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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11. ESMA korzysta z uprawnień 

przysługujących jej na mocy 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 do 

wspierania konwergencji praktyk 

nadzorczych w zakresie procedur 

weryfikacji i zatwierdzania stosowanych 

przez właściwe organy przy ocenianiu 

kompletności, spójności i zrozumiałości 

informacji zawartych w prospekcie 

emisyjnym. W szczególności ESMA 

wspiera konwergencję w obszarze 

skuteczności, metodyki i terminowości 

weryfikacji informacji przedstawionych w 

prospekcie emisyjnym przez właściwe 

organy. 

11. ESMA korzysta z uprawnień 

przysługujących jej na mocy 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 do 

wspierania konwergencji praktyk 

nadzorczych w zakresie procedur 

weryfikacji i zatwierdzania stosowanych 

przez właściwe organy przy ocenianiu 

kompletności, spójności i zrozumiałości 

informacji zawartych w prospekcie 

emisyjnym. W tym celu ESMA 

opracowuje wytyczne skierowane do 

właściwych organów i dotyczące nadzoru 

nad prospektami oraz ich stosowania, 

które to wytyczne obejmują sprawdzenie 

zgodności z niniejszym rozporządzeniem 

oraz z aktami delegowanymi i 

wykonawczymi wydanymi na jego 

podstawie, a także zastosowanie 

odpowiednich środków i sankcji 

administracyjnych w przypadku naruszeń 

zgodnie z art. 36 i 37. W szczególności 

ESMA wspiera konwergencję w obszarze 

skuteczności, metodyki i terminowości 

weryfikacji informacji przedstawionych w 

prospekcie emisyjnym przez właściwe 

organy. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Właściwy organ każdego przyjmującego 

państwa członkowskiego może zażądać 

przetłumaczenia podsumowania, o którym 

mowa w art. 7, na swój język urzędowy lub 

na swoje języki urzędowe, ale nie może 

zażądać przetłumaczenia żadnej innej 

części prospektu emisyjnego. 

Właściwy organ każdego przyjmującego 

państwa członkowskiego żąda 

przetłumaczenia podsumowania, o którym 

mowa w art. 7, na swój język urzędowy lub 

na swoje języki urzędowe, ale nie może 

zażądać przetłumaczenia żadnej innej 

części prospektu emisyjnego. 

Or. en 

 

 


