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12.9.2016 A8-0238/2 

Predlog spremembe  2 

Pervenche Berès, Neena Gill, 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje 

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

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

11. ESMA uporabi svoja pooblastila iz 

Uredbe (EU) št. 1095/2010 za spodbujanje 

konvergence nadzora v zvezi s postopkoma 

pregleda in odobritve pristojnih organov 

pri ocenjevanju popolnosti, doslednosti in 

razumljivosti informacij, ki jih vsebuje 

prospekt. ESMA zlasti spodbuja 

konvergenco v zvezi z učinkovitostjo, 

metodami in časovnim načrtovanjem 

pregleda informacij iz prospekta, ki ga 

opravijo pristojni organi. 

11. ESMA uporabi svoja pooblastila iz 

Uredbe (EU) št. 1095/2010 za spodbujanje 

konvergence nadzora v zvezi s postopkoma 

pregleda in odobritve pristojnih organov 

pri ocenjevanju popolnosti, doslednosti in 

razumljivosti informacij, ki jih vsebuje 

prospekt. V ta namen ESMA razvije 

smernice, namenjene organom, pristojnim 

za nadzor in izvrševanje prospektov, ki 

bodo zajemale preverjanje skladnosti s to 

uredbo in vsemi delegiranimi in 

izvedbenimi akti, sprejetimi na njeni 

podlagi, ter izvajanje ustreznih upravnih 

ukrepov in sankcij v primeru kršitev v 

skladu s členi 36 in 37. ESMA zlasti 

spodbuja konvergenco v zvezi z 

učinkovitostjo, metodami in časovnim 

načrtovanjem pregleda informacij iz 

prospekta, ki ga opravijo pristojni organi. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/3 

Predlog spremembe  3 

Pervenche Berès, Neena Gill, 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje 

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

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pristojni organ vsake države članice 

gostiteljice lahko zahteva, da se izvleček iz 

člena 7 prevede v njegove uradne jezike, 

vendar ne zahteva prevoda drugih delov 

prospekta. 

Pristojni organ vsake države članice 

gostiteljice zahteva, da se izvleček iz člena 

7 prevede v uradni jezik ali jezike te 

države, vendar ne zahteva prevoda katerih 

koli drugih delov prospekta. 

Or. en 

 

 


