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12.9.2016 A8-0238/2 

Amendement  2 

Pervenche Berès, Neena Gill 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden 

aangeboden of tot de handel worden toegelaten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 11 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

11. De ESMA maakt gebruik van haar 

bevoegdheden uit hoofde van Verordening 

(EU) nr. 1095/2010 om de 

toezichtconvergentie met betrekking tot het 

controle- en goedkeuringsproces van de 

bevoegde autoriteiten te bevorderen 

wanneer deze de volledigheid, consistentie 

en begrijpelijkheid van de in een 

prospectus vervatte informatie beoordelen. 

De ESMA bevordert in het bijzonder de 

convergentie met betrekking tot de 

efficiëntie, methoden en timing van de 

controle door de bevoegde autoriteiten van 

de informatie die in een prospectus wordt 

verstrekt. 

11. De ESMA maakt gebruik van haar 

bevoegdheden uit hoofde van Verordening 

(EU) nr. 1095/2010 om de 

toezichtconvergentie met betrekking tot het 

controle- en goedkeuringsproces van de 

bevoegde autoriteiten te bevorderen 

wanneer deze de volledigheid, consistentie 

en begrijpelijkheid van de in een 

prospectus vervatte informatie beoordelen. 

Hiertoe ontwikkelt de ESMA richtsnoeren 

voor de bevoegde autoriteiten met 

betrekking tot het toezicht op en de 

handhaving van de in prospectussen 

vervatte bepalingen, waaronder het 

toetsen van de naleving van deze 

verordening en eventuele daaruit 

voortvloeiende gedelegeerde en 

uitvoeringshandelingen, alsook de 

toepassing van passende administratieve 

maatregelen en sancties in het geval van 

schending overeenkomstig de artikelen 36 

en 37. De ESMA bevordert in het 

bijzonder de convergentie met betrekking 

tot de efficiëntie, methoden en timing van 

de controle door de bevoegde autoriteiten 

van de informatie die in een prospectus 

wordt verstrekt. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/3 

Amendement  3 

Pervenche Berès, Neena Gill 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden 

aangeboden of tot de handel worden toegelaten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 2 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bevoegde autoriteit van elke lidstaat 

van ontvangst mag verlangen dat de in 

artikel 7 bedoelde samenvatting in de 

officiële ta(a)l(en) van de betrokken 

lidstaat wordt vertaald, maar zij mag geen 

vertaling van enigerlei ander deel van het 

prospectus verlangen. 

De bevoegde autoriteit van elke lidstaat 

van ontvangst verlangt dat de in artikel 7 

bedoelde samenvatting in de officiële 

ta(a)l(en) van de betrokken lidstaat wordt 

vertaald, maar zij mag geen vertaling van 

enigerlei ander deel van het prospectus 

verlangen. 

Or. en 

 

 


