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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh zameraný na ďalšie posilnenie 

predpisov EÚ týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí, aby sa zabránilo financovaniu 

terorizmu a zvýšila transparentnosť skutočného vlastníctva spoločností a správ zvereného 

majetku (trustov) s cieľom posilniť boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. 

Spravodajkyňa víta pozmeňujúce návrhy Komisie, ktoré sú určitými pozitívnymi krokmi 

prinášajúcimi pokrok v otázke vyhýbania sa daňovým povinnostiam a prania špinavých 

peňazí. Kauza Panama Papers opäť preukázala, že sú naliehavo potrebné účinné pravidlá 

overovania skutočného vlastníctva spoločností a iných právnických osôb. Obrovské množstvo 

prostriedkov sa stráca najmä v rozvojových krajinách v dôsledku pochybných dohôd a v sieti 

korupčných aktivít, pri ktorých sa využívajú anonymné schránkové spoločnosti a trusty. 

Návrh v súčasnej podobe však tieto otázky nerieši tak odvážne a rázne, ako občania 

očakávajú. Spravodajkyňa sa domnieva, že ponecháva určité závažné právne medzery: nie 

všetky trusty musia zverejniť svojich konečných užívateľov výhod a niektoré z nich by mohli 

túto informáciu utajovať pred všetkými okrem tých, ktorí môžu preukázať legitímny záujem. 

V súvislosti so spoločnosťami obsahuje platná smernica ustanovenie, podľa ktorého sa 

v prípade, keď nie je možné určiť konečného užívateľa výhod, môže namiesto toho menovať 

člen vrcholového manažmentu spoločnosti. Zníženie limitu vlastníctva z 25 % vlastníckeho 

podielu na 10 % podiel je okrem toho zmenou, ktorá nie je dosť zásadná, lebo sa vzťahuje len 

na pasívne nefinančné subjekty. 

Spravodajkyňa síce podporuje úsilie Komisie, ale zároveň je presvedčená, že Európsky 

parlament a Rada musia urobiť viac na odstránenie nedostatkov, ktoré by mohli oslabiť boj 

proti praniu špinavých peňazí a proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam na celosvetovej úrovni. Ak sa tieto právne medzery neodstránia, pre orgány 

rozvojových krajín bude aj naďalej ťažké preniknúť cez nejasné korporátne štruktúry 

schránkových spoločností v Európe, aby mohli získať ukradnuté prostriedky a zabrániť 

nezákonným tokom peňazí. EÚ by si nemala nechať ujsť príležitosť posilniť pravidlá EÚ 

týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a zvýšenia transparentnosti a mala by pri tom 

zohľadniť aj osobitné potreby rozvojových krajín, ktoré sú nezákonnými finančnými tokmi 

obzvlášť postihnuté. Súdržnosť politík v záujme rozvoja nás nabáda k tomu, aby sme 

umožnili rozvojovým krajinám zmobilizovať ich vlastné domáce zdroje, a to najmä 

prostredníctvom daní. Len úplné zverejňovanie informácií umožní občanom rozvojových 

krajín zabrániť tomu, aby prostredníctvom anonymných schránkových spoločností mizli 

zdroje nevyhnutné na rozvoj.  
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre občianske 

slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorské výbory zohľadnili tieto 

pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Tak Únia a jej členské štáty na 

jednej strane, ako aj tretie krajiny na 

druhej strane majú v boji proti praniu 

špinavých peňazí a financovaniu 

terorizmu spoločnú zodpovednosť. 

Spolupráca s tretími krajinami by sa mala 

naďalej zameriavať na posilnenie 

finančných systémov a správnych orgánov 

rozvojových krajín, aby sa tak mohli lepšie 

zapojiť do celosvetového procesu daňovej 

reformy s cieľom zamedziť finančnej 

trestnej činnosti a súvisiacim nezákonným 

činnostiam a aby mohli zaviesť 

mechanizmy proti praniu špinavých 

peňazí, ktoré by prispeli k lepšej výmene 

údajov a informácií s inými krajinami s 

cieľom identifikovať podvody a teroristov. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Mal by sa ozrejmiť osobitný faktor 

určujúci, ktorý členský štát je zodpovedný 

za monitorovanie a registráciu informácií o 

vlastníckych právach v prípade správy 

zvereného majetku a podobných právnych 

štruktúr. Aby sa zamedzilo tomu, že kvôli 

rozdielom v právnych systémoch 

členských štátov sa niektorá správa 

(21) Mal by sa ozrejmiť osobitný faktor 

určujúci, ktorý členský štát je zodpovedný 

za monitorovanie a registráciu informácií o 

vlastníckych právach v prípade správy 

zvereného majetku a podobných právnych 

štruktúr. Aby sa zamedzilo tomu, že kvôli 

rozdielom v právnych systémoch 

členských štátov sa niektorá správa 
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zvereného majetku nemonitoruje a nie je 

registrovaná nikde v Únii, každá správa 

zvereného majetku a podobné právne 

štruktúry by mali byť registrované tam, kde 

sú riadené. S cieľom zabezpečiť efektívne 

monitorovanie a registráciu informácií o 

vlastníckych právach v prípade správy 

zvereného majetku je potrebná tiež 

spolupráca medzi členskými štátmi. 

zvereného majetku nemonitoruje a nie je 

registrovaná nikde v Únii, každá správa 

zvereného majetku a podobné právne 

štruktúry by mali byť registrované tam, kde 

sú vytvorené, riadené alebo 

prevádzkované. S cieľom zabezpečiť 

efektívne monitorovanie a registráciu 

informácií o vlastníckych právach v 

prípade správy zvereného majetku je 

potrebná tiež spolupráca medzi členskými 

štátmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 35 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Aby sa zabezpečila 

proporcionalita, informácie o 

vlastníckych právach týkajúcich sa 

akejkoľvek inej správy zvereného 

majetku, okrem majetku, ktorý pozostáva 

z akéhokoľvek majetku vlastneného 

osobou alebo v jej mene, ktorá vykonáva 

podnikateľskú činnosť spočívajúcu v 

správe zvereného majetku alebo 

zahŕňajúcu takúto správu a ktorá v rámci 

výkonu podnikateľskej činnosti vystupuje 

ako správca zvereného majetku na účely 

dosiahnutia zisku, by sa mali sprístupniť 

len stranám, ktoré majú legitímny záujem. 

Legitímny záujem, pokiaľ ide o pranie 

špinavých peňazí, financovanie terorizmu 

a súvisiace predikatívne trestné činy, by sa 

mal zdôvodniť bežne dostupnými 

prostriedkami, ako sú stanovy alebo 

mandát mimovládnych organizácií, alebo 

na základe preukázaných 

predchádzajúcich činnosti týkajúcich sa 

boja proti praniu špinavých peňazí a 

financovaniu terorizmu alebo súvisiacich 

predikatívnych trestných činov alebo 

preukázaných výsledkov prieskumov alebo 

opatrení v tejto oblasti. 

vypúšťa sa 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 35 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (35a) Hoci boj proti praniu špinavých 

peňazí a terorizmu je legitímnym cieľom, 

opatrenia stanovené v tejto smernici by v 

žiadnom prípade nemali brániť vo 

finančnom začlenení všetkých osôb bez 

rozdielu v rámci Únie a v tretích 

krajinách. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 35 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (35b) Remitencie majú významný prínos 

pre rozvoj rodín a komunít. Hoci 

predchádzanie praniu špinavých peňazí je 

dôležité, opatrenia prijaté podľa tejto 

smernice by nemali brániť prevodom 

remitencií od medzinárodných migrantov. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 35 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (35c) Cieľom humanitárnej pomoci, 

ktorá je mimoriadne dôležitá, je 

poskytovať pomoc a podporu ľuďom v 

núdzi na celom svete. Opatrenia zamerané 

na boj proti praniu špinavých peňazí, 

financovaniu terorizmu a daňovým 

únikom by osobám a organizáciám nemali 

brániť vo financovaní takejto pomoci v 

prospech ľudí v núdzi. 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno -a (nové) 

Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 3 – bod 6 – písmeno a 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-a) V bode 6 sa písmeno a) nahrádza 

takto: 

„a) v prípade podnikateľských 

subjektov: 

„a) v prípade podnikateľských 

subjektov: 

i) fyzické(-á) osoby(-a), ktoré(-á) 

skutočne ovláda(-jú) právny subjekt alebo 

nad ním vykonáva(-jú) kontrolu, a to 

prostredníctvom priameho alebo 

nepriameho vlastníctva dostatočného 

percentuálneho podielu akcií alebo 

hlasovacích práv alebo majetkovej účasti 

v danom subjekte, a to aj prostredníctvom 

akcií na doručiteľa, alebo prostredníctvom 

kontroly inými prostriedkami, inom než je 

spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, 

ktorá podlieha požiadavkám na 

uverejňovanie informácií v súlade 

s právom Únie alebo podlieha 

rovnocenným medzinárodným normám, 

ktoré zabezpečujú primeranú 

transparentnosť informácií o vlastníctve. 

i) všetky fyzické osoby (ktoré nemôžu 

byť poverené osoby, zástupcovia, 

splnomocnené osoby alebo ich 

ekvivalent), ktoré skutočne ovládajú 

právny subjekt alebo nad ním vykonávajú 

kontrolu, a to prostredníctvom priameho 

alebo nepriameho vlastníctva dostatočného 

percentuálneho podielu akcií alebo 

hlasovacích práv alebo majetkovej účasti 

v danom subjekte, a to aj prostredníctvom 

akcií na doručiteľa, alebo prostredníctvom 

kontroly inými prostriedkami, inom než je 

spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, 

ktorá podlieha požiadavkám na 

uverejňovanie informácií v súlade 

s právom Únie alebo podlieha 

rovnocenným medzinárodným normám, 

ktoré zabezpečujú primeranú 

transparentnosť informácií o vlastníctve. 

Vlastnícky podiel na akciách v klientovi vo 

výške 25 % plus jedna akcia alebo 

majetková účasť na klientovi vo výške viac 

ako 25 %, ak sú v držbe fyzickej osoby, 

znamenajú priame vlastníctvo. Vlastnícky 

podiel na akciách v klientovi vo výške 

25 % plus jedna akcia alebo majetková 

účasť na klientovi vo výške viac ako 25 %, 

ak sú v držbe podnikateľského subjektu, 

nad ktorým vykonáva kontrolu fyzická(-é) 

osoba(-y), alebo v držbe viacerých 

podnikateľských subjektov, nad ktorými 

vykonáva kontrolu tá(tie) istá(-é) fyzická(-

é) osoba(-y), znamená nepriame 

vlastníctvo. Platí to bez toho, aby bolo 

dotknuté právo členských štátov 

Vlastnícky podiel na akciách v klientovi vo 

výške 5 % plus jedna akcia alebo 

majetková účasť na klientovi vo výške viac 

ako 5 %, ak sú v držbe fyzickej osoby, 

znamenajú priame vlastníctvo. Vlastnícky 

podiel na akciách v klientovi vo výške 5 % 

plus jedna akcia alebo majetková účasť na 

klientovi vo výške viac ako 5 %, ak sú 

v držbe podnikateľského subjektu, nad 

ktorým vykonáva kontrolu fyzická(-é) 

osoba(-y), alebo v držbe viacerých 

podnikateľských subjektov, nad ktorými 

vykonáva kontrolu tá(tie) istá(-é) fyzická(-

é) osoba(-y), znamená nepriame 

vlastníctvo. Platí to bez toho, aby bolo 

dotknuté právo členských štátov 
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rozhodnúť, že vlastníctvo alebo kontrolu 

môže znamenať aj nižší percentuálny 

podiel. Kontrolu prostredníctvom iných 

prostriedkov možno okrem iného určiť 

v súlade s kritériami uvedenými v článku 

22 ods. 1 až 5 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (3). 

rozhodnúť, že vlastníctvo alebo kontrolu 

môže znamenať aj nižší percentuálny 

podiel. Kontrolu prostredníctvom iných 

prostriedkov možno okrem iného určiť 

v súlade s kritériami uvedenými v článku 

22 ods. 1 až 5 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (3). 

ii) ak po vyčerpaní všetkých možných 

prostriedkov a za predpokladu, že 

neexistujú dôvody na pochybnosti, nie je 

podľa bodu i) určená žiadna osoba, alebo 

ak existujú akékoľvek pochybnosti o tom, 

že určená(-é) osoba(-y) je(sú) konečným(-

i) užívateľom(-mi) výhod, fyzická(-é) 

osoba(-y), ktorá(-é) zastáva(-jú) pozíciu 

vrcholového riadiaceho pracovníka 

(pracovníkov); povinné subjekty 

uchovávajú záznamy o prijatých 

opatreniach s cieľom identifikovať 

konečného užívateľa výhod podľa bodu i) 

a tohto bodu;“ 

ii) ak subjekt neposkytne totožnosť 

žiadnej fyzickej osoby, ktorá spĺňa kritériá 

stanovené v bode i), alebo ak existujú 

akékoľvek pochybnosti o tom, že určená(-

é) osoba(-y) je(sú) konečným(-i) 

užívateľom(-mi) výhod, povinné subjekty 

uvedú, že žiadny konečný užívateľ výhod 

neexistuje, a uchovávajú záznamy 

o prijatých opatreniach s cieľom 

identifikovať konečného užívateľa výhod 

podľa bodu i). 

 Povinné subjekty by okrem toho mali 

zistiť a overiť totožnosť príslušnej 

fyzickej osoby, ktorá vykonáva funkciu 

vrcholového riadiaceho pracovníka, 

pričom táto osoba by sa mala označiť ako 

‚vrcholový riadiaci pracovník‘ (a nie ako 

‚konečný užívateľ výhod‘), a mali by 

zaznamenať údaje o všetkých zákonných 

vlastníkoch subjektu;“ 

_________________ _________________ 

(3) Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o 

ročných účtovných závierkach, 

konsolidovaných účtovných závierkach a 

súvisiacich správach určitých druhov 

podnikov, ktorou sa mení smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 

78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 

182, 29.6.2013, s. 19). 

(3) Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o 

ročných účtovných závierkach, 

konsolidovaných účtovných závierkach a 

súvisiacich správach určitých druhov 

podnikov, ktorou sa mení smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 

78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 

182, 29.6.2013, s. 19). 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1) 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno a 

 Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 3 – odsek 6 – písmeno a – bod i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a)  V bode 6 písm. a) bode i) sa dopĺňa 

tento pododsek: 

vypúšťa sa 

„Na účely článku 13 ods. 1 písm. b) a 

článku 30 tejto smernice sa údaj o 

vlastníctve či kontrole uvedený v druhom 

odseku znižuje na 10 %, ak tento právny 

subjekt je pasívny nefinančný subjekt 

vymedzený v smernici 2011/16/EÚ.“; 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno a a (nové) 

 Smernica (EÚ) 2015/849 

 Článok 3 – bod 6 – písmeno b 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 aa)  V bode 6 sa písmeno b) nahrádza 

takto: 

b)  v prípade správy zvereného 

majetku (trust): 

„b) v prípade správy zvereného 

majetku (trust): 

i)  zriaďovateľ (settlor); i)  zriaďovateľ(-ia); 

ii)  správca (trustee); ii)  správca(-ovia); 

iii)  protektor, ak je určený; iii)  protektor(-i), ak je (sú) určený(-í); 

iv)  beneficienti, alebo ak sa ešte len 

majú určiť jednotlivci, ktorí majú prospech 

z predmetnej právnej štruktúry alebo 

subjektu, skupina osôb, v ktorých hlavnom 

záujme sa táto právna štruktúra alebo 

subjekt zakladá alebo funguje; 

iv)  beneficienti, alebo ak sa ešte len 

majú určiť jednotlivci, ktorí majú prospech 

z predmetnej právnej štruktúry alebo 

subjektu, skupina osôb, v ktorých hlavnom 

záujme sa táto právna štruktúra alebo 

subjekt zakladá alebo funguje; 

v)  akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá 

vykonáva skutočnú kontrolu nad zvereným 

majetkom prostredníctvom priameho alebo 

nepriameho vlastníctva alebo inými 

prostriedkami; 

v)  akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá 

vykonáva skutočnú kontrolu nad zvereným 

majetkom prostredníctvom priameho alebo 

nepriameho vlastníctva alebo inými 

prostriedkami. 

 Pokiaľ ide o správy zvereného majetku, 
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ktoré sú určené na základe charakteristiky 

alebo triedy, správcovská listina alebo 

súvisiaci dokument by mali poskytnúť 

dostatočné informácie týkajúce sa 

beneficienta, aby akákoľvek osoba 

dokázala určiť totožnosť beneficienta 

v čase vyplatenia alebo v čase, keď 

beneficient zamýšľa uplatniť si práva, 

ktoré mu prináležia.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849 

Odôvodnenie 

 Keďže správa zvereného majetku môže mať viac ako jedného zriaďovateľa alebo protektora, 

vymedzenia pojmov konečných užívateľov výhod by mali byť uvedené aj v množnom čísle, 

rovnako, ako to už je v prípade pojmov „správca(-ovia)“ a „beneficient(-i)“. Inak by sa táto 

nejasnosť mohla zneužiť na to, aby sa zaregistroval len jeden z potenciálne mnohých 

zriaďovateľov alebo protektorov. Používanie množného čísla pre všetky súvisiace strany 

trustu sa už vyžaduje aj na základe komentárov OECD k spoločnému štandardu oznamovania 

pre automatickú výmenu informácií. 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 a (nový) 

Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 28 – písmeno c 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (8a) V článku 28 sa písmeno c) 

nahrádza takto: 

„c) nad účinným plnením požiadaviek 

uvedených v písmene b) na úrovni skupiny 

vykonáva dohľad príslušný orgán 

domovského členského štátu alebo tretej 

krajiny.“ 

„c) nad účinným plnením požiadaviek 

uvedených v písmene b) na úrovni skupiny 

vykonáva dohľad príslušný orgán 

domovského členského štátu.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN) 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 – písmeno -a (nové) 
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Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 30 – odsek 4 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 -a) Odsek 4 sa nahrádza takto: 

„4.  Členské štáty vyžadujú, aby boli 

informácie uchovávané v centrálnom 

registri v zmysle odseku 3 primerané, 

presné a aktuálne. 

„4.  Členské štáty vyžadujú, aby boli 

informácie uchovávané v centrálnom 

registri v zmysle odseku 3 primerané, 

presné a aktuálne. Členské štáty vyžadujú, 

aby povinné subjekty oznamovali prípady 

nezverejnenia informácií alebo 

zverejnenia nepresných informácií.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN) 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a)  V odseku 5 sa vypúšťa prvý 

pododsek písm. c) a druhý pododsek; 

vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 – písmeno a a (nové) 

 Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 30 – odsek 5 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 aa)  Odsek 5 sa nahrádza takto:  

„5.  Členské štáty zabezpečia, aby boli 

informácie o vlastníckych právach 

prístupné v každom prípade pre:  

„5.  Členské štáty zabezpečia, aby boli 

informácie o vlastníckych právach 

prístupné v každom prípade pre:  

a)  príslušné orgány a FIU, a to bez 

obmedzenia;  

a)  príslušné orgány a FIU, a to bez 

obmedzenia;  

b)  povinné subjekty, a to v rámci 

povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 

klientovi v súlade s kapitolou II;  

b)  povinné subjekty, a to v rámci 

povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 

klientovi v súlade s kapitolou II;  
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c)  každú osobu alebo organizáciu, 

ktorá môže preukázať legitímny záujem. 

c)  verejnosť. 

Osoby alebo organizácie uvedené 

v písmene c) majú prístup aspoň k menu, 

mesiacu a roku narodenia, štátnej 

príslušnosti a krajine pobytu konečného 

užívateľa výhod, ako aj povahe a rozsahu 

držaného podielu konečného užívateľa 

výhod. 

Informácie prístupné verejnosti zahŕňajú 

aspoň meno, dátum narodenia, štátnu 

príslušnosť, adresu podniku alebo služby 

a krajinu pobytu konečného užívateľa 

výhod, ako aj povahu a rozsah ním 

držaného podielu. 

Na účely tohto odseku musí byť prístup 

k informáciám o vlastníckych právach 

v súlade s pravidlami ochrany údajov 

a môže podliehať registrácii online 

a úhrade poplatku. Poplatky účtované za 

získanie informácií nesmú presiahnuť 

administratívne náklady na takýto úkon. 

Na účely tohto odseku musí byť prístup 

k informáciám o vlastníckych právach 

v súlade s pravidlami ochrany údajov 

a normami otvoreného prístupu 

k údajom.“; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849 

Odôvodnenie 

 Informácie v registroch o konečných užívateľoch výhod by mali byť verejne prístupné 

v otvorenom dátovom formáte. Požiadavkou, aby členské štáty vytvorili registre v súlade 

s normami otvoreného prístupu k údajom, sa tiež zabráni vytváraniu takých registrov, 

v ktorých by sa dalo vyhľadávať len pomocou jedného parametra, napríklad mena 

spoločnosti. Okrem toho sa tým výrazne uľahčí prepojenie registrov medzi členskými štátmi, 

ktoré sa očakáva v nadchádzajúcich rokoch. 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 – písmeno c 

 Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 30 – odsek 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„9.  Vo výnimočných prípadoch, ktoré 

sa stanovia vo vnútroštátnom práve, ak by 

prístup uvedený v odseku 5 písm. b) 

vystavil konečného užívateľa výhod riziku 

podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo 

zastrašovania, alebo ak je konečným 

užívateľom výhod maloletá alebo inak 

nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v 

závislosti od prípadu stanoviť výnimku z 

takéhoto prístupu ku všetkým alebo 

„9.  Vo výnimočných prípadoch, ktoré 

sa stanovia vo vnútroštátnom práve, ak by 

prístup uvedený v odseku 5 písm. b) a c) 

vystavil konečného užívateľa výhod riziku 

únosu, vydierania, násilia alebo 

zastrašovania, najmä ak je konečným 

užívateľom výhod maloletá alebo inak 

nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v 

závislosti od prípadu stanoviť výnimku z 

takéhoto prístupu ku všetkým alebo 
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niektorým informáciám o vlastníckych 

právach.  

niektorým informáciám o vlastníckych 

právach. Výnimky nikdy nemajú 

neobmedzenú platnosť a v pravidelných 

intervaloch sa prehodnocujú s cieľom 

zabrániť ich zneužívaniu. 

 V prípade udelenia výnimky sa táto 

skutočnosť jasne uvedie v registri 

prístupnom pre subjekty uvedené v odseku 

5 písm. b) a c). 

Výnimky udelené v súlade s týmto 

odsekom sa neuplatňujú na úverové 

inštitúcie a finančné inštitúcie a na povinné 

subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3 

písm. b), ktoré sú verejnými činiteľmi. 

Výnimky udelené v súlade s týmto 

odsekom sa neuplatňujú na úverové 

inštitúcie a finančné inštitúcie a na povinné 

subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3 

písm. b), ktoré sú verejnými činiteľmi. 

Odôvodnenie 

 Pôvodný text by sa dal interpretovať tak, že by sa vytvorila automatická paušálna výnimka 

pre všetky spoločnosti, v ktorých aspoň jedna z osôb, ktoré sú uvedené ako konečný užívateľ 

výhod, nedosiahla určitý vek. Súčasný odkaz na riziko podvodu by mohol byť použitý na 

podávanie žiadostí o udelenie výnimky výlučne na základe hospodárskej straty. Ak sa udelí 

výnimka, táto skutočnosť sa jasne uvedie vo verejne prístupnom registri. Tieto výnimky by sa 

nemali udeľovať bez časového obmedzenia.  

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno a 

 Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 31 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa 

tento článok uplatňoval na správu 

zvereného majetku a iné typy právnych 

štruktúr so štruktúrou alebo funkciami 

podobnými správe zvereného majetku, ako 

sú, okrem iného, fiducie, Treuhand alebo 

fideicomiso. 

„1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa 

tento článok uplatňoval na správu 

zvereného majetku a iné typy právnych 

štruktúr so štruktúrou alebo funkciami 

podobnými správe zvereného majetku, ako 

sú, okrem iného, fiducie, Treuhand, waqf 

alebo fideicomiso a všetky ostatné súčasné 

alebo budúce právne štruktúry podobné 

z hľadiska štruktúry alebo funkcie. 

Členské štáty vyžadujú, aby správcovia 

každej výslovne zriadenej správy 

zvereného majetku riadenej v danom 

členskom štáte, získali a mali primerané, 

presné a aktuálne informácie o 

vlastníckych právach, pokiaľ ide o správu 

Členské štáty vyžadujú, aby správcovia 

každej výslovne zriadenej správy 

zvereného majetku založenej, riadenej 

a/alebo vykonávanej v danom členskom 

štáte, získali a mali primerané, presné a 

aktuálne informácie o vlastníckych 
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zvereného majetku. Uvedené informácie 

zahŕňajú totožnosť: 

právach, pokiaľ ide o správu zvereného 

majetku. Uvedené informácie zahŕňajú 

totožnosť: 

a)  zriaďovateľa; a)  zriaďovateľa(-ov); 

b)  správcu; b)  správcu(-ov); 

c)  protektora (ak je určený); c)  protektora(-ov), ak je (sú) určený(-

í); 

d)  beneficientov alebo triedy 

beneficientov; 

d)  beneficientov alebo triedy 

beneficientov a 

e)  akejkoľvek inej fyzickej osoby 

vykonávajúcej účinnú kontrolu nad 

majetkom zvereným do správy.“; 

e)  akejkoľvek inej fyzickej osoby 

vykonávajúcej účinnú kontrolu nad 

majetkom zvereným do správy.“; 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno b 

 Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 31 – odsek 3a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„3a.  Informácie uvedené v odseku 1 sú 

uchovávané v centrálnom registri 

zriadenom členským štátom, v ktorom sa 

správa zvereného majetku vykonáva.“; 

„3a.  Informácie uvedené v odseku 1 sú 

uchovávané v centrálnom registri 

zriadenom členským štátom, v ktorom sa 

správa zvereného majetku založila, riadi 

alebo vykonáva.Členské štáty oznámia 

Komisii charakteristické znaky 

vnútroštátnych centrálnych registrov.“; 

Odôvodnenie 

 Tieto ustanovenia by sa mali vzťahovať na všetky súčasné aj budúce právne štruktúry 

podobné trustom. Členské štáty by mali vyžadovať registráciu všetkých trustov, na ktoré sa 

vzťahujú ich právne predpisy alebo ktoré riadi osoba s trvalým pobytom v EÚ, a to 

aj v prípadoch, keď všetky ostatné strany trustu a jeho aktíva nie sú v EÚ. Týmto spôsobom by 

mohli členské štáty zabezpečiť, aby ich právne predpisy alebo ich štátmi príslušníci 

neumožňovali pranie špinavých peňazí alebo vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v iných 

častiach sveta, čo je osobitne dôležité pre rozvojové krajiny. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno d 

 Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 31 – odsek 4 a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„4a.  Informácie uchovávané v registri 

uvedenom v odseku 3a tohto článku 

týkajúce sa akejkoľvek inej správy 

zvereného majetku, než ktorá je uvedená v 

článku 7b písm. b) smernice (ES) 

2009/101, sa sprístupnia každej osobe 

alebo organizácii, ktorá môže preukázať 

legitímny záujem. 

„4a. Informácie uchovávané v registri 

uvedenom v odseku 3a tohto článku sú 

verejne prístupné v otvorenom dátovom 

formáte. 

Informáciami prístupnými osobám alebo 

organizáciám, ktoré môžu preukázať 

legitímny záujem, sú meno, mesiac a rok 

narodenia, štátna príslušnosť a krajina 

pobytu konečného užívateľa výhod 

vymedzeného v článku 3 bode 6 písm. b). 

Verejne prístupnými informáciami sú 

meno, dátum narodenia, štátna príslušnosť 

a krajina pobytu konečného užívateľa 

výhod vymedzeného v článku 3 bode 6 

písm. b), ako aj povaha a rozsah ním 

držaného podielu. 

 Členské štáty zabezpečia, 

aby za výnimočných okolností 

a osobitných podmienok, ktoré sa stanovia 

vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 

mohol zriaďovateľ a/alebo správca 

požiadať vnútroštátne orgány, aby sa 

informácie o príslušnej správe zvereného 

majetku alebo právnej štruktúre v záujme 

ochrany súkromia zraniteľných 

beneficientov nezverejnili. Ak 

vnútroštátny orgán takúto žiadosť schváli, 

vo verejnom registri sa uvedie, 

že prístupné informácie o správe 

zvereného majetku alebo právnej 

štruktúre sú neúplné. Tieto rozhodnutia 

sú kedykoľvek napadnuteľné. 

Odôvodnenie 

 Otvorený dátový formát je zásadne dôležitý na to, aby sa zabránilo skrývaniu skutočného 

vlastníctva trustov. Umožňuje zber a analýzu veľkého množstva údajov, ktoré uľahčujú 

zisťovanie anomálií, vzorov, chýb, upozornení atď. Umožňuje tiež spájanie údajov 

o vlastníckych právach s informáciami z iných zdrojov údajov, ktoré sú dôležité pri 

odhaľovaní korupcie v celom hodnotovom reťazci, ako sú zmluvy a postupy verejného 

obstarávania. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno d 

 Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 31 – odsek 4 b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4b.  Pri nadväzovaní nového 

klientského vzťahu so správou zvereného 

majetku či inou právnou štruktúrou 

podliehajúcou registrácii informácií o 

vlastníckych právach podľa odseku 3a 

povinné subjekty získajú v prípade potreby 

dôkaz o registrácii.“; 

4b.  Pri nadväzovaní nového 

klientského vzťahu so správou zvereného 

majetku či inou právnou štruktúrou 

podliehajúcou registrácii informácií o 

vlastníckych právach podľa odseku 3a 

povinné subjekty získajú v prípade potreby 

dôkaz o registrácii a oznámia akúkoľvek 

nezrovnalosť informácií o vlastníckych 

právach uvedených v centrálnom registri 

s informáciami o vlastníckych právach, 

ktoré zistili v rámci svojho postupu 

povinnej starostlivosti vo vzťahu 

ku klientovi.“; 

Odôvodnenie 

Stanovením požiadavky, aby povinné subjekty museli oznamovať nezrovnalosti medzi svojou 

hĺbkovou analýzou klienta (client due dilligence) a verejnými registrami o vlastníckych 

vzťahoch, by sa skvalitnili údaje vo verejných registroch o vlastníckych vzťahoch. Treba tiež 

zdôrazniť, že povinné subjekty sa nemajú spoliehať na informácie uvedené vo verejných 

registroch, ale musia naďalej vykonávať svoju nezávislú hĺbkovú analýzu klienta, aby zistili, 

kto sú ich klienti. 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno d a (nové) 

Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 31 – odsek 5 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 da) Odsek 5 sa nahrádza takto: 

5.  Členské štáty vyžadujú, aby boli 

informácie uchovávané v centrálnom 

registri v zmysle odseku 4 primerané, 

presné a aktuálne. 

„5.  Členské štáty vyžadujú, aby boli 

informácie uchovávané v centrálnom 

registri v zmysle odseku 4 primerané, 

presné a aktuálne. Členské štáty vyžadujú, 

aby povinné subjekty oznamovali prípady 

nezverejnenia alebo zverejnenia 
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nepresných informácií.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN) 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno e 

 Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 31 – odsek 7a – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Vo výnimočných prípadoch stanovených 

vo vnútroštátnom práve, ak by prístup 

uvedený v odsekoch 4 a 4a vystavil 

konečného užívateľa výhod riziku 

podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo 

zastrašovania, alebo ak je konečným 

užívateľom výhod maloletá alebo inak 

nespôsobilá osoba, členské štáty môžu 

v závislosti od prípadu stanoviť výnimku 

z takéhoto prístupu ku všetkým alebo 

niektorým informáciám o vlastníckych 

právach. 

„Vo výnimočných prípadoch stanovených 

vo vnútroštátnom práve, ak by prístup 

uvedený v odsekoch 4 a 4a vystavil 

konečného užívateľa výhod riziku únosu, 

vydierania, násilia alebo zastrašovania, 

najmä ak je konečným užívateľom výhod 

maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, 

členské štáty môžu v závislosti od prípadu 

stanoviť výnimku z takéhoto prístupu ku 

všetkým alebo niektorým informáciám 

o vlastníckych právach. Výnimky nikdy 

nemajú neobmedzenú platnosť 

a v pravidelných intervaloch sa 

prehodnocujú. 

Odôvodnenie 

Pozri článok 1  ods. 1 bod 9 písmeno c). 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno h 

 Smernica (EÚ) 2015/849 

Článok 31 – odsek 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„10. Na účely tohto článku sa správa 

zvereného majetku považuje za správu 

vykonávanú v každom členskom štáte, v 

ktorom sú správcovia usadení. 

„10. Na účely tohto článku sa správa 

zvereného majetku považuje za správu 

založenú, riadenú alebo  vykonávanú v 

členskom štáte, ak: 

 a)  je založená podľa práva tohto 

členského štátu alebo sa ním riadi, alebo 
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sa jej najvyšší odvolací súd nachádza 

v jurisdikcii tohto členského štátu; alebo 

 b)  ju spája s týmto členským štátom: 

 i)  jeden alebo viac konečných 

užívateľov výhod tejto správy zvereného 

majetku, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 

6 písm. b), s pobytom v tomto členskom 

štáte; 

 ii)  držba nehnuteľnosti v tomto 

členskom štáte; 

 iii)  držba akcií alebo hlasovacích práv 

alebo vlastníckeho podielu v právnom 

subjekte, ktorý je zaregistrovaný v tomto 

členskom štáte; alebo 

 iv)  bankový alebo platobný účet 

vedený v úverovej inštitúcii s činnosťou 

v tomto členskom štáte.“; 

Odôvodnenie 

Správa zvereného majetku by mala byť zaregistrovaná vo všetkých členských štátoch, 

s ktorými je určitým spôsobom spojená.  

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 2 – bod 1 a (nový) 

Smernica 2009/101/ES 

Článok 7 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a) V článku 7 sa dopĺňa toto písmeno 

ba): 

 „ba) nezverejnenie informácií 

o vlastníckych právach konečného 

užívateľa, ako sa to vyžaduje 

v článku 7b.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1) 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 2 – bod 1 b (nový) 
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Smernica 2009/101/ES 

Článok 7 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b) V článku 7 sa dopĺňa tento druhý 

odsek: 

 „Členské štáty zabezpečia, aby sa v 

prípade, keď sa povinnosti vzťahujú na 

právnické osoby, mohli pokuty uplatňovať 

na fyzické osoby, ktoré sú podľa 

vnútroštátneho práva zodpovedné za 

porušenie, vrátane členov riadiaceho 

orgánu.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1) 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 2 – bod 2 

Smernica 2009/101/ES 

Článok 7 b – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Informácie zahŕňajú meno, mesiac a rok 

narodenia, štátnu príslušnosť a krajinu 

pobytu konečného užívateľa výhod, ako aj 

povahu a rozsah ním držaného podielu. 

Informácie zahŕňajú meno, dátum 

narodenia, štátnu príslušnosť, krajinu 

pobytu a kontaktné údaje (bez uvedenia 

adresy bydliska) konečného užívateľa 

výhod, ako aj povahu a rozsah ním 

držaného podielu. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 2 – bod 2 

Smernica 2009/101/ES 

Článok 7 b – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

informácie o vlastníckych právach uvedené 

v odseku 1 tohto článku takisto zverejnili 

prostredníctvom systému prepojenia 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

informácie o vlastníckych právach uvedené 

v odseku 1 tohto článku takisto zverejnili 

prostredníctvom systému prepojenia 

registrov uvedeného v článku 4a ods. 2, 
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registrov uvedeného v článku 4a ods. 2. a to v súlade s pravidlami ochrany údajov, 

ako aj s normami otvoreného prístupu 

k údajom, pričom podliehajú online 

registrácii.  

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 2 – bod 2 

Smernica 2009/101/ES 

Článok 7 b – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Vo výnimočných prípadoch 

stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by 

prístup k informáciám uvedený v odseku 1 

vystavil konečného užívateľa výhod riziku 

podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo 

zastrašovania, alebo ak je konečným 

užívateľom výhod maloletá alebo inak 

nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v 

závislosti od prípadu stanoviť výnimku z 

povinného zverejňovania všetkých alebo 

niektorých informácií o vlastníckych 

právach. 

4. Vo výnimočných prípadoch 

stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by 

prístup k informáciám uvedený v odseku 1 

vystavil konečného užívateľa výhod riziku 

únosu, vydierania, násilia alebo 

zastrašovania, alebo ak je konečným 

užívateľom výhod maloletá alebo inak 

nespôsobilá osoba, členské štáty môžu 

v závislosti od prípadu stanoviť výnimku 

z povinného zverejňovania všetkých alebo 

niektorých informácií o vlastníckych 

právach. Výnimky nikdy nemajú 

neobmedzenú platnosť a v pravidelných 

intervaloch sa prehodnocujú s cieľom 

zabrániť ich zneužívaniu. V prípade 

udelenia výnimky sa táto skutočnosť 

jasne uvedie v registri prístupnom pre 

subjekty uvedené v článku 30 ods. 5 

písm. b) a c) smernice (EÚ) 2015/849. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 2 – bod 2 

Smernica 2009/101/ES 

Článok 7 b – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 „5a. Členské štáty vyžadujú, aby 

príslušné orgány účinne monitorovali 

a prijímali potrebné opatrenia s cieľom 

zaručiť dodržiavanie požiadaviek 
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uvedených v tomto článku. Členské štáty 

zabezpečia, aby príslušné orgány mali 

primerané právomoci vrátane právomoci 

vynútiť si predloženie všetkých 

informácií, ktoré sú dôležité na 

monitorovanie dodržiavania súladu 

s predpismi a vykonávanie kontrol a aby 

mali primerané finančné, ľudské 

a technické zdroje na vykonávanie svojich 

funkcií. Členské štáty zabezpečia, aby 

pracovníci uvedených orgánov 

zachovávali vysoké profesionálne normy 

vrátane noriem v oblasti dôvernosti 

a ochrany údajov, aby boli vysoko 

zásadoví a primerane kvalifikovaní.“ 
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