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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Kontext 

Súčasná smernica o prospekte 2003/71/ES harmonizuje pravidlá uverejňovania prospektov, 

keď chcú spoločnosti získať kapitál buď prostredníctvom kótovania akcií na burze, alebo 

ponúknutím investičných príležitostí širokej verejnosti. Prospekt musí obsahovať potrebné 

informácie pre investorov, aby mohli prijať informované investičné rozhodnutie.  

 

Komisia navrhla ako súčasť únie kapitálových trhov prepracovanie smernice o prospekte 

s cieľom zjednodušiť a zlacniť získavanie kapitálu pre podniky, najmä MSP, a poskytovať 

jasné informácie potenciálnym investorom vrátane retailových investorov. 

 

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad nad záujmami spotrebiteľov v širokom 

spektre odvetví vrátane finančných služieb, ako aj za zvyšovanie konkurencieschopnosti na 

jednotnom trhu. Je dôležité, aby retailoví investori mali prístup k primeraným informáciám 

a mohli sa tak informovane rozhodnúť. 

 

Zhrnutie 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko odporúča premenovať „súhrn“ na „úvodný 

súhrn“, aby sa presnejšie zohľadnil jeho účel. Spravodajkyňa výboru požiadaného 

o stanovisko sa domnieva, že poskytnutie súhrnu by malo byť povinné iba vtedy, keď sa 

cenné papiere ponúkajú retailovým investorom. Mal by to byť krátky, výstižný a ľahko 

porovnateľný dokument. 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa však domnieva, že režim pre súhrn 

navrhnutý Komisiou je v určitých prípadoch príliš normatívny, napríklad čo sa týka 

stanovenia maximálnej dĺžky na šesť strán a rizikových faktorov na päť. Spravodajkyňa 

výboru požiadaného o stanovisko by uvítala pripomienky k tejto otázke. 

 

Jazyk 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje myšlienku, že investor by mal 

mať možnosť čítať súhrn prospektu v jednom z úradných jazykov svojho domovského 

členského štátu, a navrhuje, aby sa súhrn prospektu prekladal podľa potreby, s použitím 

rovnakého jazykového režimu, aký sa dohodol v nariadení o PRIIP. 

 

Nemajetkové cenné papiere 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje otvorenie trhu s nemajetkovými 

cennými papiermi pre retailových investorov a zrušenie výnimky pre dlhopisy s nominálnou 

hodnotou nad 100 000 EUR, ale je podľa nej potrebné zachovať rozlišovanie medzi 

kvalifikovanými a nekvalifikovanými investormi z hľadiska poskytovania informácií. 

 

Prahové hodnoty 

Spravodajca výboru ECON navrhol zvýšiť a znížiť určité prahové hodnoty s cieľom pomôcť 

MSP, ktoré chcú mať prístup ku kapitálovým trhom. Spravodajkyňa výboru IMCO sa 

domnieva, že umožnenie lepšieho prístupu k financovaniu pre MSP je prínosom a že 

spotrebitelia by mohli takisto mať prospech zo širšieho výberu investičných možností. 

Vzhľadom na typ spotrebiteľa, ktorý bude pravdepodobne investovať do týchto ponúk, sa 

spravodajkyňa výboru IMCO domnieva, že zmeny prahových hodnôt pravdepodobne nebudú 
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mať významný vplyv na ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa výboru požiadaného 

o stanovisko však navrhuje, aby výbor IMCO tieto hodnoty preskúmal, a preto tieto 

pozmeňujúce návrhy znova predložila na hlasovanie vo výbore IMCO. 

 

Sekundárne emisie 

V návrhu Komisie sa stanovuje režim minimálneho poskytovania informácií pri sekundárnych 

emisiách. Týmto spôsobom sa významne znížia administratívne náklady pri približne 70 % 

emisií. Spravodajkyňa výboru IMCO to podporuje za predpokladu, že nedošlo k žiadnej 

podstatnej zmene, a predložila pozmeňujúci návrh v tomto zmysle. 

 

Kolektívne financovanie 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko si je vedomá, že Komisia zvažuje možnosť 

kolektívneho financovania, a domnieva sa, že retailoví investori jasne uvítali príležitosti, ktoré 

prináša kolektívne financovanie. Domnieva sa, že platformy by mali ponúkať primeranú 

úroveň ochrany spotrebiteľa, a predložila pozmeňujúci návrh v tomto zmysle. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 

aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

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 

vytvoriť pracovné miesta. 

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 

vytvoriť pracovné miesta, najmä pre MSP. 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Poskytovanie informácií v prípade 

verejných ponúk cenných papierov alebo 

prijatia cenných papierov na obchodovanie 

na regulovanom trhu je nevyhnutné na 

ochranu investorov, a to odstránením 

informačných asymetrií medzi nimi a 

emitentmi. Harmonizácia tohto zverejnenia 

umožní vytvorenie cezhraničného 

mechanizmu udeľovania povolení, ktorý 

uľahčuje účinné fungovanie vnútorného 

trhu so širokou škálou cenných papierov. 

3. Poskytovanie informácií v prípade 

verejných ponúk cenných papierov alebo 

prijatia cenných papierov na obchodovanie 

na regulovanom trhu je nevyhnutné na 

ochranu investorov, a to znížením 

informačných asymetrií medzi nimi a 

emitentmi. Harmonizácia tohto zverejnenia 

umožní vytvorenie cezhraničného 

mechanizmu udeľovania povolení, ktorý 

uľahčuje účinné fungovanie vnútorného 

trhu so širokou škálou cenných papierov. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Cieľom tohto nariadenia je 

zabezpečiť ochranu investorov a 

efektívnosť trhu a zároveň posilniť 

jednotný kapitálový trh. Poskytovanie 

informácií, ktoré sú podľa povahy emitenta 

a cenných papierov nevyhnutné na to, aby 

investori mohli prijať informované 

investičné rozhodnutie, zabezpečuje spolu 

s pravidlami podnikania ochranu 

investorov. Takéto informácie navyše 

predstavujú účinný prostriedok na zvýšenie 

dôvery k cenným papierom a tým 

prispievajú k náležitému fungovaniu a 

rozvoju trhov s cennými papiermi. 

Zverejnenie prospektu je vhodným 

spôsobom sprístupnenia týchto údajov. 

7. Cieľom tohto nariadenia je 

zabezpečiť ochranu investorov a 

efektívnosť trhu a zároveň posilniť 

jednotný kapitálový trh a uľahčiť prístup 

MSP k tomuto trhu. Poskytovanie 

informácií, ktoré sú podľa povahy emitenta 

a cenných papierov nevyhnutné na to, aby 

investori mohli prijať informované 

investičné rozhodnutie, zabezpečuje spolu 

s pravidlami podnikania ochranu 

investorov. Takéto informácie navyše 

predstavujú účinný prostriedok na zvýšenie 

dôvery k cenným papierom a tým 

prispievajú k náležitému fungovaniu a 

rozvoju trhov s cennými papiermi. 

Zverejnenie prospektu je vhodným 

spôsobom sprístupnenia týchto údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

12. V prípade verejných ponúk 

cenných papierov s protihodnotou nižšou 

než 500 000 EUR by boli náklady na 

vypracovanie prospektu v súlade s týmto 

nariadením pravdepodobne neúmerné 

predpokladaným výnosom ponuky. Preto 

je vhodné, aby sa požiadavka na 

vypracovanie prospektu podľa tohto 

nariadenia nevzťahovala na takéto malé 

ponuky. Členské štáty by nemali ukladať 

požiadavky na poskytovanie informácií na 

vnútroštátnej úrovni, ktoré by 

predstavovali neprimerané alebo zbytočné 

prekážky vo vzťahu k takýmto ponukám, a 

zvýšili by tak roztrieštenie vnútorného 

trhu. 

12. V prípade verejných ponúk 

cenných papierov s celkovou 

protihodnotou v Únii menej než 

1 000 000 EUR budú náklady na 

vypracovanie prospektu v súlade s týmto 

nariadením pravdepodobne neúmerné 

vzhľadom na predpokladané výnosy 
ponuky. Preto je vhodné, aby sa 

požiadavka na vypracovanie prospektu 

podľa tohto nariadenia nevzťahovala na 

takéto malé ponuky. Členské štáty by sa 

mali navyše mali zdržať kladenia 

požiadaviek na poskytovanie informácií na 

vnútroštátnej úrovni, ktoré by 

predstavovali neprimerané alebo zbytočné 

prekážky vo vzťahu k takýmto ponukám, a 

zvýšili by tak roztrieštenie vnútorného 

trhu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a) Hoci by mohlo byť primerané 

vylúčiť z tohto nariadenia verejné ponuky 

cenných papierov s celkovou 

protihodnotou v Únii nižšou ako 

1 000 000EUR, minimálna úroveň 

ochrany spotrebiteľa by sa mala zachovať 

vo vzťahu k takýmto ponukám, napríklad 

v oblastiach, ako je kolektívne 

financovanie. Takáto ochrana by mohla 

zahŕňať okrem iného jasne viditeľné 

upozornenia na riziká, základné 

požiadavky na poskytovanie informácií a 

na organizáciu, právo na odstúpenie od 

zmluvy a obmedzenia sumy investície. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

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 sumu 10 000 000 

EUR, vyjadrenú ako celkovú protihodnotu 

ponuky za obdobie 12 mesiacov, nie je 

podľa tohto nariadenia potrebný 

mechanizmus povolení a vypracovanie 

prospektu môže vyvolať neprimerané 

náklady. Preto by členské štáty mali vyňať 

takéto druhy ponúk z povinnosti 

poskytnúť informácie stanovenej v tomto 

nariadení. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

22. Súhrn prospektu by mal byť 

užitočným zdrojom informácií pre 

investorov, najmä retailových investorov. 

Zároveň by mal byť samostatnou časťou 

prospektu a mal by byť zameraný na 

kľúčové informácie, ktoré investori 

potrebujú na to, aby boli schopní 

rozhodnúť sa, ktoré ponuky a prijatia na 

obchodovanie s cennými papiermi majú 

22. Súhrn prospektu by mal byť 

užitočným zdrojom informácií pre 

investorov, najmä retailových investorov a 

MSP. Zároveň by mal byť samostatnou 

časťou prospektu a mal by byť zameraný 

na kľúčové informácie, ktoré investori 

potrebujú na to, aby boli schopní 

rozhodnúť sa, ktoré ponuky a prijatia na 

obchodovanie s cennými papiermi majú 
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ďalej zvažovať. Takéto kľúčové informácie 

by mali obsahovať základné charakteristiky 

a riziká súvisiace s emitentom, prípadným 

ručiteľom a s cennými papiermi 

ponúkanými alebo prijatými na 

obchodovanie na regulovanom trhu. V 

súhrne by sa mali uvádzať aj všeobecné 

podmienky ponuky. Konkrétne, uvedenie 

rizikových faktorov v súhrne by malo 

pozostávať z obmedzeného výberu 

špecifických rizík, ktoré emitent považuje 

za najpodstatnejšie. 

ďalej zvažovať. Takéto kľúčové informácie 

by mali obsahovať základné charakteristiky 

a riziká súvisiace s emitentom, prípadným 

ručiteľom a s cennými papiermi 

ponúkanými alebo prijatými na 

obchodovanie na regulovanom trhu. V 

súhrne by sa mali uvádzať aj všeobecné 

podmienky ponuky. Konkrétne, uvedenie 

rizikových faktorov v súhrne by malo 

pozostávať z obmedzeného výberu 

špecifických rizík, ktoré emitent považuje 

za najpodstatnejšie. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 43 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

43. Jedným z hlavných cieľov únie 

kapitálových trhov je uľahčiť MSP prístup 

k financovaniu na kapitálových trhoch v 

rámci Únie. Keďže takéto podniky obvykle 

potrebujú získať pomerne nižšie sumy než 

iní emitenti, náklady na vypracovanie 

prospektu môžu byť neprimerane vysoké a 

môžu ich odradiť od ponúkania cenných 

papierov verejnosti. Vzhľadom na svoju 

veľkosť a kratšiu existenciu však MSP 

zároveň môžu niesť vyššie investičné 

riziko než väčší emitenti a mali by 

investorom poskytnúť dostatočné 

informácie na to, aby prijali svoje 

investičné rozhodnutia. Preto by sa mala 

nájsť správna rovnováha medzi nákladovo 

efektívnym prístupom na finančné trhy a 

ochranou investora pri upravovaní obsahu 

prospektu, ktorý sa vzťahuje na MSP, a na 

dosiahnutie tohto cieľa by sa mal preto 

vypracovať osobitný režim poskytovania 

informácií pre MSP. 

43. Jedným z hlavných cieľov únie 

kapitálových trhov je uľahčiť MSP, ktoré 

sú hlavným ťahúňom hospodárstva Únie, 
prístup k financovaniu na kapitálových 

trhoch v rámci . Keďže takéto podniky 

obvykle potrebujú získať pomerne nižšie 

sumy než iní emitenti, náklady na 

vypracovanie prospektu môžu byť 

neprimerane vysoké a komplikované 

administratívne postupy ich môžu odradiť 

od ponúkania cenných papierov verejnosti. 

Vzhľadom na svoju veľkosť a kratšiu 

existenciu však MSP zároveň môžu niesť 

vyššie investičné riziko než väčší emitenti 

a mali by investorom poskytnúť dostatočné 

informácie na to, aby prijali svoje 

investičné rozhodnutia. Preto by sa mala 

nájsť správna rovnováha medzi nákladovo 

efektívnym prístupom na finančné trhy a 

ochranou investora pri upravovaní obsahu 

prospektu, ktorý sa vzťahuje na MSP, a na 

dosiahnutie tohto cieľa by sa mal preto 

vypracovať osobitný režim poskytovania 

informácií pre MSP. 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 44 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

44. Minimálne informácie, ktoré musia 

MSP poskytovať v rámci osobitného 

režimu poskytovania informácií by mali 

byť upravené tak, aby sa zameriavali na 

údaje, ktoré sú podstatné alebo dôležité pre 

spoločnosti takejto veľkosti a ich 

investorov, a mali by sa zamerať na 

zabezpečenie proporcionality medzi 

veľkosťou spoločnosti a jej finančnými 

potrebami na jednej strane a nákladmi na 

vypracovanie prospektu na strane druhej. S 

cieľom zabezpečiť, aby MSP mohli 

vypracovať prospekty bez toho, aby im 

vznikli náklady, ktoré sú neprimerané ich 

veľkosti a rozsahu získavania finančných 

prostriedkov, by mal byť osobitný režim 

poskytovania informácií pre MSP 

flexibilnejší než ten, ktorý sa uplatňuje u 

spoločností na regulovaných trhoch, a to v 

miere zlučiteľnej so zabezpečením 

zverejnenia kľúčových informácií 

investorom. 

44. Obmedzené informácie, ktoré 

musia MSP poskytovať v rámci osobitného 

režimu poskytovania informácií by sa mali 

zameriavať na údaje, ktoré sú podstatné 

alebo dôležité pre spoločnosti takejto 

veľkosti a ich investorov. Mali by sa 

zamerať na zabezpečenie proporcionality 

medzi veľkosťou spoločnosti a jej 

finančnými potrebami na jednej strane a 

nákladmi na vypracovanie prospektu na 

strane druhej. S cieľom zabezpečiť, aby 

MSP mohli vypracovať prospekty bez 

toho, aby im vznikli náklady, ktoré sú 

neprimerané ich veľkosti a rozsahu 

získavania finančných prostriedkov, by mal 

byť osobitný režim poskytovania 

informácií pre MSP flexibilnejší než ten, 

ktorý sa uplatňuje u spoločností na 

regulovaných trhoch, a to v miere 

zlučiteľnej so zabezpečením zverejnenia 

kľúčových informácií investorom. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 47 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

47. Zvýhodňujúce zaobchádzanie s 

emisiami nemajetkových cenných 

papierov s jednotkovou menovitou 

hodnotou vo výške nad 100 000 EUR 

môže narúšať štruktúru dlhopisových 

trhov, vytvoriť prekážky správnej 

diverzifikácii portfólií a vývoju 

elektronických obchodných platforiem, 

čím sa ohrozuje likvidita na sekundárnom 

vypúšťa sa 
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trhu, a môžu sa obmedziť investičné 

možnosti pre retailových investorov, 

pretože sa im upiera možnosť získať 

podnikové dlhopisy investičného stupňa. 

Preto je vhodné odstrániť výnimku z 

predkladania prospektov pre ponuky 

nemajetkových cenných papierov, ktorých 

jednotková menovitá hodnota dosahuje 

najmenej 100 000 EUR, a nižšiemu 

štandardu zverejnenia udelenému 

prospektom týkajúcim sa takých 

nemajetkových cenných papierov, ktoré 

boli pôvodne uvedené v smernici 

2003/71/ES. Predovšetkým je vhodné 

zjednotiť minimálne požiadavky na 

informácie pre nemajetkové prospekty, 

čím by sa nahradil dvojitý štandard 

zverejňovania informácií medzi emisiami 

zameranými len na kvalifikovaných 

investorov a emisiami zameranými na 

nekvalifikovaných investorov. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 49 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

49. Vynechanie citlivých informácií z 

prospektu by sa malo povoliť za určitých 

okolností prostredníctvom výnimky 

udelenej príslušným orgánom s cieľom 

predísť situáciám škodlivým pre emitenta. 

49. Vynechanie citlivých informácií z 

prospektu by sa malo povoliť za určitých 

okolností prostredníctvom výnimky 

udelenej príslušným orgánom s cieľom 

predísť situáciám škodlivým pre emitenta 

za predpokladu, že takéto vynechanie by 

pravdepodobne nezavádzalo verejnosť, 

pokiaľ ide o skutočnosti a okolnosti, ktoré 

sú podstatné pre informované hodnotenie 

emitenta, ponúkajúceho alebo ručiteľa. 

Odôvodnenie 

Toto odôvodnenie by sa malo zosúladiť s príslušným článkom návrhu (článok 17 ods. 2 písm. 

b)) 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ponuka cenných papierov 

adresovaná menej ako 150 fyzickým alebo 

právnickým osobám na členský štát iným 

ako kvalifikovaným investorom; 

b) ponuka cenných papierov 

adresovaná menej ako 500 fyzickým alebo 

právnickým osobám na členský štát iným 

ako kvalifikovaným investorom; existujúci 

akcionári a zamestnanci sa 

nezapočítavajú do počtu osôb, ktorým je 

ponuka určená; 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) ponuka cenných papierov, ktorých 

jednotková nominálna hodnota dosahuje 

najmenej 100 000 EUR; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

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 

1 000 000 EUR, ktorá sa vypočíta za 

obdobie 12 mesiacov; 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod v a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 va) „retailový investor“ je retailový 

investor podľa vymedzenia v článku 4 

bode 6 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. 

Odôvodnenie 

Týmto sa zavádza vymedzenie retailového investora obsiahnuté v nariadení o PRIIP. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členský štát môže udeliť výnimku 

verejným ponukám cenných papierov, 

pokiaľ ide o požiadavku vypracovania 

prospektu uvedenú v odseku 1, za 

predpokladu, že: 

2. Verejné ponuky cenných papierov 

sú vyňaté z požiadavky vypracovania 

prospektu podľa odseku 1 za predpokladu, 

že: 

a)  ponuka sa predloží len v danom 

členskom štáte a 

a)  ponuka nepodlieha oznámeniu 

podľa článku 24 a  

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 10 000 000 EUR. 

Členské štáty oznámia Komisii a orgánu 

ESMA, či v zmysle tohto odseku uplatňujú 

túto možnosť vrátane vybranej 

protihodnoty ponuky tvoriacej hranicu, 

pod ktorou sa uplatňuje výnimka v 

prípade domácich ponúk. 

Členské štáty neuložia ani nezachovajú 

povinnosť poskytnutia informácií pre 
ponuky vyňaté podľa tohto odseku. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1– pododsek 1 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Odchylne od prvého pododseku, ak sa 

prospekt týka prijímania na obchodovanie 

na regulovanom trhu nemajetkových 

cenných papierov ponúkaných výlučne 

kvalifikovaným investorom alebo v 

nominálnej hodnote najmenej 100 000 

EUR, nevyžaduje sa súhrn. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Obsah súhrnu musí byť presný, 

pravdivý, jasný a nezavádzajúci. Musí byť 

v súlade s ostatnými časťami prospektu. 

2. Obsah súhrnu musí byť presný, 

pravdivý, jasný a nezavádzajúci a musí 

obsahovať všetky relevantné informácie. 

Musí byť v súlade s ostatnými časťami 

prospektu. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – uvádzacia veta 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Súhrn sa vypracuje ako krátky, stručný 

dokument v rozsahu najviac šesť strán 

formátu A4 po vytlačení. Musí: 

Súhrn sa vypracuje ako krátky, stručný 

dokument v rozsahu najviac šesť strán 

formátu A4 po vytlačení, pričom tento 

počet sa v prípade potreby môže zvýšiť na 

10 strán. Musí: 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) byť napísaný jazykom a štýlom, 

ktoré uľahčujú pochopenie informácií, a to 

najmä jazykom, ktorý je jasný, 

netechnický, výstižný a zrozumiteľný. 

b) byť napísaný jazykom a štýlom, 

ktoré uľahčujú pochopenie informácií, a to 

najmä jazykom, ktorý je jasný, 

netechnický, výstižný a zrozumiteľný pre 

daný druh investora. 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 4 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a)  úvod obsahujúci varovania; a) úvod obsahujúci varovania vrátane 

miery, do akej investori môžu stratiť svoje 

investície v prípade najhoršieho scenára; 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 5 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Úvod súhrnu musí obsahovať 

názov cenných papierov, totožnosť a 

kontaktné údaje emitenta, ponúkajúceho 

alebo osoby žiadajúcej o prijatie, totožnosť 

a kontaktné údaje príslušného domovského 

orgánu a dátum dokumentu. Musí 

obsahovať varovanie, že: 

5. Oddiel podľa odseku 4 písm. a) 

obsahuje názov cenných papierov, 

totožnosť a kontaktné údaje emitenta, 

ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o 

prijatie, totožnosť a kontaktné údaje 

príslušného domovského orgánu a dátum 

dokumentu. Musí obsahovať varovanie, že: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

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?“ 

c) v pododdiele s názvom „Aké sú 

kľúčové riziká špecifické pre emitenta?“ 



 

AD\1099351SK.doc 15/22 PE578.848v02-00 

 SK 

bude stručný opis maximálne piatich 

najvýznamnejších rizikových faktorov 

emitenta obsiahnutých v kategórii 

najvyššej závažnosti podľa článku 16. 

bude stručný a jasný opis maximálne 

piatich najvýznamnejších rizikových 

faktorov emitenta obsiahnutých v kategórii 

najvyššej závažnosti podľa článku 16. 

počet rizikových faktorov sa v prípade 

potreby môže zvýšiť na maximálne osem. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 7 – písmeno d 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) v pododdiele s názvom „Aké sú 

kľúčové riziká špecifické pre cenné 

papiere?“ bude stručný opis maximálne 

piatich najvýznamnejších rizikových 

faktorov špecifických pre cenné papiere, 

obsiahnutých v kategórii najvyššej 

závažnosti podľa článku 16. 

d) v pododdiele s názvom „Aké sú 

kľúčové riziká špecifické pre cenné 

papiere?“ bude stručný a jasný opis 

maximálne piatich najvýznamnejších 

rizikových faktorov špecifických pre cenné 

papiere, obsiahnutých v kategórii najvyššej 

závažnosti podľa článku 16. počet 

rizikových faktorov sa v prípade potreby 

môže zvýšiť na maximálne osem. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1– pododsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak nedošlo k žiadnej podstatnej zmene 

informácií obsiahnutých v registračnom 

dokumente predloženom ako súčasť 

pôvodného prospektu, osobitný 

registračný dokument na účely 

sekundárnej emisie si pred uverejnením 

nevyžaduje schválenie príslušným 

orgánom. 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Malé a stredné podniky si môžu zvoliť 

možnosť vypracovať prospekt v rámci 

minimálneho režimu poskytovania 

informácií pre malé a stredné podniky v 

prípade verejnej ponuky cenných papierov 
za predpokladu, že nemajú žiadne cenné 

papiere prijaté na obchodovanie na 

regulovanom trhu. 

Emitenti si môžu zvoliť možnosť 

vypracovať prospekt v rámci primeraného 

režimu poskytovania informácií 

stanoveného v tomto článku za 

predpokladu, že nemajú žiadne cenné 

papiere prijaté na obchodovanie na 

regulovanom trhu a že buď: 

 a)  ponúkajú cenné papiere verejnosti 

s celkovou protihodnotou ponuky 

peňažnej sumy najviac 10 000 000 EUR 

vypočítanej za obdobie 12 mesiacov, a 

ktorá je oznámená v súlade s článkom 24; 

alebo 

 b)  sú MSP, ktorý ponúka cenné 

papiere verejnosti aspoň v jednom 

členskom štáte. 

 Zmena z „minimálneho“ ma „primeraný“ 

režim poskytovania informácií je 

horizontálna a vyžaduje si celkové 

zodpovedajúce zmeny. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Rizikové faktory uvedené v 

prospekt sú obmedzené na riziká, ktoré sú 

špecifické pre emitenta a/alebo cenné 

papiere a sú podstatné pre prijímanie 

informovaných investičných rozhodnutí, 

ako ich potvrdzuje obsah registračného 

dokumentu a opis cenných papierov. Sú 

rozdelené maximálne do troch rôznych 

kategórií, v ktorých budú odlíšené podľa 

relatívnej významnosti na základe 

1. Rizikové faktory uvedené v 

prospekt sú obmedzené na riziká, ktoré sú 

špecifické pre emitenta a/alebo cenné 

papiere a sú podstatné pre prijímanie 

informovaných investičných rozhodnutí, 

ako ich potvrdzuje obsah registračného 

dokumentu a opis cenných papierov. 
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posúdenia pravdepodobnosti ich výskytu a 

očakávaného rozsahu ich negatívneho 

vplyvu vykonaného emitentom. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. ESMA vypracuje usmernenia na 

posúdenie špecifickosti a významnosti 

rizikových faktorov príslušnými orgánmi 

a na priradenie rizikových faktorov 

všetkým kategóriám. 

2. ESMA vypracuje usmernenia k 

posúdeniu špecifickosti a významnosti 

rizikových faktorov. ESMA okrem toho 

vypracuje usmernenia, ktoré príslušným 

orgánom pomôžu preskúmať rizikové 

faktory spôsobom, ktorý emitentov 

podporuje zverejňovať primerané 

informácie zamerané na rizikové faktory. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Výška poplatkov, ktoré si účtuje 

príslušný orgán domovského členského 

štátu pri schvaľovaní prospektov, 

registračných dokumentov vrátane 

univerzálnych registračných dokumentov, 

dodatkov a zmien, ako aj pri podávaní 

univerzálnych registračných dokumentov, 

ich zmien a konečných podmienok sú 

zverejnené aspoň na webovom sídle 

príslušného orgánu. 

9. Výška poplatkov, ktoré si účtuje 

príslušný orgán domovského členského 

štátu pri schvaľovaní prospektov, 

registračných dokumentov vrátane 

univerzálnych registračných dokumentov, 

dodatkov a zmien, ako aj pri podávaní 

univerzálnych registračných dokumentov, 

ich zmien a konečných podmienok sú 

primerané a zverejnené aspoň na 

webovom sídle príslušného orgánu. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

12. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
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30 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ESMA 

zorganizuje a uskutoční aspoň jedno 

partnerské preskúmanie postupov 

schvaľovania príslušnými orgánmi vrátane 

oznámení o schválení medzi príslušnými 

orgánmi. Partnerským preskúmaním sa 

posúdi aj vplyv rôznych prístupov k 

preskúmaniu a schvaľovaniu príslušnými 

orgánmi na schopnosť emitentov získavať 

kapitál v Európskej únii. Správa o 

partnerskom preskúmaní sa uverejní 

najneskôr tri roky po dátume začiatku 

uplatňovania tohto nariadenia. V kontexte 

tohto partnerského preskúmania ESMA 

prípadne požiada o stanovisko alebo 

poradenstvo Skupinu zainteresovaných 

strán v oblasti cenných papierov a trhov 

uvedenú v článku 37 nariadenia (EÚ) č. 

1095/2010. 

30 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ESMA 

takisto zorganizuje a uskutoční aspoň 

jedno partnerské preskúmanie postupov 

schvaľovania príslušnými orgánmi vrátane 

oznámení o schválení medzi príslušnými 

orgánmi. Partnerským preskúmaním sa 

posúdi aj vplyv rôznych prístupov k 

preskúmaniu a schvaľovaniu príslušnými 

orgánmi na schopnosť emitentov získavať 

kapitál v Európskej únii. Správa o 

partnerskom preskúmaní sa uverejní 

najneskôr tri roky po dátume začiatku 

uplatňovania tohto nariadenia. Správa je 

zároveň dostupná v online formáte. V 

kontexte tohto partnerského preskúmania 

ESMA prípadne požiada o stanovisko 

alebo poradenstvo Skupinu 

zainteresovaných strán v oblasti cenných 

papierov a trhov uvedenú v článku 37 

nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Akékoľvek poplatky, ktoré 

príslušný orgán účtuje za kontrolu 

reklamy vykonanú podľa tohto článku, 

musia byť na primeranej úrovni. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 2 – pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Príslušný orgán každého hostiteľského 

členského štátu môže vyžadovať, aby bol 

súhrn uvedený v článku 7 preložený do 

jeho úradného jazyka alebo jazykov, 

nevyžaduje sa však preklad žiadnej inej 

Príslušný orgán každého hostiteľského 

členského štátu vyžaduje, aby bol súhrn 

uvedený v článku 7 napísaný v úradných 

jazykoch alebo v jednom z úradných 
jazykov, ktoré sa používajú v časti 
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časti prospektu. členského štátu, v ktorom sa cenný papier 

ponúka, alebo v inom jazyku, ktorý 

akceptujú príslušné orgány daného 

členského štátu, alebo, ak je napísaný v 

inom jazyku, aby bol preložený do jedného 

z uvedených jazykov.  

 Preklad verne a presne odráža obsah 

originálu súhrnu. 

 Príslušný orgán žiadneho hostiteľského 

členského štátu nevyžaduje preklad 

žiadnej inej časti prospektu. 

 Ak sa cenný papier ponúka v členskom 

štáte prostredníctvom marketingových 

dokumentov napísaných v jednom alebo 

viacerých úradných jazykoch daného 

členského štátu, súhrn je napísaný 

prinajmenšom v zodpovedajúcich 

úradných jazykoch. 

Odôvodnenie 

Tento PN vychádza z článku 7 nariadenia o PRIIP. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 3 – pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Príslušný orgán každého hostiteľského 

členského štátu môže vyžadovať, aby bol 

súhrn uvedený v článku 7 preložený do 

jeho úradného jazyka alebo jazykov, 

nevyžaduje sa však preklad žiadnej inej 

časti prospektu. 

Príslušný orgán každého hostiteľského 

členského štátu vyžaduje, aby bol súhrn 

uvedený v článku 7 napísaný v úradných 

jazykoch alebo v jednom z úradných 

jazykov, ktoré sa používajú v časti 

členského štátu, v ktorom sa cenný papier 

ponúka, alebo v inom jazyku, ktorý 

akceptujú príslušné orgány daného 

členského štátu, alebo, ak je napísaný v 

inom jazyku, aby bol preložený do jedného 

z uvedených jazykov. 

 Preklad verne a presne odráža obsah 

originálu súhrnu.  

 Príslušný orgán žiadneho hostiteľského 

členského štátu nevyžaduje preklad 
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žiadnej inej časti prospektu. 

 Ak sa cenný papier ponúka v členskom 

štáte prostredníctvom marketingových 

dokumentov napísaných v jednom alebo 

viacerých úradných jazykoch daného 

členského štátu, súhrn je napísaný 

prinajmenšom v zodpovedajúcich 

úradných jazykoch. 

Odôvodnenie 

Tento PN vychádza z článku 7 nariadenia o PRIIP. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Príslušné orgány členských štátov uzavrú 

na účely článku 27 a v prípade potreby na 

účely článku 26 dohody o spolupráci s 

orgánmi dohľadu tretích krajín týkajúce sa 

výmeny informácií s orgánmi dohľadu v 

tretích krajinách a presadzovania 

povinností vyplývajúcich z tohto 

nariadenia v tretích krajinách. Dohodami o 

spolupráci sa zabezpečí prinajmenšom 

účinná výmena informácií, ktorá 

príslušným orgánom umožní plniť si 

povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia. 

Príslušné orgány členských štátov uzavrú 

na účely článku 27 a v prípade potreby na 

účely článku 26 dohody o spolupráci v 

oblasti dohľadu s príslušnými orgánmi 

tretích krajín týkajúce sa výmeny 

informácií a presadzovania povinností 

vyplývajúcich z tohto nariadenia v tretích 

krajinách. Dohodami o spolupráci v oblasti 

dohľadu sa zabezpečí účinná výmena 

informácií, ktorá príslušným orgánom 

umožní plniť si povinnosti vyplývajúce z 

tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Členské štáty prijmú všetky 

potrebné opatrenia na zabezpečenie 

optimálnych postupov podávania správ o 

porušovaní tohto nariadenia. 
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