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PR_COD_1consamCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 

2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi 

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0099), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-

0102/2018), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 

20181, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0362/2018), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU* 

k návrhu Komisie 

--------------------------------------------------------- 

2018/0099 (COD)  

Návrh 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 65. 
* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa 

označujú symbolom ▌. 
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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, 

ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1, 

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom, 

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky1, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2, 

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom, 

keďže: 

(1) Kolektívne financovanie je riešenie s využitím finančných technológií, ktoré MSP a 

najmä startupom a scaleupom poskytuje alternatívny prístup k financovaniu s cieľom 

podporovať inovačné podnikanie v Únii, čím sa posilňuje únia kapitálových trhov. 

To zase prispieva k diverzifikovanejšiemu finančnému systému, ktorý je menej 

závislý od bankového financovania, čím sa obmedzujú systémové riziká a riziká 

koncentrácie. Ďalšími prínosmi podpory inovatívneho podnikania prostredníctvom 

kolektívneho financovania sú uvoľnenie zmrazeného kapitálu na investície do 

nových a inovačných projektov, zrýchlenie efektívneho prideľovania zdrojov a 

diverzifikácia aktív. 

(2) Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/XXX3 sa právnické 

osoby môžu rozhodnúť požiadať príslušný vnútroštátny orgán o udelenie povolenia na 

výkon činnosti poskytovateľov služieb kolektívneho financovania.  

(3) V nariadení (EÚ) XXX/XXXX [nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb 

kolektívneho financovania] sa stanovujú jednotné, primerané a priamo uplatniteľné 

požiadavky na udeľovanie povolení poskytovateľom služieb kolektívneho 

financovania a dohľad nad nimi vrátane jednotného miesta dohľadu▌. 

(4) S cieľom zaistiť právnu istotu, pokiaľ ide o osoby a činnosti, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti nariadenia (EÚ) XXX/XXXX a smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2014/65/EÚ4, a v záujme zabránenia tomu, aby sa na tú istú činnosť v rámci Únie 

vzťahovali rôzne povolenia, by právnické osoby, ktorým bolo udelené povolenie na 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C […], […], s. […]. 
2 Ú. v. EÚ C […], […], s. […]. 
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/XXX o európskych poskytovateľoch 

služieb kolektívneho financovania (Ú. v. EÚ L […], […], s. […]). 
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými 

nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, 

s. 349). 
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výkon činnosti poskytovateľov služieb kolektívneho financovania podľa nariadenia 

(EÚ) XXX/XXXX [nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho 

financovania], mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2014/65/EÚ. 

(5) Keďže zmena stanovená v tejto smernici priamo súvisí s nariadením (EÚ) 

XXX/XXXX [nariadenie o službách kolektívneho financovania v Európskej únii], 

dátum, od ktorého majú členské štáty uplatňovať vnútroštátne opatrenia, ktorými sa 

daná zmena transponuje, by sa mal oddialiť, aby sa zhodoval s dátumom uplatňovania 

stanoveným v uvedenom nariadení. 

(5a) Retailoví investori používajú virtuálne meny ako náhradu za ostatné aktíva. 

Virtuálne meny sú na rozdiel od iných finančných nástrojov v súčasnosti vo veľkej 

miere neregulované. V dôsledku toho trhy s virtuálnymi menami nie sú 

transparentné, môže na nich existovať tendencia zneužívať trh a vyznačujú sa 

nedostatkom základnej ochrany investorov. Komisia by mala priebežne skúmať 

virtuálne meny a navrhnúť jednoznačné usmernenia stanovujúce podmienky, za 

ktorých by sa virtuálne meny mohli klasifikovať ako finančné nástroje, a v prípade 

potreby doplniť virtuálne meny do zoznamu finančných nástrojov ako novej 

kategórie. Ak Komisia dospeje k záveru, že virtuálne meny je vhodné regulovať, 

mala by predložiť Európskemu parlamentu a Rade návrh v tomto zmysle. 

PRIJALI TÚTO SMERNICU: 

Článok 1 

V článku 2 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ sa dopĺňa toto písmeno p): 

„p) poskytovatelia služieb kolektívneho financovania v zmysle vymedzenia 

v článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

XXX/XXX * a právnické osoby poskytujúce služby kolektívneho 

financovania v súlade s vnútroštátnym právom, pokiaľ sú nižšie ako prahová 

hodnota stanovená v článku 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) XXX/XXX *. 

_____________________________________________________________ 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/XXX o európskych 

poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (Ú. v. EÚ L […], […], s. […]).“ 

Článok 2 

1. Členské štáty prijmú a uverejnia do [Úrad pre publikácie: šesť mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti nariadenia o kolektívnom financovaní], zákony, iné právne 

predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. 

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od [Úrad pre publikácie: dátum začiatku 

uplatňovania nariadenia o kolektívnom financovaní]. 



 

PE625.579v02-00 8/10 RR\1168647SK.docx 

SK 

2. Členské štáty oznámia Komisii a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy znenie 

hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 

pôsobnosti tejto smernice. 

Článok 3 

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie. 

Článok 4 

Táto smernica je určená členským štátom. 

V Bruseli 

Za Európsky parlament Za Radu 

predseda predseda 
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