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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendroji informacija

Atskleisti informaciją, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, yra itin svarbu tam, kad būtų saugomi investuotojai – būtų 
panaikinta investuotojų ir emitentų turimos informacijos asimetrija. Reglamente (ES) 
2017/1129 numatyta, kaip turi būti skelbiamas prospektas, kuriame atskleidžiama ta 
informacija. Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, prievolė skelbti prospektą taikoma tiek 
nuosavybės, tiek ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kurie siūlomi viešai arba įtraukiami 
į prekybos reguliuojamose rinkose sąrašą ir kurių vertė viršija 1 mln. EUR. Šis reglamentas 
visų pirma taikomas vertybiniams popieriams, varantams, akcijoms ir konvertuojamosioms 
obligacijoms.

COVID-19 pandemijos sukelta ekonomikos krizė padarė didelį poveikį ES valstybėms 
narėms. Siekdama paremti įmones ir kapitalo rinkų dalyvius šios sveikatos ir ekonomikos 
krizės metu, Komisija pasiūlė tikslinius Reglamento dėl prospekto pakeitimus. 

Šių pakeitimų tikslas – sudaryti sąlygas kapitalo rinkose jau įsitvirtinusioms įmonėms 
greičiau gauti naują finansavimą supaprastinant reikalaujamą informaciją, siekiant padėti 
atsigauti ekonomikai po COVID-19 pandemijos. Šie pakeitimai – tai naujos rūšies 
supaprastinto prospekto („laikinojo ES atsigavimo prospekto“) sukūrimas siekiant sumažinti 
finansiniams tarpininkams ir emitentams tenkančią naštą.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas (IMCO) yra atsakingas už teisės aktų, kuriais 
siekiama apsaugoti vartotojų interesus įvairiuose sektoriuose, įskaitant finansines paslaugas, 
priežiūrą ir konkurencijos didinimą visoje vidaus rinkoje. 

IMCO komiteto nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė siūlo pritarti priemonėms, kuriomis siekiama supaprastinti Europos 
įmonių galimybes gauti finansavimą ir užtikrinti likvidumą, kartu užtikrinant tinkamą ir 
būtiną vartotojų informavimo ir apsaugos lygį.

Kaip numatyta Reglamente dėl prospekto, informacijos atskleidimo reikalavimais valstybei 
narei ar kompetentingai institucijai arba biržai pagal savo taisyklių sąvadą nekliudoma 
nustatyti kitų specialių vertybinių popierių įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą 
reikalavimų, ypač dėl įmonių valdymo. Tokiais reikalavimais neturėtų būti nei tiesiogiai, nei 
netiesiogiai ribojamas kompetentingos institucijos tvirtinamo prospekto rengimas, turinys ir 
platinimas1.

Todėl nuomonės referentė rekomenduoja pritarti Komisijos pasiūlymui ir pasiūlyti nedidelį 
skaičių pakeitimų. Ji siūlo, kad prireikus laikinojo ES atsigavimo prospekto santrauka, kurią 
sudaro ne daugiau kaip du puslapiai, galėtų būti padidinta iki ne daugiau kaip keturių 
puslapių; mažiausiai 3 darbo dienų terminą, per kurį investuotojai turi atšaukti savo sutikimą, 
padidinti iki mažiausiai 5 darbo dienų, jei paskelbiant priedą pranešama apie svarbų 
pakeitimą. Be to, siekiant aiškiai atskirti Reglamento dėl prospekto 14 straipsnyje nurodytą 

1 Cituojama Reglamento dėl prospekto 8 konstatuojamoji dalis
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„supaprastintą prospektą“, 15 straipsnyje nurodytą „ES augimo prospektą“ ir siekiant pabrėžti 
laikiną šiame reglamente pateikto pasiūlymo pobūdį, nuomonės referentė siūlo jo pavadinimą 
pakeisti taip: „laikinasis ES atsigavimo prospektas“.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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, kurį 
įmonėms, norinčioms pritraukti kapitalo 
kapitalo rinkose, būtų lengva parengti, 
kuris būtų lengvai suprantamas 
investuotojams, norintiems juos finansuoti, 
ir kurį nacionalinės kompetentingos 
institucijos galėtų lengvai patikrinti ir 
patvirtinti;

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kadangi Reglamente (ES) 
2017/1129 jau numatytas supaprastintas 
prospektas pagal antrinėms emisijoms 
taikomą supaprastintą informacijos 
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atskleidimo tvarką, siekiant užtikrinti 
aiškumą ir pabrėžti laikiną šio naujo 
supaprastinto prospekto įtraukimo į šį iš 
dalies keičiantį reglamentą pobūdį, jis 
turėtų būti pavadintas taip: „laikinasis ES 
atsigavimo prospektas“.

Or. fr

Pagrindimas

Dabartinės redakcijos reglamento 14 straipsnyje numatytas supaprastintas prospektas, 15 
straipsnyje – ES augimo prospektas. Reikia, kad būtų aišku, jog naujasis prospektas skiriasi 
nuo šių dviejų priemonių. Iš tiesų, Komisijos tarnybų teigimu, naujoji priemonė būtų 
paprastesnė nei „supaprastintas“ prospektas. Įvedus žodį „laikinasis“ aiškiai matyti 
skirtumas, kartu išlaikant formuluotę, kuri yra artima Komisijos pasiūlymo formuluotei.

Pakeitimas 3

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 
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;

(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 
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 laikinasis ES 
atsigavimo prospektas turėtų būti 
naudojamas tik antrinėms emisijoms ir 
jame turėtų būti pateikta tik esminė 
informacija, reikalinga investuotojams, kad 
jie galėtų saugiai priimti informacija 
pagrįstus investicinius sprendimus;
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__________________ __________________
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 
(OL L 87, 2017 3 31, p. 1).

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 
(OL L 87, 2017 3 31, p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 4

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 laikinasis 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;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
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teksto pakeitimus.)
Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) laikinasis ES atsigavimo 
prospektas neturėtų pakenkti 
pasitikėjimui rinka ir investuotojų 
apsaugai. Atsižvelgiant į ribotą Va priede 
pateikiamos informacijos kiekį, laikinas 
ES atsigavimo prospektas nebūtų 
tinkamas labai pelną mažinančioms 
operacijoms. Turėtų būti nustatyta 
tinkama gautinų sumų sumažėjimo riba.

Or. fr

Pagrindimas

Reglamento (ES) 2017/1129 18 konstatuojamoji dalis: akcijų arba vertybinių popierių, 
kuriais suteikiama prieiga prie akcijų, emisijos, dėl kurių sumažėja gautinos sumos, dažnai 
yra rodiklis, kad sudaromi sandoriai, kuriais daromas didelis poveikis emitento kapitalo 
struktūrai, perspektyvoms ir finansinei padėčiai – tam reikalinga prospekte teikiama 
informacija (...).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 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 atšaukti 
savo sutikimą, kuria jie gali pasinaudoti per 
tris darbo dienas po priedo paskelbimo, 
jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas 

„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 atšaukti 
savo sutikimą, kuria jie gali pasinaudoti 
mažiausiai per penkias darbo dienas po 
priedo paskelbimo, jeigu 1 dalyje 
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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.“;

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, kuris 
pateikiamas atitinkamam investuotojui.“;

Or. fr

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2017/1129
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
per vieną darbo dieną nuo priedo 
paskelbimo.“;

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyti investuotojai turi 2 dalyje 
nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų 
tarpininkas su tais investuotojais susisiekia 
per vieną darbo dieną nuo priedo 
paskelbimo. 2 dalyje nurodytas laikotarpis 
skaičiuojamas nuo tos dienos, kai finansų 
tarpininkas susisiekė su atitinkamu 
investuotoju.“;

Or. fr


