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12.9.2016 A8-0238/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na 

obchodovanie 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Toto nariadenie predstavuje 

zásadný krok na ceste k dobudovaniu únie 

kapitálových trhov, ako sa uvádza v 

oznámení Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a 

Výboru regiónov s názvom Akčný plán na 

vybudovanie únie kapitálových trhov z 30. 

septembra 2015. Cieľom únie kapitálových 

trhov je pomôcť podnikom využiť 

rozmanitejšie zdroje kapitálu z 

akéhokoľvek miesta v Európskej únii 

(ďalej len „Únia“), zefektívniť fungovanie 

trhov a ponúkať investorom a sporiteľom 

dodatočné príležitosti, aby ich peniaze 

mohli zarábať, s cieľom posilniť rast a 

vytvárať pracovné miesta. 

(1) Toto nariadenie predstavuje krok na 

ceste k dobudovaniu únie kapitálových 

trhov, ako sa uvádza v oznámení Komisie 

Európskemu parlamentu, Rade, 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov s názvom 

Akčný plán na vybudovanie únie 

kapitálových trhov z 30. septembra 2015. 

Cieľom únie kapitálových trhov je vraj 

pomôcť podnikom využiť rozmanitejšie 

zdroje kapitálu z akéhokoľvek miesta v 

Európskej únii (ďalej len „Únia“), 

zefektívniť fungovanie trhov a ponúkať 

investorom a sporiteľom dodatočné 

príležitosti, aby ich peniaze mohli zarábať, 

s údajným cieľom posilniť rast a vytvárať 

pracovné miesta. Je však veľmi 

nepravdepodobné, že by finančné 

prostriedky z kapitálových trhov vo 

všetkých svojich formách, vrátane 

rizikového kapitálu, kolektívneho 

financovania a odvetvia správy aktív, 

poskytli riešenia financovania pre 

podniky, ktoré potrebujú viac kapitálu na 

prevádzkovanie alebo rozšírenie ich 

podnikateľskej činnosti alebo musia 

riešiť problémy, ktoré vyplývajú z 

nedostatku dopytu po ich výrobkoch 

vzhľadom na pokračujúce úsporné 

opatrenia a neoliberálne politiky, ktoré 
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obmedzujú podnikanie mikropodnikov, 

malých a stredných podnikov. Hlavným a 

skutočným cieľom únie kapitálových 

trhov je oživiť činnosť finančných trhov, 

čo teda skôr zintenzívni špekulácie a 

destabilizuje hospodárstva. 

 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na 

obchodovanie 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Ak sú cenné papiere vo verejnej 

ponuke určené len pre domácich investorov 

v jednom členskom štáte, a teda nemajú 

cezhraničný vplyv, a ak takéto ponuky 

nepresahujú celkovú protihodnotu 

10 000 000 EUR, nie je podľa tohto 

nariadenia potrebný mechanizmus povolení 

a vypracovanie prospektu môže vyvolať 

neprimerané náklady. Preto je vhodné 

umožniť členským štátom, aby rozhodli o 

vyňatí takýchto druhov ponúk z povinnosti 

vypracovať prospekt stanovenej v tomto 

nariadení, a zohľadnili úroveň ochrany 

domácich investorov, ktorú považujú za 

primeranú. Členské štáty by predovšetkým 

mali mať možnosť stanoviť vo svojich 

vnútroštátnych právnych predpisoch limit 

medzi 500 000 EUR a 10 000 000 EUR 

vyjadrený ako celková protihodnota 

ponuky za obdobie 12 mesiacov, na ktorý 

sa bude vzťahovať táto výnimka. 

(13) Ak sú cenné papiere vo verejnej 

ponuke určené len pre domácich investorov 

v jednom členskom štáte, a teda nemajú 

cezhraničný vplyv, a ak takéto ponuky 

nepresahujú celkovú protihodnotu 

5 000 000 EUR, nie je podľa tohto 

nariadenia potrebný mechanizmus povolení 

a vypracovanie prospektu môže vyvolať 

neprimerané náklady. Preto je vhodné 

umožniť členským štátom, aby rozhodli o 

vyňatí takýchto druhov ponúk z povinnosti 

vypracovať prospekt stanovenej v tomto 

nariadení, a zohľadnili úroveň ochrany 

domácich investorov, ktorú považujú za 

primeranú. Členské štáty by predovšetkým 

mali mať možnosť stanoviť vo svojich 

vnútroštátnych právnych predpisoch limit v 

rozmedzí od 100 000 EUR do 5 000 000 

EUR vyjadrený ako celková protihodnota 

ponuky za obdobie 12 mesiacov, od 

ktorého sa bude táto výnimka uplatňovať. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na 

obchodovanie 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) S cieľom zabezpečiť jednotnú 

štruktúru súhrnu prospektu by sa mali 

uviesť všeobecné oddiely a podpoložky s 

orientačným obsahom, ktoré by mal 

emitent vyplniť stručnými slovnými opismi 

vrátane číselných údajov, ak je to vhodné. 

Pokiaľ emitenti uvádzajú informácie 

spravodlivým a vyváženým spôsobom, 

mali by mať možnosť vyberať informácie, 

ktoré považujú za významné a zmysluplné. 

(24) S cieľom zabezpečiť jednotnú 

štruktúru súhrnu prospektu by sa mali 

uviesť všeobecné oddiely a podpoložky, 

ktoré by mal emitent vyplniť stručnými 

slovnými opismi vrátane číselných údajov, 

ak je to vhodné. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na 

obchodovanie 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno d 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) ponuka cenných papierov s 

celkovou protihodnotou v Únii nižšou ako 

500 000 EUR, ktorá sa vypočíta za obdobie 

12 mesiacov; 

d) ponuka cenných papierov s 

celkovou protihodnotou v Únii nižšou ako 

100 000 EUR, ktorá sa vypočíta za obdobie 

12 mesiacov; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na 

obchodovanie 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) celková protihodnota ponuky je 

nižšia ako peňažná suma vypočítaná za 

obdobie 12 mesiacov, ktorá nesmie 

presiahnuť 10 000 000 EUR. 

b) celková protihodnota ponuky je 

nižšia ako peňažná suma vypočítaná za 

obdobie 12 mesiacov, ktorá nesmie 

presiahnuť 5 000 000 EUR. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9. 

Pozmeňujúci návrh  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na 

obchodovanie 

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

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 6 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) v pododdiele s názvom „Aké sú 

kľúčové riziká špecifické pre emitenta?“ 

bude stručný opis maximálne piatich 

najvýznamnejších rizikových faktorov 

emitenta obsiahnutých v kategórii 

najvyššej závažnosti podľa článku 16. 

c) v pododdiele s názvom „Aké sú 

kľúčové riziká špecifické pre emitenta?“ 

bude krátke zhrnutie piatich 

najvýznamnejších rizikových faktorov 

emitenta obsiahnutých v kategórii 

najvyššej závažnosti podľa článku 16. 

Or. en 
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