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Betænkning A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til 

handel 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 11 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

11. ESMA anvender sine beføjelser i 

henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010 

til at fremme den tilsynsmæssige 

konvergens af de kompetente 

myndigheders kontrol- og 

godkendelsesprocesser ved vurderingen af, 

om prospektet er fuldstændigt, og om 

oplysningerne er sammenhængende og 

forståelige. ESMA fremmer især 

konvergens med hensyn til effektivitet, 

metoder og timing af de kompetente 

myndigheders kontrol af oplysningerne i et 

prospekt. 

11. ESMA anvender sine beføjelser i 

henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010 

til at fremme den tilsynsmæssige 

konvergens af de kompetente 

myndigheders kontrol- og 

godkendelsesprocesser ved vurderingen af, 

om prospektet er fuldstændigt, og om 

oplysningerne er sammenhængende og 

forståelige. Med dette formål udarbejder 

ESMA retningslinjer til de kompetente 

myndigheder om tilsyn med og efterlevelse 

af prospekter, som omfatter undersøgelse 

af overholdelsen af denne forordning og 

af delegerede retsakter og 

gennemførelsesakter, der er vedtaget i 

henhold hertil, samt anvendelse af 

passende administrative foranstaltninger 

og sanktioner i tilfælde af overtrædelser, 

jf. artikel 36 og 37.  ESMA fremmer især 

konvergens med hensyn til effektivitet, 

metoder og timing af de kompetente 

myndigheders kontrol af oplysningerne i et 

prospekt. 

Or. en 
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Betænkning A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til 

handel 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den kompetente myndighed i hvert 

værtsland kan kræve, at det i artikel 7 

omhandlede resumé oversættes til det eller 

de officielle sprog i værtslandet, men stiller 

ikke krav om oversættelse af andre dele af 

prospektet. 

Den kompetente myndighed i hvert 

værtsland kræver, at det i artikel 7 

omhandlede resumé oversættes til det eller 

de officielle sprog i værtslandet, men stiller 

ikke krav om oversættelse af andre dele af 

prospektet. 

Or. en 

 

 


