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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-isfond

L-iżvelar tal-informazzjoni f'każijiet ta' offerti ta' titoli lill-pubbliku jew l-ammissjoni ta' titoli 
għall-kummerċ f'suq regolat huwa vitali biex jipproteġi lill-investituri billi jneħħi l-
asimmetriji ta' informazzjoni li jeżistu bejniethom u l-emittenti. Ir-Regolament (UE) 
2017/1129 jistabbilixxi l-arranġamenti għall-pubblikazzjoni ta' prospett biex tiġi żvelata dik l-
informazzjoni. L-obbligu li jiġi ppubblikat prospett ikopri kemm it-titoli ta' ekwità kif ukoll 
dawk mingħajr ekwità li huma offruti lill-pubbliku jew ammessi għall-kummerċ fi swieq 
regolati ta' aktar minn EUR 1 miljun, sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-investitur. Dan ir-
Regolament għandu japplika b'mod partikolari għal titoli, warrants, ishma u bonds 
konvertibbli.

L-Istati Membri tal-UE ntlaqtu ħażin ħafna mill-kriżi ekonomika li rriżultat mill-pandemija 
tal-COVID-19. Sabiex jiġu appoġġjati l-kumpaniji u l-parteċipanti tas-suq kapitali matul din 
il-kriżi tas-saħħa u ekonomika, il-Kummissjoni pproponiet emendi mmirati għar-Regolament 
dwar il-Prospett. 

L-għan ta' dawn l-emendi huwa li jippermettu lill-kumpaniji diġà stabbiliti fis-swieq kapitali li 
jaċċessaw finanzjament ġdid aktar malajr billi jissimplifikaw l-informazzjoni meħtieġa, 
sabiex jikkontribwixxu għall-irkupru ekonomiku wara l-pandemija tal-COVID-19. Dawn l-
emendi jikkonċernaw il-ħolqien ta' tip ġdid ta' prospett simplifikat ("il-prospett temporanju ta' 
Rkupru tal-UE") sabiex titnaqqas il-pressjoni fuq l-intermedjarji finanzjarji u l-emittenti.

Il-Kumitat IMCO huwa responsabbli għas-sorveljanza leġiżlattiva tal-interessi tal-konsumatur 
f'firxa wiesgħa ta' setturi, fosthom is-servizzi finanzjarji, kif ukoll għat-tisħiħ tal-
kompetittività fis-suq uniku. 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO

Ir-rapporteur tipproponi li jiġu appoġġjati miżuri maħsuba biex jissimplifikaw l-aċċess għall-
finanzi u l-likwidità għall-kumpaniji Ewropej filwaqt li jiġi żgurat livell adegwat u meħtieġ ta' 
informazzjoni u protezzjoni tal-konsumatur.

Kif previst fir-Regolament dwar il-Prospett, ir-rekwiżiti ta' żvelar stabbiliti ma jipprevjenux lil 
Stat Membru, awtorità kompetenti jew borża, permezz tar-regoli tas-suq, milli jimponu 
rekwiżiti partikolari oħra fir-rigward tal-ammissjoni ta' titoli għall-kummerċ f'suq regolat, 
notevolment fil-qasam tal-governanza korporattiva. Dawk ir-rekwiżiti ma għandhomx 
jirrestrinġu, direttament jew indirettament, it-tfassil, il-kontenut u d-disseminazzjoni ta' 
prospett approvat minn awtorità nazzjonali kompetenti1.

Għalhekk, ir-rapporteur għal opinjoni tirrakkomanda li tiġi appoġġjata l-proposta tal-
Kummissjoni u li jiġi propost numru limitat ta' emendi. Hi ssuġġeriet li s-sommarju ta' 
prospett temporanju ta' rkupru tal-UE ta' mhux aktar minn żewġ paġni jista' jiżdied sa 
massimu ta' erba' paġni jekk ikun meħtieġ; u li jiżdied minn minimu ta' 3 ijiem għal 5 ijiem ta' 
xogħol il-perijodu li matulu l-investitur jkollu d-dritt li jirtira l-aċċettazzjoni tiegħu meta tiġi 

1 Premessa 8 tar-Regolament dwar il-Prospett
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rrapportata bidla sinifikanti permezz tal-pubblikazzjoni ta' suppliment. Barra minn hekk, 
sabiex issir distinzjoni ċara bejn "il-prospett simplifikat" kif previst fl-Artikolu 14, "il-prospett 
tat-Tkabbir tal-UE" kif definit fl-Artikolu 15 tar-Regolament dwar il-Prospett u biex tiġi 
enfasizzata n-natura temporanja tal-proposta stabbilita f'dan ir-Regolament, ir-Rapporteur 
tipproponi li jinbidel ismu kif ġej: "Prospett temporanju ta' Rkupru tal-UE".

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi 
li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex l-impatt ekonomiku sever 
tal-pandemija tal-COVID-19 jiġi indirizzat 
malajr,

huwa importanti li jiġu introdotti miżuri li 
jiffaċilitaw l-investimenti fl-ekonomija

reali, jippermettu rikapitalizzazzjoni rapida 
tal-kumpaniji fl-Unjoni u jippermettu lill-
emittenti li jisfruttaw is-swieq pubbliċi fi 
stadju bikri fil-proċess ta' rkupru. Sabiex 
jinkisbu dawk l-objettivi, huwa xieraq li 
jinħoloq prospett ġdid f'forma qasira 
("prospett ta' Rkupru tal-UE") li jkun 
faċli biex jiġi prodott għall-emittenti, li 
jkun faċli biex jinftiehem minn investituri 
li jkunu jridu jiffinanzjawhom u li jkun 
faċli li jiġi skrutinizzat u approvat għall-
awtoritajiet kompetenti.

(4) Sabiex l-impatt ekonomiku sever 
tal-pandemija tal-COVID-19 jiġi indirizzat 
malajr,

huwa importanti li jiġu introdotti miżuri li 
jiffaċilitaw l-investimenti fl-ekonomija

reali, jippermettu rikapitalizzazzjoni rapida 
tal-kumpaniji fl-Unjoni u jippermettu lill-
emittenti li jisfruttaw is-swieq pubbliċi fi 
stadju bikri fil-proċess ta' rkupru. Sabiex 
jinkisbu dawk l-objettivi, huwa xieraq li 
jinħoloq prospett ġdid f'forma qasira li jkun 
faċli biex jiġi prodott għall-kumpaniji li 
jixtiequ jiġbru l-ekwità fis-swieq kapitali, 
li jkun faċli biex jinftiehem minn 
investituri li jkunu jridu jiffinanzjawhom u 
li jkun faċli li jiġi skrutinizzat u approvat 
għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Peress li r-Regolament (UE) 
2017/1129 diġà jipprevedi prospett 
simplifikat taħt ir-reġim ta' żvelar 
simplifikat għall-ħruġ sekondarju, sabiex 
tiġi żgurata ċ-ċarezza u biex tiġi 
enfasizzata n-natura temporanja tal-
introduzzjoni ta' dan il-prospett 
simplifikat ġdid f'dan ir-Regolament 
emendatorju, dan għandu jissemma kif 
ġej: "prospett temporanju ta' Rkupru tal-
UE".

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 14 u 15 fil-verżjoni attwali tar-Regolament rispettivament jipprevedu prospett 
"simplifikat" u "prospett tat-Tkabbir tal-UE". Għandu jiġi ċċarat li l-prospett il-ġdid huwa 
differenti minn dawk iż-żewġ arranġamenti. Tabilħaqq, skont is-servizzi tal-Kummissjoni, l-
arranġament il-ġdid se jkun aktar simplifikat mill-prospett "simplifikat". L-introduzzjoni tal-
kelma "temporanja" tagħmilha possibbli li ssir distinzjoni ċara, filwaqt li tinżamm il-
formulazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kumpaniji li kellhom 
kontinwament ishma ammessi għan-
negozjar f'suq regolat jew

innegozjati f'suq tat-Tkabbir tal-SMEs għal 
mill-inqas l-aħħar 18-il xahar qabel l-
offerta tal-ishma jew l-ammissjoni għall-
kummerċ, kellhom jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' divulgazzjoni perjodika u 
kontinwa skont ir-Regolament (UE) 
Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill15, id-Direttiva 2004/109/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 jew ir-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 2017/56517. Għaldaqstant, ħafna mill-

(5) Il-kumpaniji li kellhom 
kontinwament ishma ammessi għan-
negozjar f'suq regolat jew

innegozjati f'suq tat-Tkabbir tal-SMEs għal 
mill-inqas l-aħħar 18-il xahar qabel l-
offerta tal-ishma jew l-ammissjoni għall-
kummerċ, kellhom jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' divulgazzjoni perjodika u 
kontinwa skont ir-Regolament (UE) 
Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill15, id-Direttiva 2004/109/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 jew ir-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 2017/56517. Għaldaqstant, ħafna mill-
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kontenut meħtieġ ta' prospett diġà se jkun

disponibbli pubblikament u l-investituri se 
jkunu qed jinnegozjaw abbażi ta' dik l-
informazzjoni. Għalhekk, jenħtieġ li l-
prospett ta' Rkupru tal-UE jintuża biss għal

ħruġ ta' titoli sekondarju u jenħtieġ li 
jiffoka biss fuq informazzjoni essenzjali li 
l-investituri jeħtieġu biex jieħdu 
deċiżjonijiet informati ta' investiment.

kontenut meħtieġ ta' prospett diġà se jkun

disponibbli pubblikament u l-investituri se 
jkunu qed jinnegozjaw abbażi ta' dik l-
informazzjoni. Għalhekk, jenħtieġ li l-
prospett temporanju ta' Rkupru tal-UE 
jintuża biss għal ħruġ ta' titoli sekondarju u 
jenħtieġ li jiffoka biss fuq informazzjoni 
essenzjali li l-investituri jeħtieġu biex 
jieħdu deċiżjonijiet informati u siguri ta' 
investiment.

__________________ __________________
15 Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 
(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 
jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-
Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 
2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 
12.6.2014, p. 1).

15 Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq 
(Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li 
jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-
Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 
2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 
12.6.2014, p. 1).

16 Id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Diċembru 2004 dwar l-
armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' 
trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
informazzjoni dwar emittenti li t-titoli 
tagħhom huma ammessi għall-kummerċ 
f'suq regolat u li temenda d-
Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 390, 
31.12.2004, p. 38).

16 Id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Diċembru 2004 dwar l-
armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' 
trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
informazzjoni dwar emittenti li t-titoli 
tagħhom huma ammessi għall-kummerċ 
f'suq regolat u li temenda d-
Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 390, 
31.12.2004, p. 38).

17 Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 
(UE) 2017/565 tal-25 ta' April 2016 li 
jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward 
rekwiżiti organizzazzjonali u 
kundizzjonijiet għall-operat għal ditti tal-
investiment u termini definiti għall-finijiet 
ta' dik id-Direttiva (ĠU L 87, 31.3.2017, 
p. 1).

17 Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 
(UE) 2017/565 tal-25 ta' April 2016 li 
jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward 
rekwiżiti organizzazzjonali u 
kundizzjonijiet għall-operat għal ditti tal-
investiment u termini definiti għall-finijiet 
ta' dik id-Direttiva (ĠU L 87, 31.3.2017, 
p. 1).

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ikun għodda effiċjenti għall-
emittenti, jenħtieġ li l-prospett ta' Rkupru 
tal-UE jkun dokument wieħed ta' daqs 
limitat, jippermetti l-inkorporazzjoni 
b'referenza, u jibbenefika mill-passaport 
għal offerti pan-Ewropej ta' titoli lill-
pubbliku jew ammissjonijiet għall-
kummerċ f'suq regolat.

(6) Sabiex ikun għodda effiċjenti għall-
emittenti, jenħtieġ li l-prospett temporanju 
ta' Rkupru tal-UE jkun dokument wieħed 
ta' daqs limitat, jippermetti l-
inkorporazzjoni b'referenza, u jibbenefika 
mill-passaport għal offerti pan-Ewropej ta' 
titoli lill-pubbliku jew ammissjonijiet 
għall-kummerċ f'suq regolat.

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu; l-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu. )

Or. fr

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-prospett temporanju ta' Rkupru 
tal-UE m'għandux idgħajjef il-fiduċja fis-
suq u l-protezzjoni tal-investituri. 
Minħabba l-ammont limitat ta' 
informazzjoni pprovduta fl-Anness Va, il-
prospett temporanju ta' Rkupru tal-UE 
ma jkunx adattat għal operazzjonijiet 
dilwittivi ħafna. Għandu jiġi stabbilit 
limitu massimu adattat ta' dilwizzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Premessa 18 tar-Regolament (UE) 2017/1129: Il-ħruġ dgħajjef ta' ishma jew titoli li jagħtu 
aċċess għall-ishma ta' spiss jindika transazzjonijiet b'impatt sinifikanti fuq l-istruttura tal-
kapital tal-emittent, il-prospetti u s-sitwazzjoni finanzjarja, li għalihom tkun meħtieġa l-
informazzjoni li tinsab fil-prospett (...).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
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Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2. Fejn il-prospett ikollu x'jaqsam ma' 
offerta ta' titoli lill-pubbliku, l-investituri li 
jkunu digà qablu li jixtru jew jissottoskrivu 
t-titoli qabel ma s-suppliment jiġi 
ppubblikat għandu jkollhom id-dritt, li jiġi 
eżerċitat fi tliet ijiem ta' xogħol wara l-
pubblikazzjoni tas-suppliment, li jirtiraw l-
aċċettazzjonijiet tagħhom, bil-kondizzjoni 
li l-fattur ġdid sinifikanti, l-iżball materjali 
jew l-ineżattezza materjali msemmija fil-
paragrafu 1 ikunu seħħew jew ikunu ġew 
innotati qabel l-għeluq tal-perijodu tal-
offerta jew l-għoti tat-titoli, skont liema 
minnhom iseħħ l-ewwel. Dak il-perijodu 
jista' jiġi estiż mill-emittent jew l-offerent. 
Id-data finali tad-dritt ta' rtirar għandha tiġi 
ddikjarata fis-suppliment."

"2. Fejn il-prospett ikollu x'jaqsam ma' 
offerta ta' titoli lill-pubbliku, l-investituri li 
jkunu digà qablu li jixtru jew jissottoskrivu 
t-titoli qabel ma s-suppliment jiġi 
ppubblikat għandu jkollhom id-dritt, li jiġi 
eżerċitat f'mhux inqas minn ħamest ijiem 
ta' xogħol wara l-pubblikazzjoni tas-
suppliment, li jirtiraw l-aċċettazzjonijiet 
tagħhom, bil-kondizzjoni li l-fattur ġdid 
sinifikanti, l-iżball materjali jew l-
ineżattezza materjali msemmija fil-
paragrafu 1 ikunu seħħew jew ikunu ġew 
innotati qabel l-għeluq tal-perijodu tal-
offerta jew l-għoti tat-titoli, skont liema 
minnhom iseħħ l-ewwel. Dak il-perijodu 
jista' jiġi estiż mill-emittent jew l-offerent. 
Id-data finali tad-dritt ta' rtirar għandha tiġi 
ddikjarata fis-suppliment li għandha tiġi 
kkomunikata lill-investitur ikkonċernat."

Or. fr

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (UE) 2017/1129
Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-investituri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu

jkollhom id-dritt ta' rtirar imsemmi fil-
paragrafu 2, l-intermedjarju finanzjarju

għandu jikkuntattja lil dawk l-investituri fi 
żmien jum ta' xogħol wara l-pubblikazzjoni 
tas-suppliment.";

Meta l-investituri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu

jkollhom id-dritt ta' rtirar imsemmi fil-
paragrafu 2, l-intermedjarju finanzjarju

għandu jikkuntattja lil dawk l-investituri fi 
żmien jum ta' xogħol wara l-pubblikazzjoni 
tas-suppliment."; Il-perijodu msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jidħol fis-seħħ minn 
meta l-intermedjarju finanzjarju 
jikkuntattja l-investitur ikkonċernat.";
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Or. fr


