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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.9.2016 A8-0238/2 

Módosítás  2 

Pervenche Berès, Neena Gill 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 11 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az ESMA az 1095/2010/EU 

rendelet szerinti hatásköreit arra használja 

fel, hogy a tájékoztatóban található 

információk teljességének, 

következetességének és érthetőségének 

értékelésekor az illetékes hatóságok 

ellenőrzési és jóváhagyási eljárásaira 

tekintettel előmozdítsa a felügyeleti 

konvergenciát. Az ESMA különösen 

törekszik a konvergenciára a 

tájékoztatóban található információk 

illetékes hatóságok általi ellenőrzésének 

hatékonysága, módszerei és időzítése 

tekintetében. 

(11) Az ESMA az 1095/2010/EU 

rendelet szerinti hatásköreit arra használja 

fel, hogy a tájékoztatóban található 

információk teljességének, 

következetességének és érthetőségének 

értékelésekor az illetékes hatóságok 

ellenőrzési és jóváhagyási eljárásaira 

tekintettel előmozdítsa a felügyeleti 

konvergenciát. Az ESMA ebből a célból az 

illetékes hatóságoknak szánt 

iránymutatásokat dolgoz ki a tájékoztatók 

felügyeletéről és végrehajtásáról, amelyek 

kiterjednek az e rendeletnek és az annak 

alapján elfogadott bármely 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak és 

végrehajtási aktusnak való megfelelés, 

továbbá a jogsértések esetén a 36. és 37. 

cikkel összhangban kiróható, megfelelő 

közigazgatási intézkedések és szankciók 

alkalmazásának vizsgálatára is. Az ESMA 

különösen törekszik a konvergenciára a 

tájékoztatóban található információk 

illetékes hatóságok általi ellenőrzésének 

hatékonysága, módszerei és időzítése 

tekintetében. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/3 

Módosítás  3 

Pervenche Berès, Neena Gill 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egyes fogadó tagállamok illetékes 

hatósága előírhatja, hogy a 7. cikkben 

említett összefoglalót fordítsák le a 

hivatalos nyelvére (nyelveire), de nem 

írhatja elő a tájékoztató egyéb részeinek 

lefordítását. 

Az egyes fogadó tagállamok illetékes 

hatóságának elő kell írnia, hogy a 7. 

cikkben említett összefoglalót fordítsák le a 

hivatalos nyelvére (nyelveire), de nem 

írhatja elő a tájékoztató egyéb részeinek 

lefordítását. 

Or. en 

 

 


