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12.9.2016 A8-0238/2 

Pozměňovací návrh  2 

Pervenche Berès, Neena Gill 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování 

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

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

11. Orgán ESMA využije své 

pravomoci podle nařízení (EU) č. 

1095/2010 k tomu, aby prosazoval 

sbližování dohledu v souvislosti s procesy 

kontroly a schvalování, které příslušné 

orgány uplatňují při posuzování úplnosti, 

soudržnosti a srozumitelnosti informací 

obsažených v prospektu. Orgán ESMA 

zejména podporuje sbližování, pokud jde o 

účinnost, metody a načasování kontroly 

informací uvedených v prospektu 

příslušnými orgány. 

11. Orgán ESMA využije své 

pravomoci podle nařízení (EU) č. 

1095/2010 k tomu, aby prosazoval 

sbližování dohledu v souvislosti s procesy 

kontroly a schvalování, které příslušné 

orgány uplatňují při posuzování úplnosti, 

soudržnosti a srozumitelnosti informací 

obsažených v prospektu. Za tímto účelem 

orgán ESMA vypracuje pokyny určené 

příslušným orgánům týkající se dohledu 

nad prospekty a jejich vymáhání a 

pokrývající přezkoumání shody s tímto 

nařízením a s akty v přenesené pravomoci 

a s prováděcími akty přijatými podle 

tohoto nařízení i uplatňování vhodných 

administrativních opatření a sankcí v 

případě jakéhokoli porušení v souladu s 

článkem 36 a 37; Orgán ESMA zejména 

podporuje sbližování, pokud jde o 

účinnost, metody a načasování kontroly 

informací uvedených v prospektu 

příslušnými orgány. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/3 

Pozměňovací návrh  3 

Pervenche Berès, Neena Gill 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování 

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

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příslušný orgán každého hostitelského 

členského státu může požadovat, aby byl 

souhrn uvedený v článku 7 přeložen do 

jeho úředního jazyka nebo jazyků, 

nevyžaduje však překlad žádné další části 

prospektu. 

Příslušný orgán každého hostitelského 

členského státu požádá, aby byl souhrn 

uvedený v článku 7 přeložen do jeho 

úředního jazyka nebo jazyků, nevyžaduje 

však překlad žádné další části prospektu. 

Or. en 

 

 


