
RR\1171452SK.docx PE627.812v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2014-2019

Dokument na schôdzu

30.1.2019 A8-0431/2018/err01

ERRÁTUM
k správe

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná 
distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 

a (EÚ) č. 346/2013
(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Wolf Klinz
A8-0431/2018

Odôvodnenie 6 by malo znieť:

(6) Keďže orgán ESMA by v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1095/2010261 mal monitorovať a posudzovať vývoj na trhu v oblasti jeho právomoci, je 
vhodné a potrebné zvýšiť úroveň znalostí orgánu ESMA rozšírením v súčasnosti existujúcich 
databáz orgánu ESMA tak, aby zahŕňali všetkých správcov AIF a správcovské spoločnosti 
PKIPCP, členské štáty, v ktorých poskytujú služby, a všetky AIF a PKIPCP, ktoré títo 
správcovia AIF a správcovské spoločnosti UCITS spravujú a uvádzajú na trh, ako aj všetky 
členské štáty, v ktorých sa tieto podniky kolektívneho investovania uvádzajú na trh. Na tento 
účel by s cieľom umožniť orgánu ESMA udržiavať centrálnu databázu s aktuálnymi 
informáciami mali príslušné orgány zasielať orgánu ESMA informácie o oznámeniach, 
oznamovacích listoch a informáciách, ktoré dostali podľa smerníc 2009/65/ES a 2011/61/EÚ 
v súvislosti s cezhraničnou činnosťou, ako aj informácie o všetkých zmenách, ktoré by sa 
mali premietnuť do databázy. Všetky prenosy dokumentov v súvislosti s oznámeniami medzi 
príslušnými orgánmi by sa mali uskutočňovať prostredníctvom oznamovacieho portálu, 
ktorý zriadi orgán ESMA. 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje 
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, 
s. 84).
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Vkladajú sa odôvodnenia 7a, 7b a 7c:

(7a) V súlade s nariadením (EÚ) č. 1286/2014 Európskeho parlamentu a Rady1 majú 
byť správcovské spoločnosti, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 
2009/65/ES, investičné spoločnosti uvedené v článku 27 uvedenej smernice a osoby, ktoré 
poskytujú poradenstvo týkajúce sa podielových listov PKIPCP uvedených v článku 1 ods. 2 
uvedenej smernice alebo ich predávajú, oslobodené od povinností podľa nariadenia (EÚ) 
č. 1286/2014 do 31. decembra 2019. V nariadení (EÚ) č. 1286/2014 sa takisto stanovuje, že 
Komisia má do 31. decembra 2018 preskúmať uvedené nariadenie s cieľom posúdiť okrem 
iného aj to, či by sa toto prechodné oslobodenie malo predĺžiť, alebo či by sa na základe 
zistenia potreby akýchkoľvek úprav mali ustanovenia o kľúčových informáciách pre 
investorov uvedené v smernici 2009/65/ES nahradiť alebo považovať za rovnocenné 
s dokumentom s kľúčovými informáciami, ako je vymedzený v nariadení (EÚ) 
č. 1286/2014.

(7b) S cieľom umožniť Komisii vykonať preskúmanie v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 1286/2014, ako ho pôvodne stanovili Európsky parlament a Rada, by sa lehota na toto 
preskúmanie mala predĺžiť o 12 mesiacov. Príslušný výbor Európskeho parlamentu by mal 
podporiť proces preskúmania Komisiou zorganizovaním vypočutia na túto tému s 
príslušnými zainteresovanými stranami zastupujúcimi záujmy odvetvia a spotrebiteľov.

(7c) S cieľom zabrániť tomu, aby investori dostávali dva rôzne dokumenty predbežného 
poskytnutia informácií, a to DKII PKIPCP a KID PRIIP, pre ten istý investičný fond, kým 
sa prijímajú a uplatňujú legislatívne akty vyplývajúce z preskúmania Komisie v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 1286/2014, by sa prechodné oslobodenie investičných spoločností 
uvedených v článku 27 uvedenej smernice a osôb, ktoré poskytujú poradenstvo týkajúce sa 
podielových listov PKIPCP uvedených v článku 1 ods. 2 uvedenej smernice alebo ich 
predávajú, od povinností podľa nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 pre správcovské spoločnosti 
v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES malo predĺžiť o 24 mesiacov. Bez 
toho, aby bolo dotknuté toto predĺženie, by sa všetky zainteresované inštitúcie a orgány 
dohľadu mali usilovať čo najrýchlejšie ukončiť uplatňovanie uvedeného prechodného 
oslobodenia. 

Článok 10 písm. b) by mal znieť:

b) všetky PKIPCP, ktoré sa uvádzajú na trh v inom členskom štáte, ich správcovská 
spoločnosť PKIPCP a zoznam členských štátov, v ktorých sa uvádzajú na trh.

(Tieto pozmeňujúce návrhy boli prijaté vo výbore, ale chýbali v texte, ktorý sa poslal na 
preklad.)

(Týka sa všetkých jazykových verzií.)

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch 
s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené 
na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).


