atskleidęs reglamentuojamą informaciją 
pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, 
ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, 
jei taikoma, Komisijos deleguotajame 
reglamente (ES) 2017/565 nurodytą 
informaciją. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad atsigavimo prospektas būtų 
lengvai prieinamas visiems 
investuotojams.

Or. en

Pakeitimas 38
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14 a straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES atsigavimo prospekte pateikiama 
informacija turi būti rašytinė ir pateikta 
lengvai analizuojama, glausta bei 
suprantama forma, ir turi suteikti 
investuotojams galimybę priimti 
informacija pagrįstą investavimo 
sprendimą. Kompetentinga institucija taip 
pat atsižvelgia į tai, ar emitentas yra viešai 

ES atsigavimo prospekte pateikiama 
informacija turi būti išdėstyta raštu aiškiai, 
glaustai ir suprantamai ir pateikta lengvai 
analizuojama, glausta bei suprantama 
forma, ir turi suteikti investuotojams 
galimybę priimti informacija pagrįstą 
investavimo sprendimą Kompetentinga 
institucija taip pat atsižvelgia į tai, ar 
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atskleidęs reglamentuojamą informaciją 
pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, 
ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, 
jei taikoma, Komisijos deleguotajame 
reglamente (ES) 2017/565 nurodytą 
informaciją.

emitentas yra viešai atskleidęs 
reglamentuojamą informaciją pagal 
Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, ir 
Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, jei 
taikoma, Komisijos deleguotajame 
reglamente (ES) 2017/565 nurodytą 
informaciją.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14 a straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES atsigavimo prospektą sudaro vienas 
dokumentas, kuriame pateikiama Va priede 
nurodyta būtiniausia informacija. 
Atspausdintą prospektą sudaro ne daugiau 
kaip 30 A4 dydžio puslapių ir jis yra 
pateikiamas ir išdėstomas taip, kad jį būtų 
lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio 
rašmenis.

ES atsigavimo prospektą sudaro vienas 
dokumentas, kuriame pateikiama Va priede 
nurodyta būtiniausia informacija. 
Atspausdintą prospektą, įskaitant jo 
santrauką, sudaro ne daugiau kaip 20 A4 
dydžio puslapių ir jis yra pateikiamas ir 
išdėstomas taip, kad jį būtų lengva skaityti, 
naudojant įskaitomo dydžio rašmenis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
14 a straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Emitentai gali nuspręsti, kokia tvarka Va 
priede nurodytą informaciją pateikti ES 

Teikdami esminę informaciją ES 
atsigavimo prospekte, emitentai turėtų 
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atsigavimo prospekte. laikytis Va priede nurodytos informacijos 
tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 41
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa
Reglamentas (ES) 2017/1129
20 straipsnio 6 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, pagal 
14a straipsnį parengto ES atsigavimo 
prospekto atveju 2 dalies pirmoje 
pastraipoje ir 4 dalyje nustatyti terminai 
sutrumpinami iki penkių darbo dienų. 
Vertybinius popierius leidžiantis emitentas 
informuoja kompetentingą instituciją ne 
vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki 
numatytos patvirtinimo prašymo pateikimo 
dienos.

6a. Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, pagal 
14a straipsnį parengto ES atsigavimo 
prospekto atveju 2 dalies pirmoje 
pastraipoje ir 4 dalyje nustatyti terminai 
sutrumpinami iki septynių darbo dienų. 
Vertybinius popierius leidžiantis emitentas 
informuoja kompetentingą instituciją ne 
vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki 
numatytos patvirtinimo prašymo pateikimo 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 42
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę, kuria jie 
gali pasinaudoti per tris darbo dienas po 
priedo paskelbimo, atšaukti savo sutikimą, 

2. Jeigu prospektas susijęs su 
vertybinių popierių viešu siūlymu, 
investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti 
vertybinių popierių arba juos pasirašyti 
prieš paskelbiant priedą, turi teisę, kuria jie 
gali pasinaudoti per dvi darbo dienas po 
priedo paskelbimo, atšaukti savo sutikimą, 
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jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas 
veiksnys, reikšminga klaida arba 
reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 
laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
kas įvyks anksčiau. Šį laikotarpį emitentas 
arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės 
atšaukti sutikimą terminas nurodomas 
priede.

jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas 
veiksnys, reikšminga klaida arba 
reikšmingas netikslumas atsirado arba 
buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo 
laikotarpiui arba prieš pateikiant 
vertybinius popierius, priklausomai nuo to, 
kas įvyks anksčiau. Šį laikotarpį emitentas 
arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės 
atšaukti sutikimą terminas nurodomas 
priede.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/1129
23 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) papildoma šia dalimi:
„7a. 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta 
tvarka nustoja galioti [praėjus 18 mėnesių 
nuo šio reglamento taikymo pradžios 
dienos].“

Or. en

Pakeitimas 44
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
47 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnyje nustatyta tvarka nustoja 
galioti [18 mėnesių nuo šio reglamento 

14a straipsnyje nustatyta tvarka nustoja 
galioti 2022 m. gruodžio 31 d.
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taikymo pradžios dienos].

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
47 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnyje nustatyta tvarka nustoja 
galioti [18 mėnesių nuo šio reglamento 
taikymo pradžios dienos].

14a straipsnyje nustatyta tvarka nustoja 
galioti 2022 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 46
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
47 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 14a straipsnį parengtiems ir nuo [šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] iki 
[18 mėnesių nuo šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] patvirtintiems ES 
atsigavimo prospektams tas straipsnis ir 
toliau taikomas iki jų galiojimo pabaigos 
arba dvylika mėnesių nuo [18 mėnesių 
nuo šio reglamento taikymo pradžios 
datos], priklausomai nuo to, kas įvyks 
anksčiau.

Pagal 14a straipsnį parengtiems ir nuo [šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] iki 
2022 m. gruodžio 31 d. patvirtintiems ES 
atsigavimo prospektams tas straipsnis ir 
toliau taikomas iki jų galiojimo pabaigos 
arba dvylika mėnesių po 2022 m. gruodžio 
31 d., priklausomai nuo to, kas įvyks 
anksčiau.

Or. en
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Pakeitimas 47
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
47 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 14a straipsnį parengtiems ir nuo [šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] iki 
[18 mėnesių nuo šio reglamento taikymo 
pradžios dienos] patvirtintiems ES 
atsigavimo prospektams tas straipsnis ir 
toliau taikomas iki jų galiojimo pabaigos 
arba dvylika mėnesių nuo [18 mėnesių 
nuo šio reglamento taikymo pradžios 
datos], priklausomai nuo to, kas įvyks 
anksčiau.

Pagal 14a straipsnį parengtiems ir nuo [šio 
reglamento taikymo pradžios dienos] iki 
2022 m. gruodžio 31 d. patvirtintiems ES 
atsigavimo prospektams tas straipsnis ir 
toliau taikomas iki jų galiojimo pabaigos 
arba dvylika mėnesių po 2022 m. gruodžio 
31 d., priklausomai nuo to, kas įvyks 
anksčiau.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) analizė, ar ES augimo prospektu 
užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos 
ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, 
tenkančios administracinės naštos 
mažinimo pusiausvyra.

b) analizė, ar ES augimo prospektu 
užtikrinama tinkama investuotojų, visų 
pirma neprofesionaliųjų investuotojų, 
MVĮ ir startuolių, apsaugos ir asmenims, 
kurie turi teisę juo naudotis, tenkančios 
administracinės naštos mažinimo 
pusiausvyra.

Or. en
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Pakeitimas 49
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) patvirtintų ES atsigavimo prospektų 
skaičius ir to skaičiaus raidos analizė;

c) patvirtintų standartinių prospektų, 
ES augimo prospektų ir ES atsigavimo 
prospektų skaičius ir to skaičiaus raidos 
analizė ir, kai tinkama, viešai siūlomų 
visų rūšių prospektų vertybinių popierių 
siūlomos kainos;

Or. en

Pakeitimas 50
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ES atsigavimo prospekto 
parengimo ir patvirtinimo išlaidos, 
palyginti su dabartinėmis prospekto 
išlaidomis, ir bendra sutaupytų lėšų suma;

d) ES atsigavimo prospekto 
parengimo ir patvirtinimo išlaidos, 
palyginti su dabartinėmis standartinių 
prospektų ir ES augimo prospektų 
išlaidomis, bendra sutaupytų lėšų suma ir 
visos emitentų, siūlytojų ir finansų 
tarpininkų išlaidos, susijusios su šio 
reglamento laikymusi, taip pat 
informacija apie šias išlaidas, jas 
išreiškiant veiklos išlaidų procentine 
dalimi;

Or. en

Pakeitimas 51
Eugen Jurzyca
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kiekvienos ES atsigavimo 
prospekto I–XI kategorijos informacijos, 
kaip išvardyta Va priede, ir ES atsigavimo 
prospekto santraukos atskiros parengimo 
ir patvirtinimo išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 52
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) šio reglamento poveikio tinkamam 
finansinių paslaugų Sąjungos vidaus 
rinkos veikimui, be kita ko, poveikio MVĮ 
galimybėms gauti finansavimą ir 
investuotojams bei kitų kategorijų 
fiziniams ir juridiniams asmenims, 
kuriems tos paslaugos turi poveikį, 
analizė;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) analizė, ar ES atsigavimo 
prospektais užtikrinama tinkama 
investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie 
turi teisę jais naudotis, tenkančios 
administracinės naštos mažinimo 
pusiausvyra.

e) analizė, ar ES atsigavimo 
prospektais užtikrinama tinkama 
investuotojų, visų pirma neprofesionaliųjų 
investuotojų, MVĮ ir startuolių, apsaugos 
ir asmenims, kurie turi teisę jais naudotis, 
tenkančios administracinės naštos 
mažinimo pusiausvyra.

Or. en

Pakeitimas 54
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) analizė, ar ES atsigavimo 
prospektais užtikrinama tinkama 
investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie 
turi teisę jais naudotis, tenkančios 
administracinės naštos mažinimo 
pusiausvyra.

e) ES atsigavimo prospektų poveikio 
investuotojų apsaugai ir informacijos 
prieinamumui analizė.

Or. en

Pakeitimas 55
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ES atsigavimo prospektų poveikio 
investuotojų apsaugai ir informacijos 
prieinamumui analizė.
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Or. en

Pakeitimas 56
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) analizė, ar reikia keisti prieduose 
nustatytus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 57
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) analizė, ar paslaugų spektras, kurį 
apima šis reglamentas, tebėra tinkamas, 
kiek tai susiję su 1 ir 3 straipsniuose 
nustatytomis ribinėmis vertėmis;

Or. en

Pakeitimas 58
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) analizė, ar pratęsus prospekto 
galiojimą, tai pagerintų investuotojų 
apsaugos ir administracinės naštos 
emitentams ir asmenims, turintiems teisę 
naudoti prospektą, mažinimo pusiausvyrą, 
ir kokiu būdu tai būtų pasiekta;

Or. en

Pakeitimas 59
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) viešai siūlomų vertybinių popierių, 
susijusių su pagal šį reglamentą 
patvirtintais prospektais, procentinė dalis 
pasaulinėje finansų rinkoje ir Europos 
finansų rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 60
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ee) investuotojų, pasinaudojusių savo 
teise atsisakyti, atšauktų investicijų 
apimtis ir jų bendros investicijų apimties 
procentinė dalis, išskaidant į standartinius 
prospektus, ES augimo prospektus ir ES 
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atsigavimo prospektus; ir, remiantis tais 
duomenimis, įvertinimas, ar teisės 
atsisakyti trukmė ir pobūdis yra tinkami ir 
nedaro žalos kapitalo pritraukimo proceso 
veiksmingumui ar investuotojų apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 61
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ef) pagal šį reglamentą arba su juo 
susijusių taikytų sankcijų, suskirstytų 
pagal valstybę narę ir prospekto rūšį, 
skaičius ir apimtis;

Or. en

Pakeitimas 62
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eg) investuotojų, emitentų, siūlytojų ar 
finansų tarpininkų ir trečiųjų asmenų 
žalingų veiksmų ir nesąžiningo elgesio, 
susijusio su šiuo reglamentu, rūšys ir 
tendencijos;

Or. en
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Pakeitimas 63
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eh) tiesioginis ir netiesioginis geresnių 
rinkos rezultatų poveikio investuotojams 
ir emitentams vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 64
Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2017/1129
48 straipsnio 2 dalies e i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ei) rizikos, sąnaudų ir naudos analizė, 
ar ES atsigavimo prospektai gali tapti 
nuolatine prospekto forma.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
Va priedo - I skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I. Santrauka
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Į ES atsigavimo prospektą įtraukiama 
santrauka, parengta pagal 7 straipsnio 
12a dalį. Ta santrauka įtraukiama 
skaičiuojant didžiausią ES atsigavimo 
prospekto apimtį, nustatytą 14a straipsnio 
2 dalies trečioje pastraipoje.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
V a priedo I skyriaus 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – identifikuoti akcijas 
leidžiančią įmonę, įskaitant jos juridinio 
asmens identifikatorių (LEI), įsisteigimo 
valstybę narę ir interneto svetainę, kurioje 
investuotojai gali rasti informacijos apie 
įmonės veiklą, gaminamus produktus ar 
teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, 
kuriose ji konkuruoja, organizacinę 
struktūrą ir, jei taikoma, informaciją, 
įtrauktą pateikiant nuorodą.

Šio punkto tikslas – identifikuoti akcijas 
leidžiančią įmonę, įskaitant jos juridinio 
asmens identifikatorių (LEI), įsisteigimo 
valstybę narę ir interneto svetainę (jei tokia 
yra), kurioje investuotojai gali rasti 
informacijos apie įmonės veiklą ir šio 
priedo IV skirsnio ketvirtoje pastraipoje 
nustatytą atsakomybės ribojimo 
pranešimą, gaminamus produktus ar 
teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, 
kuriose ji konkuruoja, organizacinę 
struktūrą ir, jei taikoma, informaciją, 
įtrauktą pateikiant nuorodą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
V a priedo I skyriaus 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – identifikuoti akcijas 
leidžiančią įmonę, įskaitant jos juridinio 
asmens identifikatorių (LEI), įsisteigimo 
valstybę narę ir interneto svetainę, kurioje 
investuotojai gali rasti informacijos apie 
įmonės veiklą, gaminamus produktus ar 
teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, 
kuriose ji konkuruoja, organizacinę 
struktūrą ir, jei taikoma, informaciją, 
įtrauktą pateikiant nuorodą.

Šio punkto tikslas – skatinti didesnį 
skaidrumą ir identifikuoti akcijas 
leidžiančią įmonę, įskaitant jos juridinio 
asmens identifikatorių (LEI), įsisteigimo 
valstybę narę ir interneto svetainę, kurioje 
investuotojai gali rasti informacijos apie 
įmonės veiklą, gaminamus produktus ar 
teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, 
kuriose ji konkuruoja, organizacinę 
struktūrą ir, jei taikoma, informaciją, 
įtrauktą pateikiant nuorodą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
V a priedo III skyriaus 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – apibūdinti emitentui 
ir akcijoms būdingą reikšmingiausią 
riziką.

Emitentui būdingos ir poveikio jo 
galimybėms įvykdyti su vertybiniais 
popieriais susijusius įsipareigojimus 
galinčios turėti reikšmingos rizikos, 
suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas 
pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

Kiekvienoje kategorijoje pirmiausia 
nurodoma rizika, kuri emitento, siūlytojo 
arba asmens, prašančio įtraukti į 
prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, 
vertinimu yra reikšmingiausia, 
atsižvelgiant į neigiamą poveikį emitentui 
ir jos atsiradimo tikimybę. Rizikos 
veiksnius turi patvirtinti registracijos 
dokumento turinys.

Or. en
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Pakeitimas 69
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
V a priedo III skyriaus 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – apibūdinti emitentui ir 
akcijoms būdingą reikšmingiausią riziką.

Šio punkto tikslas – apibūdinti emitentui ir 
akcijoms būdingą reikšmingiausią riziką, 
įskaitant su klimatu susijusią ir aplinkos, 
socialinę ir valdymo riziką.

Or. en

Pakeitimas 70
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
V a priedo V skirsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) emitento finansiniai ir 
nefinansiniai tikslai ir strategija 
atsižvelgiant į COVID-19 krizę ir 
ekologinę pertvarką;

Or. en

Pakeitimas 71
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
V a priedo VIII a skirsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIIIa. Valstybės pagalbos parama
Šio punkto tikslas – įtraukti informaciją 
apie tai, ar emitentas pasinaudojo bet 
kokios formos valstybės pagalbos parama 
dėl COVID-19.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu atsigavimo prospektu siekiama supaprastinti informacijos teikimo visuomenei 
nuostatas, kad būtų lengviau išleisti emisiją, bent jau investuotojui būtų naudinga informacija 
apie tai, ar emitentai, kurie naudojasi supaprastintomis nuostatomis, pasinaudojo valstybės 
pagalba.

Pakeitimas 72
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
V a priedo IX skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX. Pareiškimas dėl apyvartinio 
kapitalo

IX. Pareiškimas dėl apyvartinio 
kapitalo ir pareiškimas dėl kapitalizacijos 
ir įsiskolinimo

Or. en

Pakeitimas 73
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) 2017/1129
V a priedo IX skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio punkto tikslas – pateikti informaciją Šio punkto tikslas – suteikti informacijos 
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apie tai, ar apyvartinio kapitalo pakanka 
esamiems emitento poreikiams patenkinti, 
o jei ne, nurodyti, kaip emitentas siūlo 
suformuoti papildomą reikalingą apyvartinį 
kapitalą.

apie emitento kapitalizaciją ir 
įsiskolinimą, taip pat informaciją apie tai, 
ar apyvartinio kapitalo pakanka esamiems 
emitento poreikiams patenkinti ar ne. Jei 
pakankamo kapitalo nėra, emitentas 
privalo aiškiai nurodyti, kaip jis siūlo 
suformuoti papildomą reikalingą apyvartinį 
kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 74
Marcel Kolaja

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/1129
V a priedo - IX a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IXa. Dividendų politika ir atlyginimai
Emitento dividendų paskirstymo politikos 
aprašymas, įskaitant visus dividendų 
apribojimus, ir emitento atlyginimų 
politikos aprašymas, įskaitant visas 
konkretiems direktoriams skiriamas 
išmokas, fiksuotas ir kintamas atlyginimų 
dalis, suteiktų arba pasiūlytų akcijų ir 
akcijų pasirinkimo sandorių skaičių, taip 
pat paaiškinimas, kaip atlyginimų politika 
prisidedama prie bendrovės verslo 
strategijos, ilgalaikių veiklos rezultatų ir 
tvarumo.

Or. en


