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KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Objavljivanje informacija u slučaju javnih ponuda vrijednosnih papira ili njihova uvrštenja za 
trgovanje na uređenom tržištu nužno je radi zaštite ulagateljâ, koja se ostvaruje na način da se 
uklone asimetričnosti informacija za ulagatelje i izdavatelje. Uredbom (EU) 2017/1129 
predviđa se objava prospekta radi pružanja tih informacija. Obveza objavljivanja prospekta 
obuhvaća vlasničke i nevlasničke vrijednosne papire koji su javno ponuđeni ili uvršteni za 
trgovanje na uređenim tržištima u vrijednosti većoj od 1 milijuna EUR, kako bi se osigurala 
zaštita ulagatelja. Ova se Uredba posebice primjenjuje na vrijednosne papire, jamstva, dionice 
i konvertibilne obveznice.

Države članice EU-a teško su pogođene gospodarskom krizom koja je posljedica pandemije 
bolesti COVID-19. Kako bi pružila potporu poduzećima i akterima na tržištu kapitala tijekom 
ove zdravstvene i gospodarske krize, Komisija je predložila ciljane izmjene Uredbe o 
prospektu. 

Cilj je tih izmjena poduzećima koja već sudjeluju na tržištima kapitala omogućiti brži pristup 
novim izvorima financiranja na način da se pojednostave potrebne informacije kako bi se 
pridonijelo gospodarskom oporavku nakon pandemije bolesti COVID-19. Te se izmjene 
odnose na stvaranje nove vrste pojednostavnjenog prospekta („privremeni prospekt EU-a za 
oporavak”) kako bi se smanjio pritisak na financijske posrednike i izdavatelje.

Odbor IMCO zadužen je za zakonodavni nadzor u interesu potrošača u cijelom nizu sektora, 
uključujući i sektor financijskih usluga, te za jačanje tržišnog natjecanja na jedinstvenom 
tržištu. 

Stajalište izvjestiteljice za mišljenje odbora IMCO

Izvjestiteljica se zalaže za to da se podupru mjere za pojednostavljenje pristupa financiranju i 
likvidnosti za europska poduzeća uz istodobno osiguravanje odgovarajuće i nužne razine 
informiranja i zaštite potrošača.

Kako je predviđeno Uredbom o prospektu, utvrđeni zahtjevi za objavljivanje ne sprečavaju 
državu članicu, nadležno tijelo ili burzu vrijednosnih papira da preko svojih tržišnih pravila 
uvedu druge posebne zahtjeve u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira za trgovanje na 
uređenom tržištu, uključujući u pogledu korporativnog upravljanja. Takvim se zahtjevima ne 
bi smjelo izravno ili neizravno ograničavati sastavljanje, sadržaj i distribuciju prospekta koji 
je odobrilo nadležno tijelo1.

Stoga izvjestiteljica za mišljenje preporučuje da se podrži prijedlog Komisije i da se predloži 
ograničen broj izmjena. Predlaže da se sažetak privremenog prospekta EU-a za oporavak s 
najviše dvije stranice po potrebi može povećati na najviše četiri stranice; da se rok u kojem 
ulagatelj ima pravo povući svoj prihvat produži s tri na pet radnih dana ako je objava dopune 
rezultirala znatnom izmjenom. Nadalje, kako bi se jasno razlikovali „pojednostavnjeni 
prospekt” kao što je predviđeno u članku 14. i „prospekt EU-a za rast” kako je definiran u 

1 uvodna izjava 8. Uredbe o prospektu
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članku 15. Uredbe o prospektu te naglasilo privremeni karakter prijedloga utvrđenog u ovoj 
Uredbi, izvjestiteljica predlaže izmjenu njegova naziva kako slijedi: „privremeni prospekt 
EU-a za oporavak“.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu 
politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Kako bi se brzo riješile ozbiljne 
gospodarske posljedice pandemije bolesti 
COVID-19, važno je uvesti mjere za 
olakšavanje ulaganja u realno 
gospodarstvo, omogućiti brzu 
dokapitalizaciju poduzeća u Uniji i 
omogućiti izdavateljima da se koriste 
javnim tržištima u ranoj fazi oporavka. 
Kako bi se ti ciljevi ostvarili, primjereno je 
utvrditi novi prospekt u skraćenom obliku 
(„prospekt EU-a za oporavak”) koji bi 
izdavatelji bez poteškoća izrađivali, 
ulagatelji koji ih žele financirati bez 
poteškoća razumjeli i nadležna tijela bez 
poteškoća provjeravala i odobravala.

(4) Kako bi se brzo riješile ozbiljne 
gospodarske posljedice pandemije bolesti 
COVID-19, važno je uvesti mjere za 
olakšavanje ulaganja u realno 
gospodarstvo, omogućiti brzu 
dokapitalizaciju poduzeća u Uniji i 
omogućiti izdavateljima da se koriste 
javnim tržištima u ranoj fazi oporavka. 
Kako bi se ti ciljevi ostvarili, primjereno je 
utvrditi novi prospekt u skraćenom obliku 
koji bi poduzeća koja žele prikupiti kapital 
na tržištima kapitala bez poteškoća 
izradila, ulagatelji koji ih žele financirati 
bez poteškoća razumjeli i nadležna 
nacionalna tijela bez poteškoća 
provjeravala i odobravala.

Or. fr

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.a Budući da je Uredbom (EU) 
2017/1129 već predviđen pojednostavnjeni 
prospekt u skladu s pojednostavnjenim 
obvezama objavljivanja za sekundarna 
izdanja, kako bi se osigurala jasnoća i 
istaknuo privremeni karakter uvođenja 
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ovog novog pojednostavnjenog prospekta 
u ovoj Uredbi o izmjeni, trebalo bi ga 
nazvati kako slijedi: „privremeni prospekt 
EU-a za oporavak“.

Or. fr

Obrazloženje

Člancima 14. i 15. Uredbe koja je trenutačno na snazi predviđeni su „pojednostavnjeni” 
prospekt i „prospekt EU-a za rast”. Trebalo bi pojasniti da se novi prospekt razlikuje od tih 
dvaju navedenih. Štoviše, službe Komisije navode da bi novi program trebao biti još 
jednostavniji od „pojednostavnjenog” prospekta. Uvođenjem riječi „privremeno” omogućuje 
se jasno razlikovanje, uz zadržavanje pojmova koji su slični onima iz prijedloga Europske 
komisije.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Poduzeća čije su dionice uvrštene 
za trgovanje na uređenom tržištu ili se 
njima neprekidno trgovalo na rastućem 
tržištu MSP-ova najmanje 18 mjeseci prije 
ponude dionica ili uvrštenja za trgovanje 
već su trebala ispunjavati zahtjeve za 
redovito i stalno objavljivanje u skladu s 
Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća15, Direktivom 
2004/109/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća16 ili Delegiranom uredbom 
Komisije (EU) 2017/56517. Prema tome, 
velik dio propisanog sadržaja prospekta 
već je javno dostupan, a ulagatelji će 
trgovati na temelju tih informacija. Stoga 
bi se prospekt EU-a za oporavak trebao 
upotrebljavati samo za sekundarna izdanja 
i usredotočiti se samo na ključne 
informacije koje su ulagateljima potrebne 
za donošenje utemeljenih odluka o 
ulaganju.

(5) Poduzeća čije su dionice uvrštene 
za trgovanje na uređenom tržištu ili se 
njima neprekidno trgovalo na rastućem 
tržištu MSP-ova najmanje 18 mjeseci prije 
ponude dionica ili uvrštenja za trgovanje 
već su trebala ispunjavati zahtjeve za 
redovito i stalno objavljivanje u skladu s 
Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća15, Direktivom 
2004/109/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća16 ili Delegiranom uredbom 
Komisije (EU) 2017/56517. Prema tome, 
velik dio propisanog sadržaja prospekta 
već je javno dostupan, a ulagatelji će 
trgovati na temelju tih informacija. Stoga 
bi se privremeni prospekt EU-a za 
oporavak trebao upotrebljavati samo za 
sekundarna izdanja i usredotočiti se samo 
na ključne informacije koje su ulagateljima 
potrebne za donošenje utemeljenih i 
sigurnih odluka o ulaganju.

__________________ __________________
15 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

15 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 
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zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 
tržišta) te stavljanju izvan snage 
Direktive 2003/6/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 
2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ 
(SL L 173, 12.6.2014., str. 1.).

zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 
tržišta) te stavljanju izvan snage 
Direktive 2003/6/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 
2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ 
(SL L 173, 12.6.2014., str. 1.).

16 Direktiva 2004/109/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o 
usklađivanju zahtjeva za transparentnošću 
u vezi s informacijama o izdavateljima čiji 
su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje 
na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 
2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 
38.).

16 Direktiva 2004/109/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o 
usklađivanju zahtjeva za transparentnošću 
u vezi s informacijama o izdavateljima čiji 
su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje 
na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 
2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 
38.).

17 Delegirana uredba Komisije (EU) 
2017/565 оd 25. travnja 2016. o dopuni 
Direktive 2014/65/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća u vezi s 
organizacijskim zahtjevima i uvjetima 
poslovanja investicijskih društava te 
izrazima definiranima za potrebe te 
Direktive (SL L 87, 31.3.2017., str. 1.).

17 Delegirana uredba Komisije (EU) 
2017/565 оd 25. travnja 2016. o dopuni 
Direktive 2014/65/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća u vezi s 
organizacijskim zahtjevima i uvjetima 
poslovanja investicijskih društava te 
izrazima definiranima za potrebe te 
Direktive (SL L 87, 31.3.2017., str. 1.).

Or. fr

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Da bi izdavatelji učinkovito 
iskoristili prospekt EU-a za oporavak, on bi 
trebao biti jedinstveni dokument 
ograničene veličine, omogućiti upućivanje 
na informacije i iskorištavati prednosti 
putovnice kad je riječ o paneuropskim 
javnim ponudama vrijednosnih papira ili 
uvrštenjima za trgovanje na uređenom 
tržištu.

(6) Da bi izdavatelji učinkovito 
iskoristili privremeni prospekt EU-a za 
oporavak, on bi trebao biti jedinstveni 
dokument ograničene veličine, omogućiti 
upućivanje na informacije i iskorištavati 
prednosti putovnice kad je riječ o 
paneuropskim javnim ponudama 
vrijednosnih papira ili uvrštenjima za 
trgovanje na uređenom tržištu.

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom 
zakonodavnom tekstu koji se razmatra. Ako 
bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti 
tehničke izmjene u cijelom tekstu. )

Or. fr
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Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (new)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7.a Privremenim prospektom EU-a za 
oporavak ne bi se smjelo narušiti 
povjerenje u tržište niti naštetiti zaštiti 
ulagatelja. S obzirom na ograničenu 
količinu informacija u Prilogu V.a, 
privremeni prospekt EU-a za oporavak ne 
bi bio prikladan za operacije s velikim 
učinkom razvodnjavanja. Potrebno je 
odrediti adekvatnu gornju granicu za 
razvodnjavanje.

Or. fr

Obrazloženje

Uvodna izjava 18. Uredbe (EU) 2017/1129: Izdanja dionica ili vrijednosnih papira kojima se 
daje pristup dionicama, a koja dovode do razvodnjavanja, često se odnose na transakcije sa 
znatnim učinkom na strukturu kapitala, očekivanja i financijsku situaciju izdavatelja za koje 
su potrebne informacije sadržane u prospektu (…).

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka a
Uredba (EU) 2017/1129
Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„2. Ako se prospekt odnosi na javnu 
ponudu vrijednosnih papira, ulagatelji koji 
su pristali kupiti ili upisati vrijednosne 
papire prije nego što je dopuna objavljena, 
imaju pravo povući svoj prihvat u roku od 
tri radna dana nakon objave dopune, pod 
uvjetom da je značajan novi čimbenik, 
bitna pogreška ili bitna netočnost iz stavka 
1. nastala ili je primijećena prije 
zaključenja razdoblja ponude ili prije 
isporuke vrijednosnih papira, ovisno o 
tome što nastupi ranije. Izdavatelj ili 

„2. Ako se prospekt odnosi na javnu 
ponudu vrijednosnih papira, ulagatelji koji 
su pristali kupiti ili upisati vrijednosne 
papire prije nego što je dopuna objavljena, 
imaju pravo povući svoj prihvat u roku od 
najmanje pet radnih dana nakon objave 
dopune, pod uvjetom da je značajan novi 
čimbenik, bitna pogreška ili bitna 
netočnost iz stavka 1. nastala ili je 
primijećena prije zaključenja razdoblja 
ponude ili prije isporuke vrijednosnih 
papira, ovisno o tome što nastupi ranije. 
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ponuditelj mogu produljiti to razdoblje. U 
dopuni se navodi datum prestanka prava na 
povlačenje.

Izdavatelj ili ponuditelj mogu produljiti to 
razdoblje. Datum prestanka prava na 
povlačenje navodi se u dopuni o kojoj se 
dotični ulagatelj obavještava.”;

Or. fr

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b
Uredba (EU) 2017/1129
Članak 23. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako ulagatelji iz prvog podstavka ovog 
stavka imaju pravo na povlačenje iz stavka 
2., financijski posrednik stupa u kontakt s 
tim ulagateljima u roku od jednog radnog 
dana nakon objave dopune.”;

Ako ulagatelji iz prvog podstavka ovog 
stavka imaju pravo na povlačenje iz stavka 
2., financijski posrednik stupa u kontakt s 
tim ulagateljima u roku od jednog radnog 
dana nakon objave dopune. Rok iz stavka 
2. počinje proizvoditi učinak kada 
financijski posrednik stupi u kontakt s 
dotičnim ulagateljem.”;

Or. fr


