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12.9.2016 A8-0238/2 

Ändringsförslag  2 

Pervenche Berès, Neena Gill 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2016 

Petr Ježek 

De prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 

handel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 11 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

11. Esma ska utöva sina befogenheter 

enligt förordning (EU) nr 1095/2010 för att 

främja enhetlighet i tillsynen i fråga om de 

behöriga myndigheternas gransknings- och 

godkännandeförfaranden när de bedömer 

huruvida informationen i prospekt är 

fullständig, konsekvent och begriplig. 

Esma ska särskilt främja enhetlighet i fråga 

om effektiviteten, metoderna och 

tidsplanen för de behöriga myndigheternas 

granskning av den information som ges i 

prospekt. 

11. Esma ska utöva sina befogenheter 

enligt förordning (EU) nr 1095/2010 för att 

främja enhetlighet i tillsynen i fråga om de 

behöriga myndigheternas gransknings- och 

godkännandeförfaranden när de bedömer 

huruvida informationen i prospekt är 

fullständig, konsekvent och begriplig. 

Esma ska i detta syfte utveckla riktlinjer 

som riktas till de behöriga myndigheterna 

förför tillsyn och tillämpning av prospekt 

och som omfattar en undersökning av hur 

denna förordning efterlevs och med 

eventuella delegerade akter eller 

genomförandeakter som antas i 

anslutning till detta, samt tillämpning av 

lämpliga administrativa åtgärder och 

sanktioner för överträdelser i enlighet 

med artiklarna 36 och 37. Esma ska 

särskilt främja enhetlighet i fråga om 

effektiviteten, metoderna och tidsplanen 

för de behöriga myndigheternas granskning 

av den information som ges i prospekt. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/3 

Ändringsförslag  3 

Pervenche Berès, Neena Gill 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2016 

Petr Ježek 

De prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 

handel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den behöriga myndigheten i varje 

värdmedlemsstat kan kräva att den 

sammanfattning som avses i artikel 7 ska 

översättas till dess officiella språk, men får 

inte kräva att någon annan del av 

prospekten översätts. 

Den behöriga myndigheten i varje 

värdmedlemsstat ska kräva att den 

sammanfattning som avses i artikel 7 ska 

översättas till dess officiella språk, men får 

inte kräva att någon annan del av 

prospekten översätts. 

Or. en 

 

 


