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12.9.2016 A8-0238/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Pervenche Berès, Neena Gill 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na 

obchodovanie 

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

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

11. ESMA využíva svoje právomoci 

vyplývajúce z nariadenia (EÚ) č. 

1095/2010 na podporu konvergencie 

dohľadu nad preskúmaním a schvaľovaním 

postupov príslušných orgánov pri 

posudzovaní úplnosti, konzistentnosti a 

zrozumiteľnosti informácií obsiahnutých v 

prospekte. ESMA predovšetkým podporuje 

konvergenciu vzhľadom na efektívnosť, 

metódy a načasovanie preskúmania 

informácií uvedených v prospekte 

príslušnými orgánmi. 

11. ESMA využíva svoje právomoci 

vyplývajúce z nariadenia (EÚ) č. 

1095/2010 na podporu konvergencie 

dohľadu nad preskúmaním a schvaľovaním 

postupov príslušných orgánov pri 

posudzovaní úplnosti, konzistentnosti a 

zrozumiteľnosti informácií obsiahnutých v 

prospekte. ESMA na tento účel vypracuje 

usmernenia pre príslušné orgány k 

dohľadu a presadzovaniu prospektov, 

ktoré zahŕňajú preskúmanie súladu s 

týmto nariadením a so všetkými 

delegovanými alebo vykonávacími aktmi 

prijatými podľa neho, ako aj uplatňovanie 

vhodných administratívnych opatrení a 

sankcií v prípade akéhokoľvek porušenia 

v súlade s článkami 36 a 37. ESMA 

predovšetkým podporuje konvergenciu 

vzhľadom na efektívnosť, metódy a 

načasovanie preskúmania informácií 

uvedených v prospekte príslušnými 

orgánmi. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Pervenche Berès, Neena Gill 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na 

obchodovanie 

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

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 2 –pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Príslušný orgán každého hostiteľského 

členského štátu môže vyžadovať, aby bol 

súhrn uvedený v článku 7 preložený do 

jeho úradného jazyka alebo jazykov, 

nevyžaduje sa však preklad žiadnej inej 

časti prospektu. 

Príslušný orgán každého hostiteľského 

členského štátu vyžaduje, aby bol súhrn 

uvedený v článku 7 preložený do jeho 

úradného jazyka alebo jazykov, nevyžaduje 

sa však preklad žiadnej inej časti 

prospektu. 

Or. en 

 

 


