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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Comunicarea informațiilor relevante în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 
admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată este vitală pentru 
protecția investitorilor prin eliminarea asimetriilor dintre aceștia și emitenți în ceea ce privește 
respectivele informații. Regulamentul (UE) 2017/1129 reglementează aspectele legate de 
publicarea unui prospect pentru furnizarea acestor informații. Obligația de a publica un 
prospect se referă atât la titlurile de capital, cât și la valorile mobiliare, altele decât titlurile de 
capital, care sunt oferite spre vânzare publicului sau admise la tranzacționare pe piețe 
reglementate și a căror valoare depășește 1 milion EUR, obiectivul urmărit fiind de a asigura 
astfel protecția investitorilor. Dispozițiile prezentului regulament se aplică în special valorilor 
mobiliare, certificatelor cu opțiune, acțiunilor și obligațiunilor convertibile.

Statele membre ale UE au resimțit puternic impactul crizei economice generate de pandemia 
de COVID-19. Pentru a sprijini întreprinderile și actorii de pe piața de capital în această 
perioadă de criză sanitară și economică, Comisia a propus modificări specifice ale 
Regulamentului privind prospectul. 

Scopul acestor modificări este de a permite întreprinderilor deja stabilite pe piețele de capital 
să acceseze mai rapid noi finanțări prin simplificarea informațiilor care trebuie furnizate, cu 
scopul de a contribui la redresarea economică după pandemia de COVID-19. Aceste 
modificări se referă la crearea unui nou tip de prospect simplificat (denumit în continuare 
„prospectul temporar al UE pentru redresare”), cu scopul de a reduce presiunea exercitată 
asupra intermediarilor financiari și asupra emitenților.

Comisia IMCO este responsabilă pentru controlul legislativ ce vizează măsurile cu impact 
asupra intereselor consumatorilor într-un număr mare de sectoare, inclusiv cel al serviciilor 
financiare, precum și consolidarea competitivității la nivelul pieței unice. 

Poziția raportoarei pentru aviz a Comisiei IMCO

Raportoarea pentru aviz propune să se promoveze măsurile de simplificare a accesului la 
finanțare și la lichidități al întreprinderilor europene, asigurând, în același timp, un nivel 
adecvat și necesar de informare și de protecție a consumatorilor.

Astfel cum se prevede în Regulamentul privind prospectul, cerințele privind comunicarea 
informațiilor nu împiedică un stat membru, o autoritate competentă sau o bursă de valori să 
impună, prin regulamentul său, alte cerințe specifice, în special cu privire la guvernanța 
corporativă, în cadrul admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată. 
Astfel de cerințe nu ar trebui să poată restrânge, în mod direct sau indirect, elaborarea, 
conținutul și difuzarea unui prospect aprobat de o autoritate competentă1.

Prin urmare, raportoarea pentru aviz recomandă să se sprijine propunerea Comisiei și să fie 
propus un număr limitat de amendamente. Raportoarea pentru aviz a sugerat că este posibil să 
se extindă, dacă este necesar, până la cel mult patru pagini lungimea rezumatului unui 

1 Se reproduce textul considerentului 8 din Regulamentul privind prospectul.
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prospect temporar al UE pentru redresare, stabilită inițial la două pagini; să se prelungească de 
la 3 la 5 zile lucrătoare termenul minim pentru exercitarea de către investitori a dreptului de 
retragere a acordurilor lor anterioare atunci când se raportează o modificare semnificativă prin 
publicarea unui supliment. În plus, pentru a face o distincție clară între „prospectul 
simplificat” prevăzut la articolul 14, „prospectul UE pentru creștere”, astfel cum este definit la 
articolul 15 din Regulamentul privind prospectul, pe de o parte, și prospectul definit conform 
noilor dispoziții, pe de altă parte, precum și pentru a sublinia caracterul temporar al propunerii 
prezentate în prezentul regulament, raportoarea pentru aviz propune modificarea denumirii 
după cum urmează: „prospectul temporar al UE pentru redresare”.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea abordării rapide a 
impactului economic grav al pandemiei de 
COVID-19, este important să se introducă 
măsuri prin care să se faciliteze investițiile 
în economia reală, să se permită 
recapitalizarea rapidă a întreprinderilor din 
Uniune și să li se ofere emitenților 
posibilitatea de a valorifica piețele publice 
din primele etape ale procesului de 
redresare. În vederea atingerii acestor 
obiective, este oportun să se creeze un nou 
prospect simplificat („prospectul UE 
pentru redresare”), care să fie ușor de 
produs de către emitenți, ușor de înțeles de 
către investitorii care doresc să îi finanțeze 
pe aceștia și ușor de verificat și aprobat de 
către autoritățile competente.

(4) În vederea abordării rapide a 
impactului economic grav al pandemiei de 
COVID-19, este important să se introducă 
măsuri prin care să se faciliteze investițiile 
în economia reală, să se permită 
recapitalizarea rapidă a întreprinderilor din 
Uniune și să li se ofere emitenților 
posibilitatea de a valorifica piețele publice 
din primele etape ale procesului de 
redresare. În vederea atingerii acestor 
obiective, este oportun să se creeze un nou 
prospect simplificat, care să fie ușor de 
produs de către întreprinderile care doresc 
să atragă fonduri proprii de pe piețele de 
capital, ușor de înțeles de către investitorii 
care doresc să le finanțeze pe acestea și 
ușor de verificat și aprobat de către 
autoritățile naționale competente.

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Având în vedere faptul că 
Regulamentul (UE) 2017/1129 prevede 
deja un prospect simplificat în cadrul 
regimului de informare simplificată 
pentru emisiunile secundare, ar trebui, 
pentru a asigura claritatea și a sublinia 
caracterul temporar al instituirii acestui 
nou prospect simplificat prin prezentul 
regulament de modificare, ca respectivul 
prospect să fie denumit după cum 
urmează: „prospectul temporar al UE 
pentru redresare”.

Or. fr

Justificare

Articolele 14 și 15 din regulamentul în vigoare fac referire la un prospect „simplificat” și la 
un „prospect UE pentru creștere”. Ar trebui să se clarifice faptul că noul prospect este diferit 
de cele două categorii de prospecte sus-menționate. Într-adevăr, potrivit serviciilor Comisiei, 
noile dispoziții prevăd o simplificare suplimentară în raport cu prospectul „simplificat”. 
Introducerea cuvântului „temporar” face posibilă distincția clară, menținând sensul unei 
succesiuni de termeni în acord cu propunerea Comisiei Europene.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Întreprinderile care au avut acțiuni 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau tranzacționate pe o piață 
de creștere pentru IMM-uri fără întrerupere 
cel puțin pe parcursul ultimelor 18 luni 
înainte de oferta de acțiuni sau admiterea la 
tranzacționare trebuie să fi respectat 
cerințele privind comunicarea de informații 
periodice și continue prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului15, 
în Directiva 2004/109/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului16 sau în 
Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al 

(5) Întreprinderile care au avut acțiuni 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau tranzacționate pe o piață 
de creștere pentru IMM-uri fără întrerupere 
cel puțin pe parcursul ultimelor 18 luni 
înainte de oferta de acțiuni sau admiterea la 
tranzacționare trebuie să fi respectat 
cerințele privind comunicarea de informații 
periodice și continue prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului15, 
în Directiva 2004/109/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului16 sau în 
Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al 
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Comisiei17. Acest lucru înseamnă că o 
mare parte din conținutul necesar al 
prospectului va fi fost deja publicat și că 
investitorii vor tranzacționa pe baza 
informațiilor respective. Prin urmare, 
prospectul UE pentru redresare ar trebui 
utilizat doar pentru emisiunile secundare și 
ar trebui să se axeze doar pe informațiile 
esențiale de care au nevoie investitorii 
pentru a lua decizii de investiții în 
cunoștință de cauză.

Comisiei17. Acest lucru înseamnă că o 
mare parte din conținutul necesar al 
prospectului va fi fost deja publicat și că 
investitorii vor tranzacționa pe baza 
informațiilor respective. Prin urmare, 
prospectul temporar al UE pentru 
redresare ar trebui utilizat doar pentru 
emisiunile secundare și ar trebui să se 
axeze doar pe informațiile esențiale de care 
au nevoie investitorii pentru a lua decizii 
de investiții în cunoștință de cauză și în 
deplină siguranță.

__________________ __________________
15 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 
(regulamentul privind abuzul de piață) și 
de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE 
și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 
12.6.2014, p. 1).

15 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 
(regulamentul privind abuzul de piață) și 
de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE 
și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 
12.6.2014, p. 1).

16 Directiva 2004/109/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 decembrie 
2004 privind armonizarea obligațiilor de 
transparență în ceea ce privește informația 
referitoare la emitenții ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată și de modificare a 
Directivei 2001/34/CE (JO L 390, 
31.12.2004, p. 38).

16 Directiva 2004/109/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 decembrie 
2004 privind armonizarea obligațiilor de 
transparență în ceea ce privește informația 
referitoare la emitenții ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată și de modificare a 
Directivei 2001/34/CE (JO L 390, 
31.12.2004, p. 38).

17 Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al 
Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare 
a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce 
privește cerințele organizatorice și 
condițiile de funcționare aplicabile firmelor 
de investiții și termenii definiți în sensul 
directivei menționate (JO L 87, 31.3.2017, 
p. 1).

17 Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al 
Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare 
a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce 
privește cerințele organizatorice și 
condițiile de funcționare aplicabile firmelor 
de investiții și termenii definiți în sensul 
directivei menționate (JO L 87, 31.3.2017, 
p. 1).

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a fi un instrument eficient 
pentru emitenți, prospectul UE pentru 
redresare ar trebui să fie un document unic 
de dimensiuni limitate, să permită 
includerea de informații prin trimiteri și să 
beneficieze de pașaportul pentru ofertele 
publice paneuropene de valori mobiliare 
sau admiterile la tranzacționare pe o piață 
reglementată.

(6) Pentru a fi un instrument eficient 
pentru emitenți, prospectul temporar al UE 
pentru redresare ar trebui să fie un 
document unic de dimensiuni limitate, să 
permită includerea de informații prin 
trimiteri și să beneficieze de pașaportul 
pentru ofertele publice paneuropene de 
valori mobiliare sau admiterile la 
tranzacționare pe o piață reglementată.

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prospectul temporar al UE pentru 
redresare nu ar trebui să afecteze în mod 
negativ încrederea în piețe și protecția 
investitorilor. Având în vedere cantitatea 
limitată de informații furnizate în anexa 
Va, nu ar fi adecvată utilizarea 
prospectului temporar al UE pentru 
redresare în cazul operațiunilor foarte 
diluante. Ar trebui să se stabilească o 
limită maximă adecvată în ceea ce 
privește diluarea.

Or. fr

Justificare

Considerentul 18 din Regulamentul (UE) 2017/1129: Emisiunile diluante de acțiuni sau de 
valori mobiliare care asigură accesul la acțiuni indică adeseori tranzacții cu un impact 
semnificativ asupra structurii de capital, perspectivelor și situației financiare ale emitentului, 
în cazul cărora sunt necesare informațiile conținute în prospect [...].



PE658.733v02-00 8/9 PA\1215023RO.docx

RO

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(2) În cazul în care prospectul se referă 
la o ofertă publică de valori mobiliare, 
investitorii care au acceptat deja să 
achiziționeze sau să subscrie valorile 
mobiliare înaintea publicării suplimentului 
au dreptul să își retragă acceptul, în termen 
de trei zile lucrătoare de la publicarea 
suplimentului, cu condiția ca noul factor 
semnificativ, eroarea materială sau 
inexactitatea materială menționat(ă) la 
alineatul (1) să fi apărut sau să fi fost 
constatat(ă) înaintea încheierii perioadei de 
valabilitate a ofertei sau a furnizării 
valorilor mobiliare, oricare dintre aceste 
evenimente are loc primul. Această 
perioadă poate fi prelungită de către 
emitent sau ofertant. Data finală 
corespunzătoare dreptului de retragere este 
indicată în supliment.”

„(2) În cazul în care prospectul se referă 
la o ofertă publică de valori mobiliare, 
investitorii care au acceptat deja să 
achiziționeze sau să subscrie valorile 
mobiliare înaintea publicării suplimentului 
au dreptul să își retragă acceptul, în termen 
de minimum cinci zile lucrătoare de la 
publicarea suplimentului, cu condiția ca 
noul factor semnificativ, eroarea materială 
sau inexactitatea materială menționat(ă) la 
alineatul (1) să fi apărut sau să fi fost 
constatat(ă) înaintea încheierii perioadei de 
valabilitate a ofertei sau a furnizării 
valorilor mobiliare, oricare dintre aceste 
evenimente are loc primul. Această 
perioadă poate fi prelungită de către 
emitent sau ofertant. Data finală 
corespunzătoare dreptului de retragere este 
indicată în suplimentul care este 
comunicat investitorului în cauză.”;

Or. fr

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (UE) 2017/1129
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care investitorii menționați la 
primul paragraf au dreptul de retragere 
menționat la alineatul (2), intermediarul 
financiar îi contactează pe investitorii 
respectivi în termen de o zi lucrătoare de la 
publicarea suplimentului.”;

În cazul în care investitorii menționați la 
primul paragraf au dreptul de retragere 
menționat la alineatul (2), intermediarul 
financiar îi contactează pe investitorii 
respectivi în termen de o zi lucrătoare de la 
publicarea suplimentului. Perioada 
menționată la alineatul (2) începe să 
curgă de la data la care intermediarul 
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financiar a contactat investitorul în 
cauză.”;

Or. fr


