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PR_COD_1amCom

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 (EÚ) 
2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva 
obchodných spoločností 
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0239),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok50 ods. 1 a článok 50 ods. 2 písm. b), c), f) 
a g) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C8-0166/2018),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0000/2018),

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia vo svojom oznámení 
s názvom Stratégia pre jednotný digitálny 
trh v Európe30 a v oznámení akčného plánu 
EÚ pre elektronickú verejnú správu na 
roky 2016 – 2020 s názvom Urýchlenie 
digitálnej transformácie verejnej správy31

zdôraznila pomoc, ktorú verejná správa 
poskytuje podnikom, aby mohli bez 
problémov založiť firmu, pôsobiť online 

(3) Komisia vo svojom oznámení 
s názvom Stratégia pre jednotný digitálny 
trh v Európe30 a v oznámení akčného plánu 
EÚ pre elektronickú verejnú správu na 
roky 2016 – 2020 s názvom Urýchlenie 
digitálnej transformácie verejnej správy31

zdôraznila pomoc, ktorú verejná správa 
poskytuje podnikateľom, aby mohli bez 
problémov založiť firmu, pôsobiť online 
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a expandovať za hranice. V Akčnom pláne 
EÚ pre elektronickú verejnú správu sa 
výslovne uznáva význam, ktorý má 
zlepšenie využívania digitálnych nástrojov 
pri dosahovaní súladu s príslušnými 
požiadavkami v rámci práva obchodných 
spoločností. Okrem toho v Tallinnskom 
vyhlásení o elektronickej verejnej správe 
z roku 2017 členské štáty dôrazne vyzvali 
na zintenzívnenie úsilia zameraného na 
poskytovanie efektívnych elektronických 
postupov zameraných na používateľa 
v Únii.

a expandovať za hranice. V Akčnom pláne 
EÚ pre elektronickú verejnú správu sa 
výslovne uznáva význam, ktorý má 
zlepšenie využívania digitálnych nástrojov 
pri dosahovaní súladu s príslušnými 
požiadavkami v rámci práva obchodných 
spoločností. Okrem toho v Tallinnskom 
vyhlásení o elektronickej verejnej správe 
z roku 2017 členské štáty dôrazne vyzvali 
na zintenzívnenie úsilia zameraného na 
poskytovanie efektívnych elektronických 
postupov zameraných na používateľa 
v Únii.

__________________ __________________

30 COM(2015) 192 final zo 6. mája 2015. 30 COM(2015) 192 final zo 6. mája 2015.

31 COM(2016) 179 final z 19. apríla 2016. 31 COM(2016) 179 final z 19. apríla 2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Vykonanie celého zápisu 
spoločností a pobočiek do registra online 
a podanie všetkých dokumentov 
a informácií online by spoločnostiam 
umožnilo využívať digitálne nástroje pri 
ich kontaktoch s príslušnými orgánmi 
členských štátov. S cieľom zvýšiť dôveru 
by členské štáty mali zaistiť, aby 
vnútroštátni aj cezhraniční používatelia 
mali k dispozícii bezpečnú elektronickú 
identifikáciu a mohli využívať 
dôveryhodné služby v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 910/201434. S cieľom umožniť 
cezhraničnú elektronickú identifikáciu by 
členské štáty mali zaviesť aj schémy 
elektronickej identifikácie, ktoré poskytujú 
schválené prostriedky elektronickej 
identifikácie. Takéto vnútroštátne schémy 
by sa použili ako základ pre uznanie 

(7) Vykonanie celého zápisu 
spoločností a pobočiek do registra online 
a podanie všetkých dokumentov 
a informácií online by spoločnostiam 
umožnilo využívať digitálne nástroje pri 
ich kontaktoch s príslušnými orgánmi 
členských štátov. S cieľom zvýšiť dôveru 
by členské štáty mali zaistiť, aby 
vnútroštátni aj cezhraniční používatelia 
mali k dispozícii bezpečnú elektronickú 
identifikáciu a mohli využívať 
dôveryhodné služby v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 910/201434. S cieľom umožniť 
cezhraničnú elektronickú identifikáciu by 
členské štáty mali zaviesť aj schémy 
elektronickej identifikácie, ktoré poskytujú 
schválené prostriedky elektronickej 
identifikácie. Takéto vnútroštátne schémy 
by sa použili ako základ pre uznanie 
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prostriedkov elektronickej identifikácie 
vydaných v inom členskom štáte. Aby sa 
zaistila vysoká úroveň dôvery
v cezhraničných situáciách, mali by byť 
uznané iba prostriedky elektronickej 
identifikácie, ktoré sú v súlade s článkom 6 
nariadenia (EÚ) č. 910/2014. Členské štáty 
však môžu uznať aj iné prostriedky 
identifikácie, ako sú naskenované kópie 
pasov. V každom prípade by táto smernica 
mala členské štáty zaväzovať len k tomu, 
aby umožnili vykonanie zápisu spoločností 
a ich pobočiek do registra online 
a občanom z krajín EÚ podanie online 
prostredníctvom uznania ich prostriedkov 
elektronickej identifikácie.

prostriedkov elektronickej identifikácie 
vydaných v inom členskom štáte. Aby sa 
zaistila vysoká úroveň dôvery 
v cezhraničných situáciách, mali by byť 
uznané iba prostriedky elektronickej 
identifikácie, ktoré sú v súlade s článkom 6 
nariadenia (EÚ) č. 910/2014. V každom 
prípade by táto smernica mala členské štáty 
zaväzovať len k tomu, aby umožnili 
vykonanie zápisu spoločností a ich 
pobočiek do registra online a občanom 
z krajín EÚ podanie online 
prostredníctvom uznania ich prostriedkov 
elektronickej identifikácie.

__________________ __________________

34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Ako prvý krok v rámci životného 
cyklu spoločnosti by malo byť možné 
založiť spoločnosť a vykonať celý jej zápis 
do registra online. Členské štáty by však 
mali mať možnosť odchýliť sa od tejto 
požiadavky v prípade akciových 
spoločností vzhľadom na zložitosť ich 
zakladania a zápisu takýchto spoločností 
do registra a v záujme rešpektovania 
existujúcich tradícií členských štátov 
v oblasti práva obchodných spoločností. 
V každom prípade by členské štáty mali 

(9) Ako prvý krok v rámci životného 
cyklu spoločnosti by malo byť možné 
založiť spoločnosť a vykonať celý jej zápis 
do registra online. Členské štáty by však 
mali mať možnosť odchylne od tejto 
požiadavky vylúčiť akciové spoločnosti
vzhľadom na zložitosť ich zakladania 
a zápisu takýchto spoločností do registra 
a v záujme rešpektovania existujúcich 
tradícií členských štátov v oblasti práva 
obchodných spoločností. V každom 
prípade by členské štáty mali stanoviť 
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stanoviť podrobné pravidlá zapisovania do 
registra. Malo by byť možné vykonať zápis 
do registra online s predložením 
dokumentov v elektronickej podobe.

podrobné pravidlá zapisovania do registra. 
Malo by byť možné vykonať zápis do 
registra online s predložením dokumentov 
v elektronickej podobe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom pomôcť podnikom, najmä 
začínajúcim podnikom, pri zakladaní 
svojej obchodnej činnosti, by malo byť 
možné zapísať súkromnú akciovú 
spoločnosť do registra s použitím vzorov –
modelových aktov o založení spoločnosti, 
ktoré by mali byť k dispozícii online. 
Takéto modely môžu obsahovať vopred 
určený súbor možností v súlade 
s vnútroštátnym právom. Žiadatelia by 
mali mať možnosť vybrať si medzi 
použitím tohto modelu alebo zapísaním 
spoločnosti do registra s uvedeným aktom 
o založení a členské štáty by mali mať 
možnosť poskytovať vzory aj pre iné 
formy spoločností.

(11) S cieľom pomôcť podnikom, najmä 
mikro, malým a stredným podnikom, pri 
zakladaní svojej obchodnej činnosti, by 
malo byť možné zapísať súkromnú akciovú 
spoločnosť do registra s použitím vzorov –
modelových aktov o založení spoločnosti, 
ktoré by mali byť k dispozícii online. 
Takéto modely môžu obsahovať vopred 
určený súbor možností v súlade 
s vnútroštátnym právom. Žiadatelia by 
mali mať možnosť vybrať si medzi 
použitím tohto modelu alebo zapísaním 
spoločnosti do registra s uvedeným aktom 
o založení a členské štáty by mali mať 
možnosť poskytovať vzory aj pre iné 
formy spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme rešpektovania 
existujúcich tradícií členských štátov 
v oblasti práva obchodných spoločností je 
dôležité umožniť flexibilitu, pokiaľ ide 
o spôsob, akým sa má zabezpečiť systém 

(12) V záujme rešpektovania 
existujúcich tradícií členských štátov 
v oblasti práva obchodných spoločností je 
dôležité umožniť flexibilitu, pokiaľ ide 
o spôsob, akým sa má zabezpečiť systém 
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vykonávania celého zápisu spoločností 
a pobočiek do registra online, a to aj 
v súvislosti s úlohou notárov alebo 
právnikov v rámci tohto procesu. Otázky 
týkajúce sa vykonávania zápisu spoločností 
a pobočiek do registra online, ktoré nie sú 
upravené v tejto smernici, by sa mali riadiť
vnútroštátnymi právnymi predpismi.

vykonávania celého zápisu spoločností 
a pobočiek do registra online, ako aj 
online podanie dokumentov a informácií, 
a to aj v súvislosti s úlohou notárov alebo 
právnikov v rámci tohto procesu. Otázky 
týkajúce sa vykonávania zápisu spoločností 
a pobočiek do registra online, ktoré nie sú 
upravené v tejto smernici, by sa mali riadiť 
vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Podobne pokiaľ ide o vykonanie 
zápisu spoločností do registra online, malo 
by byť s cieľom znížiť náklady a zaťaženie 
spoločností aj počas celého životného 
cyklu spoločnosti možné, aby poskytovala 
dokumenty a informácie do vnútroštátnych 
registrov v plnom rozsahu online. Členské 
štáty by súčasne mali mať možnosť povoliť 
spoločnostiam podávať dokumenty 
a informácie iným spôsobom vrátane 
papierovej podoby. Informácie 
o spoločnosti by sa mali zverejniť po tom, 
ako sa informácie v týchto registroch stanú 
verejne dostupnými, keďže registre sú teraz 
prepojené a slúžia ako komplexný bod pre 
používateľov. Aby sa predišlo narušeniu 
existujúcich prostriedkov poskytovania 
informácií, členské štáty by mali mať aj 
možnosť zvoliť si uverejnenie všetkých 
alebo niektorých informácií o spoločnosti 
vo vnútroštátnom vestníku, pri súčasnom 
zabezpečení, aby register elektronicky 
zasielal informácie do vnútroštátneho 
vestníku.

(17) Podobne pokiaľ ide o vykonanie 
zápisu spoločností do registra online, malo 
by byť s cieľom znížiť náklady a zaťaženie 
spoločností aj počas celého životného 
cyklu spoločnosti možné, aby poskytovala 
dokumenty a informácie do vnútroštátnych 
registrov v plnom rozsahu online.
Akékoľvek požiadavky týkajúce sa 
pravosti, presnosti a správnej právnej 
formy akéhokoľvek predloženého 
dokumentu alebo informácií by mali 
podliehať vnútroštátnemu právu a mali 
by byť v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/20141. 
Členské štáty by súčasne mali mať 
možnosť povoliť spoločnostiam podávať 
dokumenty a informácie iným spôsobom 
vrátane papierovej podoby. Informácie 
o spoločnosti by sa mali zverejniť po tom, 
ako sa informácie v týchto registroch stanú 
verejne dostupnými, keďže registre sú teraz 
prepojené a slúžia ako komplexný bod pre 
používateľov. Aby sa predišlo narušeniu 
existujúcich prostriedkov poskytovania 
informácií, členské štáty by mali mať aj 
možnosť zvoliť si uverejnenie všetkých 
alebo niektorých informácií o spoločnosti 
vo vnútroštátnom vestníku, pri súčasnom 
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zabezpečení, aby register elektronicky 
zasielal informácie do vnútroštátneho 
vestníku.

_______________________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom 
trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES 
(nariadenie EIDAS) (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 13a – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „zápis do registra“ je sformovanie 
spoločnosti ako právnickej osoby;

(3) „zápis do registra“ je celý proces 
vytvorenia spoločnosti prostredníctvom 
digitálnych nástrojov, od identifikácie 
žiadateľa, vypracovania alebo predloženia 
aktu o založení spoločnosti až po zápis 
spoločnosti do obchodného registra ako 
právnickej osoby, ako sa stanovuje vo 
vnútroštátnom práve; a pokiaľ ide o 
pobočky, je to proces vedúci k 
sprístupneniu dokumentov a informácií 
týkajúcich sa pobočky otvorenej v 
členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4



PR\1158760SK.docx 11/19 PE625.405v01-00

SK

Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 13a – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 
1 až 3, členské štáty však môžu v prípade 
reálneho podozrenia z podvodu založeného 
na primeranom základe prijať opatrenia, 
ktoré môžu vyžadovať fyzickú prítomnosť 
na účely overenia totožnosti osôb pred 
akýmkoľvek orgánom príslušným na 
riešenie vykonávania zápisov do registra 
online alebo podania online.

4. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 
1 až 3, členské štáty však môžu v prípade 
reálneho podozrenia z podvodu založeného 
na primeranom základe prijať opatrenia, 
ktoré môžu vyžadovať fyzickú prítomnosť 
žiadateľa alebo zástupcov žiadateľa na 
účely overenia totožnosti osôb pred 
akýmkoľvek orgánom príslušným na 
riešenie vykonávania zápisov do registra 
online alebo podania online. Členské štáty 
zabezpečia, aby sa fyzická prítomnosť 
žiadateľa alebo zástupcu žiadateľa mohla 
vyžadovať len v jednotlivých prípadoch a 
aby sa všetky ostatné kroky postupu mohli 
úplne dokončiť online.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 13c – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poplatky za zápis do registra online 
a podanie online

Poplatky za zápis do registra online 
a podanie dokumentov a informácií online

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 13d – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak si vykonanie postupu stanoveného 
v tejto kapitole vyžaduje platbu, členské 
štáty zabezpečia, aby sa platba mohla 
realizovať prostredníctvom platobnej 
služby široko dostupnej v rámci 
cezhraničných platobných služieb.

Ak si vykonanie postupu stanoveného 
v tejto kapitole vyžaduje platbu, členské 
štáty zabezpečia, aby sa platba mohla 
realizovať prostredníctvom online 
platobnej služby široko dostupnej v rámci 
cezhraničných platobných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 13f – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S výhradou ustanovenia uvedeného 
v článku 13b ods. 4, členské štáty 
zabezpečia, aby sa dal celý zápis 
spoločností do registra vykonať online bez 
toho, aby bolo nutné, aby sa žiadatelia 
alebo ich zástupcovia osobne dostavili
pred akýkoľvek príslušný orgán alebo 
akúkoľvek inú osobu alebo orgán 
zaoberajúce sa žiadosťami o zápis do 
registra. Členské štáty sa však môžu 
rozhodnúť, že nebudú umožňovať použitie 
postupov na vykonanie celého zápisu do 
registra online v prípade foriem spoločností 
uvedených v prílohe I.

1. S výhradou ustanovenia uvedeného 
v článku 13b ods. 4, členské štáty 
zabezpečia, aby sa dal celý zápis 
spoločností do registra vykonať online bez 
toho, aby bolo nutné osobne sa dostaviť
pred akýkoľvek príslušný orgán alebo 
akúkoľvek inú osobu alebo orgán 
zaoberajúce sa žiadosťami o zápis do 
registra. Členské štáty sa však môžu 
rozhodnúť, že nebudú umožňovať použitie 
postupov na vykonanie celého zápisu do 
registra online v prípade foriem spoločností 
uvedených v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 13g – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vzory na zápis spoločností do registra Vzory na online zápis spoločností do 
registra

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 13h – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby ich 
registre boli prostredníctvom systému 
uvedeného v článku 22 schopné 
poskytovať informácie uvedené v odseku 1 
tohto článku a informácie týkajúce sa 
obdobia platnosti označenia danej osoby za 
nevhodnú na vykonávanie funkcie 
riaditeľa. Tieto informácie sa poskytujú na 
účely zápisu do registra a členské štáty 
môžu tiež uviesť dôvody nevhodnosti 
niektorých osôb na vykonávanie funkcie 
riaditeľa.

2. Členské štáty prijmú opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby ich 
registre boli prostredníctvom systému 
uvedeného v článku 22 schopné bez 
zbytočného oneskorenia poskytovať 
informácie uvedené v odseku 1 tohto 
článku a informácie týkajúce sa obdobia 
platnosti označenia danej osoby za 
nevhodnú na vykonávanie funkcie 
riaditeľa. Tieto informácie sa poskytujú na 
účely zápisu do registra a členské štáty 
prípadne uvedú dôvody nevhodnosti 
niektorých osôb na vykonávanie funkcie 
riaditeľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 13i – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podanie online zo strany spoločností Podanie dokumentov a informácií online 
zo strany spoločností
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 13i – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby boli 
spoločnosti schopné dokumenty 
a informácie uvedené v článku 14 vrátane 
ich akejkoľvek zmeny podať do registra 
online v lehote stanovenej v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom sa má 
spoločnosť zapísať do registra. S výhradou 
ustanovenia uvedeného v článku 13b 
ods. 4, členské štáty zabezpečia, aby sa 
celé takéto podanie dalo vykonať online 
bez toho, aby bolo nutné, aby sa žiadateľ 
alebo jeho zástupca osobne dostavili pred 
akýkoľvek príslušný orgán alebo 
akúkoľvek inú osobu alebo orgán 
zaoberajúce sa online podaním.

Členské štáty zabezpečia, aby boli 
spoločnosti schopné dokumenty 
a informácie uvedené v článku 14 vrátane 
ich akejkoľvek zmeny podať do registra 
online v lehote stanovenej v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom sa má 
spoločnosť zapísať do registra. S výhradou 
ustanovenia uvedeného v článku 13b 
ods. 4, členské štáty zabezpečia, aby sa 
celé takéto podanie dalo vykonať online 
bez toho, aby bolo nutné, aby sa žiadateľ 
alebo jeho zástupca osobne dostavili pred 
akýkoľvek príslušný orgán alebo 
akúkoľvek inú osobu alebo orgán 
zaoberajúce sa online podaním. Členské 
štáty môžu stanoviť pravidlá na 
poskytovanie záruk, pokiaľ ide o 
spoľahlivosť a dôveryhodnosť 
dokumentov a informácií, ktoré sa majú 
podávať online.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poplatky účtované za získanie 
dokumentov a informácií uvedených 
v článku 14 prostredníctvom systému 

1. Poplatky účtované za získanie 
dokumentov a informácií alebo ich kópií 
uvedených v článku 14 prostredníctvom 
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prepojenia registrov nesmú prekročiť s tým 
spojené administratívne náklady.

systému prepojenia registrov, či už v 
papierovej, alebo elektronickej podobe,
nesmú prekročiť s tým spojené 
administratívne náklady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 19 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) právny status spoločnosti, napríklad 
či je spoločnosť zrušená, vymazaná 
z registra, zlikvidovaná, rozpustená, 
ekonomicky aktívna alebo neaktívna, a to 
v zmysle príslušných vnútroštátnych 
právnych predpisov a v prípade, že 
informácia o právnom statuse je vo 
vnútroštátnych registroch k dispozícii;

e) právny status spoločnosti, napríklad 
či je spoločnosť zrušená, vymazaná 
z registra, zlikvidovaná, rozpustená, v 
konkurznom konaní, ekonomicky aktívna 
alebo neaktívna, a to v zmysle príslušných 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a v prípade, že informácia o právnom 
statuse je vo vnútroštátnych registroch 
k dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 19 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) počet zamestnancov spoločnosti, 
ak sú tieto informácie k dispozícii 
v účtovných závierkach spoločností 
požadovaných podľa vnútroštátneho 
práva;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 28a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S výhradou ustanovenia uvedeného 
v článku 13b ods. 4, členské štáty 
zabezpečia, aby sa dal celý zápis do 
registra v jednom členskom štáte v prípade 
pobočky spoločnosti, na ktorú sa uplatňuje 
právo iného členského štátu, vykonať 
online bez toho, aby bolo nutné, aby sa 
žiadateľ alebo jeho zástupca osobne 
dostavili pred akýkoľvek príslušný orgán 
alebo akúkoľvek inú osobu zaoberajúce sa 
žiadosťami o zápis do registra.

1. S výhradou ustanovenia uvedeného 
v článku 13b ods. 4, členské štáty 
zabezpečia, aby sa dal celý zápis do 
registra v jednom členskom štáte v prípade 
pobočky spoločnosti, na ktorú sa uplatňuje 
právo iného členského štátu, vykonať 
online bez toho, aby bolo nutné osobne sa 
dostaviť pred akýkoľvek príslušný orgán 
alebo akúkoľvek inú osobu zaoberajúce sa 
žiadosťami o zápis do registra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 28a – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) požiadavky, aby žiadateľ využíval 
dôveryhodné služby uvedené v nariadení 
(EÚ) č. 910/2014.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 28a – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Pravidlá uvedené v odseku 2 môžu 
podľa vhodnosti obsahovať aj tieto prvky:

a) postupy na zabezpečenie 
zákonnosti predmetu podnikania pobočky;

b) postupy na zabezpečenie 
zákonnosti obchodného mena pobočky; 

c) postupy na zabezpečenie 
zákonnosti dokumentov a informácií 
predložených pri registrácii pobočky;

d) postupy, ktorými sa stanovuje 
úloha notára alebo akejkoľvek inej osoby 
či orgánu zahrnutého do procesu 
registrácie pobočky v súlade s 
uplatniteľným vnútroštátnym právom.“ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 28b – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podanie online v prípade pobočiek Podanie dokumentov a informácií online 
v prípade pobočiek

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica (EÚ) 2017/1132
Článok 28b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa podanie Členské štáty zabezpečia, aby sa podanie 
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dokumentov a informácií uvedených 
v článku 30 vrátane ich akýchkoľvek 
zmien mohlo vykonať online v lehote 
stanovenej v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom má pobočka 
sídlo. S výhradou ustanovenia uvedeného 
v článku 13b ods. 4, členské štáty 
zabezpečia, aby sa celé takéto podanie dalo 
vykonať online bez toho, aby bolo nutné, 
aby sa žiadateľ alebo jeho zástupca osobne 
dostavili pred akýkoľvek príslušný orgán 
alebo akúkoľvek inú osobu zaoberajúce sa 
online podaním.

dokumentov a informácií uvedených 
v článku 30 vrátane ich akýchkoľvek 
zmien mohlo vykonať online v lehote 
stanovenej v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom má pobočka 
sídlo. S výhradou ustanovenia uvedeného 
v článku 13b ods. 4, členské štáty 
zabezpečia, aby sa celé takéto podanie dalo 
vykonať online bez toho, aby bolo nutné, 
aby sa žiadateľ alebo jeho zástupca osobne 
dostavili pred akýkoľvek príslušný orgán 
alebo akúkoľvek inú osobu zaoberajúce sa 
online podaním. Členské štáty môžu 
stanoviť pravidlá na poskytovanie záruk, 
pokiaľ ide o spoľahlivosť a 
dôveryhodnosť dokumentov a informácií, 
ktoré sa majú vyplniť online.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez ohľadu na prvý pododsek, členské 
štáty uvedú do účinnosti zákony, iné 
právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 
16 ods. 5 a článkom 19 ods. 2 písm. g) 
najneskôr do... [Úrad pre publikácie 
uvedie dátum – posledný deň mesiaca 
nasledujúceho po 60 mesiacoch po 
nadobudnutí účinnosti].

vypúšťa sa

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament vo svojom uznesení z roku 2017 o akčnom pláne pre elektronickú 
verejnú správu vyzval Komisiu, aby zvážila ďalšie spôsoby podpory digitálnych riešení 
formalít v celom životnom cykle spoločnosti, a zdôraznil význam práce na prepojení 
obchodných registrov.

V EÚ existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o dostupnosť online 
nástrojov pre spoločnosti v ich styku s verejnými orgánmi v oblasti práva obchodných 
spoločností. Členské štáty poskytujú služby elektronickej verejnej správy na rôznych 
stupňoch: niektoré sú veľmi pokročilé a poskytujú ľahko použiteľné riešenia, ktoré sú 
v plnom rozsahu dostupné online, zatiaľ čo ostatné neposkytujú online riešenia v oblasti práva 
obchodných spoločností, akým je napríklad registrácia spoločnosti ako právneho subjektu.

Preto Komisia predkladá tento návrh spolu s návrhom smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné konverzie, 
zlúčenia a rozdelenia, s cieľom prispôsobiť právne prostredie a poskytnúť komplexný súbor 
opatrení na spravodlivé, umožňujúce a moderné pravidlá v oblasti práva obchodných 
spoločností v EÚ.

Cieľom tohto návrhu je doplniť existujúce pravidlá týkajúce sa práva EÚ v oblasti 
obchodných spoločností, ktoré sú kodifikované v smernici (EÚ) 2017/1132. Táto iniciatíva je 
plne v súlade a bude budovať na existujúcich digitálnych prvkoch práva EÚ v oblasti 
obchodných spoločností, a to predovšetkým v súvislosti so systémom prepájania obchodných 
registrov (BRIS), ktorý je založený na právnych povinnostiach stanovených smernicou 
2012/17/EÚ a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/884.

Spravodajca vo všeobecnosti oceňuje návrh a jeho hlavné ciele – možnosť založenia 
spoločnosti alebo pobočky v plnom rozsahu online, zavedenie zásady „iba raz“, používanie 
online formulárov, rozšírenie voľného prístupu k dokumentom v systéme prepájania 
obchodných registrov (BRIS). Vidí potenciál navrhovanej smernice a oceňuje vyvážený 
prístup medzi jednoduchšou a lacnejšou registráciou online a ochranou proti podvodom, ktorú 
predložila EK.

Spravodajca by chcel zdôrazniť, že akékoľvek požiadavky týkajúce sa pravosti akýchkoľvek 
predložených informácií alebo dokumentov podliehajú vnútroštátnemu právu a členské štáty 
môžu stanoviť pravidlá na zabezpečenie spoľahlivosti a dôveryhodnosti dokumentov a 
informácií, ktoré sa majú vyplniť online. Spravodajca navrhuje podrobnejšie vymedzenie 
toho, čo znamená registrácia, pretože celý proces vytvárania spoločnosti prostredníctvom 
digitálnych nástrojov netrvá len chvíľu. Aby sa odstránili akékoľvek pochybnosti, 
spravodajca by chcel zdôrazniť, že je dôležité, aby členské štáty zabezpečili, že fyzická 
prítomnosť sa môže požadovať len v jednotlivých prípadoch a že všetky ostatné kroky 
postupu možno úplne dokončiť online. Takisto je dôležité zdôrazniť, že ak členský štát 
požaduje informácie o nevhodných riaditeľoch a v odpovedi by sa potvrdil určitý druh 
nevhodnosti, členský štát by mal dostať odôvodnenie takéhoto rozhodnutia od orgánov 
dožiadaného členského štátu.
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