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3.6.2015 A8-0158/4 

Pozmeňujúci návrh  4 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v mene skupiny PPE 
Sajjad Karim 
v mene skupiny ECR 
Cecilia Wikström 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 16 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) S cieľom zabezpečiť, aby akcionári 
mali účinné slovo v oblasti politiky 
odmeňovania, by sa im malo udeliť právo 
schvaľovať politiku odmeňovania na 
základe jasného, zrozumiteľného 
a komplexného prehľadu politiky 
odmeňovania spoločnosti, ktorá by mala 
byť zosúladená s obchodnou stratégiou, 
cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami 
spoločnosti a mala by zahŕňať opatrenia na 
predchádzanie konfliktom záujmov. 
Spoločnosti by mali vyplácať odmenu 
svojim riadiacim pracovníkom len v súlade 
s politikou odmeňovania, ktorá bola 
schválená akcionármi. Schválená politika 
odmeňovania by sa mala bezodkladne 
zverejniť. 

(16) S cieľom zabezpečiť, aby akcionári 
mali účinné slovo v oblasti politiky 
odmeňovania, by sa im malo udeliť právo 
na poradné hlasovanie o politike 
odmeňovania na základe jasného, 
zrozumiteľného a komplexného prehľadu 
politiky odmeňovania spoločnosti, ktorá by 
mala byť zosúladená s obchodnou 
stratégiou, cieľmi, hodnotami a 
dlhodobými záujmami spoločnosti a mala 
by zahŕňať opatrenia na predchádzanie 
konfliktom záujmov. Spoločnosti by mali 
vyplácať odmenu svojim riadiacim 
pracovníkom len v súlade s politikou 
odmeňovania, ktorá bola predložená 
akcionárom. Schválená politika 
odmeňovania by sa mala bezodkladne 
zverejniť. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Pozmeňujúci návrh  5 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v mene skupiny PPE 
Sajjad Karim 
v mene skupiny ECR 
Cecilia Wikström 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 17 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Na zabezpečenie toho, aby bolo 
vykonávanie politiky odmeňovania 
v súlade so schválenou politikou, by sa 
akcionárom malo udeliť právo hlasovať 
o správe spoločnosti o odmeňovaní. 
S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
riadiacich pracovníkov by správa o 
odmeňovaní mala byť zreteľná a 
pochopiteľná a mala by predstavovať úplný 
prehľad o odmeňovaní udelenom 
jednotlivým riaditeľom v uplynulom 
účtovnom období. V prípade, že akcionári 
hlasujú proti správe o odmeňovaní, 
spoločnosť by mala vysvetliť v ďalšej 
správe o odmeňovaní, ako sa zohľadnilo 
hlasovanie akcionárov. 

(17) Na zabezpečenie toho, aby bolo 
vykonávanie politiky odmeňovania 
v súlade so schválenou politikou, by sa 
akcionárom malo udeliť právo poradne 
hlasovať o správe spoločnosti 
o odmeňovaní. S cieľom zabezpečiť 
zodpovednosť riadiacich pracovníkov by 
správa o odmeňovaní mala byť zreteľná a 
pochopiteľná a mala by predstavovať úplný 
prehľad o odmeňovaní udelenom 
riaditeľom v uplynulom účtovnom období. 
V prípade, že akcionári hlasujú proti správe 
o odmeňovaní, spoločnosť by mala 
vysvetliť v ďalšej správe o odmeňovaní, 
ako sa zohľadnilo hlasovanie akcionárov. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/6 

Pozmeňujúci návrh  6 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v mene skupiny PPE 
Sajjad Karim 
v mene skupiny ECR 
Cecilia Wikström 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 19 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Transakcie so spriaznenými stranami 
môžu spôsobiť zaujatosť voči 
spoločnostiam a ich akcionárom, keďže 
môžu poskytnúť spriaznenej strane 
príležitosť privlastniť si hodnotu patriacu 
spoločnosti. Z toho dôvodu majú význam 
primerané ochranné opatrenia na ochranu 
záujmov akcionárov. Členské štáty by 
preto mali zabezpečiť, aby transakcie so 
spriaznenými stranami, ktoré predstavujú 
viac ako 5 % aktív spoločností alebo 
transakcie, ktoré môžu mať významný 
vplyv na zisky alebo obrat, boli predložené 
na hlasovanie akcionárom na valnom 
zhromaždení. V prípade, že transakcia so 
spriaznenou stranou zahŕňa akcionára, 
tento akcionár by mal byť z daného 
hlasovania vylúčený. Spoločnosti by sa 
nemalo umožniť uzavrieť transakciu pred 
schválením transakcie akcionármi. 
V prípade transakcií so spriaznenými 
stranami, ktoré predstavujú viac ako 1 % 
ich aktív, by spoločnosti mali verejne 
oznámiť tieto transakcie v čase uzavretia 
transakcie a oznámenie doplniť správou 
nezávislej tretej strany, v ktorej posudzuje, 
či je transakcia vykonaná za trhových 

(19) Transakcie so spriaznenými stranami 
môžu spôsobiť zaujatosť voči 
spoločnostiam, keďže môžu poskytnúť 
spriaznenej strane príležitosť privlastniť si 
hodnotu patriacu spoločnosti. Z toho 
dôvodu majú význam primerané ochranné 
opatrenia na ochranu záujmov spoločností. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby významné transakcie so spriaznenými 
stranami boli schválené akcionármi alebo 
správnym alebo dozorným orgánom 
spoločností v súlade s postupmi, ktoré 
zabraňujú spriazneným stranám využiť 
postavenie a poskytujú primeranú 
ochranu záujmov spoločnosti a 
akcionárov, ktorí nie sú spriaznenými 
stranami, vrátane menšinových 
akcionárov. V prípade významných 
transakcií so spriaznenými stranami, ktoré 
predstavujú viac ako 1 % ich aktív, by 
spoločnosti mali verejne oznámiť tieto 
transakcie najneskôr v čase uzavretia 
transakcie a oznámenie doplniť správou 
nezávislej tretej strany, v ktorej posudzuje, 
či je transakcia vykonaná za trhových 
podmienok, a potvrdzuje, že transakcia je 
spravodlivá a odôvodniteľná z pohľadu 
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podmienok, a potvrdzuje, že transakcia je 
spravodlivá a odôvodniteľná z pohľadu 
akcionárov vrátane menšinových 
akcionárov. Členským štátom by sa malo 
umožniť vylúčiť transakcie medzi 
spoločnosťou aj jej dcérskymi 
spoločnosťami v úplnom vlastníctve. 
Členské štáty by mali mať možnosť 
umožniť spoločnostiam, aby mohli 
požiadať o predchádzajúci súhlas 
akcionárov v prípade niektorých jasne 
definovaných typov opakujúcich sa 
transakcií prekračujúcich 5 % aktív, ako 
aj o predchádzajúce udelenie výnimky z 
povinnosti predložiť správu nezávislej 
tretej strany v prípade opakujúcich sa 
transakcií prekračujúcich 1 % aktív, a to 
za určitých podmienok, aby spoločnosti 
mohli takéto transakcie uskutočňovať. 

spoločnosti. Členským štátom by sa malo 
umožniť vylúčiť transakcie medzi 
spoločnosťou a spoločnými podnikmi a 
jedným alebo viacerými členmi jej 
skupiny, pod podmienkou, že členovia 
skupiny alebo spoločné podniky sú v 
plnom vlastníctve spoločnosti a žiadna iná 
spriaznená strana nemá záujem v členoch 
alebo spoločných podnikov, a že 
transakcie sa uzatvárajú počas riadnej 
činnosti podniku a za bežných trhových 
podmienok. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Pozmeňujúci návrh  7 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v mene skupiny PPE 
Sajjad Karim 
v mene skupiny ECR 
Cecilia Wikström 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 
Smernica 2007/36/ES 
Článok 1 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Kapitola Ib sa vzťahuje na 
inštitucionálnych investorov a na správcov 
aktív v rozsahu, v ktorom investujú priamo 
alebo prostredníctvom podniku 
kolektívneho investovania v mene 
inštitucionálnych investorov, pokiaľ 
investujú do akcií.“ 

4. Kapitola Ib sa vzťahuje na 
inštitucionálnych investorov, 
zastupujúcich poradcov v rozsahu, 
v ktorom investujú do akcií 
obchodovaných na regulovanom trhu 
priamo alebo prostredníctvom podniku 
kolektívneho investovania v mene 
inštitucionálnych investorov a správcov 
aktív, pokiaľ investujú do takýchto akcií 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Pozmeňujúci návrh  8 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v mene skupiny PPE 
Sajjad Karim 
v mene skupiny ECR 
Cecilia Wikström 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 
Smernica 2007/36/ES 
Článok 2 – písmeno h 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(h) „zapojenie akcionárov“ je 
monitorovanie spoločností jednotlivým 
akcionárom alebo spoločne s inými 
akcionármi vo veciach, ako je stratégia, 
výkonnosť, riziko, kapitálová štruktúra 
a správa a riadenie spoločností, vedenie 
dialógu so spoločnosťami o týchto 
záležitostiach a hlasovanie na valnom 
zhromaždení. 

(h) „zapojenie akcionárov“ je 
monitorovanie spoločností jednotlivým 
akcionárom alebo spoločne s inými 
akcionármi v podstatných veciach, ako je 
stratégia, finančná a nefinančná 
výkonnosť, riziko, kapitálová štruktúra 
a správa a riadenie spoločností, vedenie 
dialógu so spoločnosťami o týchto 
záležitostiach a výkon hlasovacích práv a 
iných práv spojených s akciami. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Pozmeňujúci návrh  9 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v mene skupiny PPE 
Sajjad Karim 
v mene skupiny ECR 
Cecilia Wikström 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 
Smernica 2007/36/ES 
Článok 3c – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
spoločnosti potvrdili hlasy odovzdané 
akcionármi na valnom zhromaždení v ich 
mene. V prípade, že sprostredkovateľ 
odovzdá hlas, potvrdenie o hlasovaní 
odošle akcionárovi. V prípade, že je 
v reťazci majetkových účastí viac ako 
jeden sprostredkovateľ, potvrdenie sa 
prenáša medzi sprostredkovateľmi bez 
zbytočného odkladu. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
spoločnosti potvrdili hlasy odovzdané na 
valnom zhromaždení, keď sú odovzdané 
elektronickými prostriedkami, osobe, 
ktorá hlasovala. V prípade, že 
sprostredkovateľ odovzdá hlas, potvrdenie 
o hlasovaní odošle akcionárovi. V prípade, 
že je v reťazci majetkových účastí viac ako 
jeden sprostredkovateľ, potvrdenie sa 
prenáša medzi sprostredkovateľmi bez 
zbytočného odkladu. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Pozmeňujúci návrh  10 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v mene skupiny PPE 
Sajjad Karim 
v mene skupiny ECR 
Cecilia Wikström 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Long-term shareholder engagement and corporate governance statement 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 
Smernica 2007/36/ES 
Článok 3h 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správcovia aktív poskytovali na 
polročnom základe inštitucionálnemu 
investorovi, s ktorým uzavreli dojednanie 
uvedené v článku 3g ods. 2, informácie 
o tom, ako sa v ich investičnej stratégii 
a jej vykonávaní dodržiava uvedené 
dojednanie a ako investičná stratégia a jej 
vykonávanie prispievajú k strednodobej až 
dlhodobej výkonnosti aktív 
inštitucionálneho investora. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správcovia aktív poskytovali 
inštitucionálnemu investorovi, s ktorým 
uzavreli dojednanie uvedené v článku 3g 
ods. 2, informácie o tom, ako investičná 
stratégia a jej vykonávanie prispievajú 
k strednodobej až dlhodobej výkonnosti 
aktív inštitucionálneho investora 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
správcovia aktív poskytovali 
inštitucionálnemu investorovi na 
polročnom základe všetky tieto informácie: 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
správcovia aktív každoročne poskytovali 
verejnosti podľa potreby všetky tieto 
informácie: 

(a) či a ak áno, ako prijímajú investičné 
rozhodnutia na základe posudkov 
o strednodobej až dlhodobej výkonnosti 
spoločnosti, do ktorej sa investuje, vrátane 
nefinančnej výkonnosti; 

(a) či a ak áno, ako prijímajú investičné 
rozhodnutia na základe posudkov 
o strednodobej až dlhodobej výkonnosti 
spoločnosti, do ktorej sa investuje, vrátane 
nefinančnej výkonnosti; 

(b) ako bolo zložené portfólio a poskytnú 
vysvetlenie významných zmien v portfóliu 
v predchádzajúcom období; 

(b) ako bolo zložené portfólio a poskytnú 
vysvetlenie významných zmien v portfóliu 
v predchádzajúcom období; 
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(c) úroveň obratu portfólia, metódu použitú 
na jeho výpočet a vysvetlenie, ak obrat 
presiahol cieľovú úroveň; 

(c) úroveň obratu portfólia, metódu použitú 
na jeho výpočet a vysvetlenie, ak obrat 
presiahol cieľovú úroveň; 

(d) náklady na obrat portfólia; (d) náklady na obrat portfólia; 

(e) svoju politiku požičiavania cenných 
papierov a jej vykonávanie; 

(e) svoju politiku požičiavania cenných 
papierov a jej vykonávanie; 

(f) či, a ak áno, aké skutočné alebo možné 
konflikty záujmov sa vyskytli v súvislosti 
s činnosťami zapájania a ako ich správca 
aktív riešil; 

(f) či, a ak áno, aké skutočné alebo možné 
konflikty záujmov sa vyskytli v súvislosti 
s činnosťami zapájania a ako ich správca 
aktív riešil; 

(g) či, a ak áno, ako správca aktív využíva 
služby zastupujúcich poradcov na účel 
svojich činností zapájania. 

(g) či, a ak áno, ako správca aktív využíva 
služby zastupujúcich poradcov na účel 
svojich činností zapájania. 

3. Informácie poskytnuté podľa odseku 2 
sa poskytujú bezplatne a v prípade, že 
správca aktív nespravuje aktíva na základe 
vlastného uváženia podľa jednotlivých 
klientov, poskytujú sa na požiadanie aj 
iným investorom. 

3. Ak správca aktív nespravuje aktíva na 
základe vlastného uváženia podľa 
jednotlivých klientov, členské štáty môžu 
stanoviť, že takéto informácie sa 
poskytujú sa na požiadanie aj iným 
investorom 

Or. en 

 
 


