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Pranešimas A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į 

prekybos sąrašą 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 11 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

11. Kompetentingoms institucijoms 

vertinant prospektuose pateiktos 

informacijos išsamumą, nuoseklumą ir 

suprantamumą, ESMA naudojasi 

Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 suteiktais 

įgaliojimais skatinti priežiūros 

konvergenciją dėl kompetentingų 

institucijų vykdomų tikrinimo ir tvirtinimo 

procedūrų. Visų pirma ESMA skatina 

kompetentingų institucijų atliekamo 

prospektuose pateiktos informacijos 

tikrinimo efektyvumo, metodų ir terminų 

konvergenciją. 

11. Kompetentingoms institucijoms 

vertinant prospektuose pateiktos 

informacijos išsamumą, nuoseklumą ir 

suprantamumą, ESMA naudojasi 

Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 suteiktais 

įgaliojimais skatinti priežiūros 

konvergenciją dėl kompetentingų 

institucijų vykdomų tikrinimo ir tvirtinimo 

procedūrų. Tuo tikslu ESMA parengia 

kompetentingoms institucijoms skirtas 

prospektų priežiūros ir reikalavimų 

atitikimo užtikrinimo gaires, kurios 

apimtų nagrinėjimą, kaip laikomasi šio 

reglamento ir bet kurių pagal jį priimtų 

deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, taip pat 

tinkamų administracinių priemonių ir 

sankcijų taikymą pagal 36 ir 37 

straipsnius pažeidimų atvejais. Visų pirma 

ESMA skatina kompetentingų institucijų 

atliekamo prospektuose pateiktos 

informacijos tikrinimo efektyvumo, 

metodų ir terminų konvergenciją. 

Or. en 
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Pranešimas A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į 

prekybos sąrašą 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

 25 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienos priimančiosios valstybės narės 

kompetentinga institucija gali reikalauti, 

kad 7 straipsnyje nurodyta santrauka būtų 

išversta į jos oficialią (-ias) kalbą (-as), 

tačiau negali reikalauti jokių kitų prospekto 

dalių vertimo. 

Kiekvienos priimančiosios valstybės narės 

kompetentinga institucija reikalauja, kad 7 

straipsnyje nurodyta santrauka būtų 

išversta į jos oficialią (-ias) kalbą (-as), 

tačiau negali reikalauti jokių kitų prospekto 

dalių vertimo. 

Or. en 

 

 


