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Amendamentul  2 

Pervenche Berès, Neena Gill 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la tranzacționare 

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

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 11 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

11. ESMA face uz de competențele sale 

prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

1095/2010 pentru a promova convergența 

practicilor de supraveghere în ceea ce 

privește procedura de verificare și de 

aprobare de către autoritățile competente 

atunci când evaluează exhaustivitatea, 

coerența și inteligibilitatea informațiilor 

conținute într-un prospect. În special, 

ESMA promovează convergența în ceea ce 

privește eficiența, metodele și momentul 

verificării de către autoritățile competente a 

informațiilor incluse într-un prospect. 

11. ESMA face uz de competențele sale 

prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

1095/2010 pentru a promova convergența 

practicilor de supraveghere în ceea ce 

privește procedura de verificare și de 

aprobare de către autoritățile competente 

atunci când evaluează exhaustivitatea, 

coerența și inteligibilitatea informațiilor 

conținute într-un prospect. În acest scop, 

ESMA elaborează orientări adresate 

autorităților competente cu privire la 

supravegherea și aplicarea prospectelor, 

acoperind examinarea conformității cu 

prezentul regulament și cu orice act 

delegat și act de punere în aplicare 

adoptat în baza acestuia, precum și 

aplicarea metodelor și sancțiunilor 

administrative adecvate în cazul oricăror 

încălcări în conformitate cu articolele 36 

și 37. În special, ESMA promovează 

convergența în ceea ce privește eficiența, 

metodele și momentul verificării de către 

autoritățile competente a informațiilor 

incluse într-un prospect. 

Or. en 
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Amendamentul  3 
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Petr Ježek 
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Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritatea competentă din fiecare stat 

membru gazdă poate solicita ca rezumatul 

menționat la articolul 7 să fie tradus în 

limba sau limbile sale oficiale, dar nu poate 

solicita traducerea niciunei alte părți a 

prospectului. 

Autoritatea competentă din fiecare stat 

membru gazdă solicită ca rezumatul 

menționat la articolul 7 să fie tradus în 

limba sau limbile sale oficiale, dar nu poate 

solicita traducerea niciunei alte părți a 

prospectului. 

Or. en 

 

 


