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Текст, предложен от Комисията Изменение 

11. ЕОЦКП използва правомощията 

си съгласно Регламент (ЕС) № 

1095/2010, за да насърчава 

сближаването на надзорните практики 

по отношение на процеса на 

компетентните органи за проучване и 

одобрение, когато оценяват пълнотата, 

разбираемостта и последователността на 

съдържащата се в проспекта 

информация. По-специално ЕОЦКП 

насърчава сближаването по отношение 

на ефективността, методите и сроковете 

за проучване от страна на 

компетентните органи на 

информацията, предоставена в 

проспекта. 

11. ЕОЦКП използва правомощията 

си съгласно Регламент (ЕС) № 

1095/2010, за да насърчава 

сближаването на надзорните практики 

по отношение на процеса на 

компетентните органи за проучване и 

одобрение, когато оценяват пълнотата, 

разбираемостта и последователността на 

съдържащата се в проспекта 

информация. За целта ЕОЦКП 

разработва насоки за компетентните 

органи относно надзора и 

прилагането на проспектите, 

обхващащи проверката на 

съответствието с настоящия 

регламент и с всички делегирани 

актове и актове за изпълнение, 

приети съгласно регламента, както и 

прилагането на подходящи 

административни мерки и санкции в 

случай на нарушения в съответствие 

с членове 36 и 37. По-специално 

ЕОЦКП насърчава сближаването по 

отношение на ефективността, методите 

и сроковете за проучване от страна на 

компетентните органи на 

информацията, предоставена в 

проспекта. 

Or. en 
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Компетентният орган на всяка 

приемаща държава членка има право да 

изисква обобщението, посочено в член 

7, да бъде преведено на официалния 

език или езици в тази държава членка, 

но не изисква превод на друга част на 

проспекта. 

Компетентният орган на всяка 

приемаща държава членка изисква 

обобщението, посочено в член 7, да 

бъде преведено на официалния език или 

езици в тази държава членка, но не 

изисква превод на друга част на 

проспекта. 

Or. en 

 

 


