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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zvyšovanie harmonizácie a znižovanie administratívnej záťaže v záujme lepšieho fungovania 
oblasti jednotného trhu

Spravodajkyňa považuje revíziu smernice o transparentnosti za nevyhnutný krok pri 
zabezpečovaní fungovania oblasti jednotného trhu. Návrhy na zvýšenie harmonizácie a 
zníženie neprimeranej administratívnej záťaže sú teda vítané. Spravodajkyňa víta posilnenie 
právomocí Komisie, ktorá má investorom uľahčiť prístup k regulovaným informáciám tým, 
že stanoví normy pre mechanizmus centrálneho archivovania, vypracuje technické kritériá 
prístupu k regulovaným informáciám, a najmä vytvorí centrálny prístupový bod na 
vyhľadávanie informácií. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že požiadavky na podávanie správ majú pri zabezpečovaní 
väčšej transparentnosti kľúčový význam. Transparentnosť je na prospech investorom, ale aj 
spoločnostiam.

Požiadavky na podávanie správ by však spoločnosti, najmä malé a stredné podniky (MSP), 
nemali neprimerane zaťažovať. Spravodajkyňa preto víta návrh Komisie zrušiť povinné 
predkladanie štvrťročných správ. Komisia vo svojom hodnotení vplyvu odhadla, že vďaka 
zrušeniu tejto požiadavky bude každý malý a stredný podnik môcť ušetriť až 60 000 EUR.

Zrušenie povinnosti predkladať štvrťročné správy spoločne s lepším prístupom k informáciám 
sú predpokladom vytvorenia priaznivejšieho prostredia pre MSP a podpory dlhodobých 
investícií v reálnej ekonomike. Zároveň motivujú spoločnosti k tomu, aby obmedzili 
krátkodobé plánovanie a aby svoje činnosti plánovali udržateľnejšie a s dlhodobým 
výhľadom, čo má na hospodárstvo stabilizačný vplyv. 

Oznamovanie významných podielov a zoskupenia finančných nástrojov

Platná smernica pri definovaní typu majetkovej účasti, ktorú treba oznamovať, vynecháva 
niektoré finančné nástroje, ktoré možno použiť na získanie hospodárskych záujmov v 
kótovaných spoločnostiach bez nadobudnutia akcií. Príkladom sú deriváty vyrovnané v 
hotovosti. Komisia v záujme odstránenia súčasnej medzery v ustanoveniach o oznamovaní 
účasti navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti a požadovať zverejňovanie informácií o významnej 
účasti na finančných nástrojoch s podobným ekonomickým účinkom, aký má držba akcií. 
Spravodajkyňa tento návrh podporuje, pretože je dôležité pristupovať rovnako k akciám a 
účastiam, ktoré majú podobný účinok.

Okrem toho spravodajkyňa odporúča, aby bola do navrhovaného znenia vložená definícia 
finančných nástrojov, ktorá je lepšie zosúladená s definíciami v navrhovanom nariadení o 
trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR).

Spravodajkyňa víta harmonizáciu prahových hodnôt pre oznamovanie. Pokiaľ ide o termíny 
oznamovania, uznáva potrebu ďalšej harmonizácie právnych predpisov členských štátov. 
Navrhuje však skrátenie termínov stanovených v súčasnej smernici. 
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Podávanie správ o platbách uhrádzaných vláde

Od spoločností sa v súčasnosti nevyžaduje, aby zverejňovali informácie o svojich finančných 
výsledkoch podľa jednotlivých krajín. Je preto ťažké odhaľovať a kontrolovať korupčné 
konanie, fingované ceny prevodov a nezákonné finančné toky. Táto netransparentnosť narúša 
fungovanie trhov, umožňuje vyhýbať sa plateniu daní a investorom neumožňuje získať 
informácie o dlhodobej životaschopnosti spoločností. Spravodajkyňa víta návrh Komisie, aby 
kótované a veľké nekótované spoločnosti, ktoré vykonávajú činnosť v ťažobnom alebo 
drevospracujúcom priemysle, povinne vykazovali výsledky podľa jednotlivých krajín. Zlepší 
sa tak transparentnosť a vyrovnanie podmienok spoločností pôsobiacich výlučne na trhoch 
EÚ a spoločností, ktoré vykonávajú činnosť v tretích krajinách. Tento návrh je v súlade so 
súčasnými iniciatívami v iných veľkých hospodárskych oblastiach, ako sú USA a Hongkong. 
Požiadavka oddeleného vykazovania podľa jednotlivých krajín je tiež v súlade s 
odporúčaniami EITI (iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle). Najviditeľnejšie 
problémy s transparentnosťou majú v súčasnosti uvedené odvetvia, týka sa to však aj 
ostatných sektorov. S cieľom zabrániť regulačným arbitrážam a vyhýbaniu sa zákonným 
povinnostiam by sa preto nemalo v súvislosti s touto problematikou rozlišovať medzi 
ťažobnými a neťažobnými odvetviami. Navrhujeme, aby boli požiadavky na oznamovanie 
jasnejšie a všeobecnejšie uplatniteľné, ale aby zároveň zahŕňali obsah pôvodného návrhu 
Komisie bez odkazov na rôzne kódexy správania.

Sankcie

Cieľom návrhu Komisie je dosiahnuť harmonizáciu platných sankčných mechanizmov 
prostredníctvom posilnenia sankčných právomocí príslušných orgánov. Jedným z kľúčových 
prvkov tejto časti návrhu je tiež zverejňovanie sankcií. Pri revízii právnych predpisov o 
sankciách, ktoré sú stanovené v smernici o transparentnosti, sa berie do úvahy úprava iných 
finančných právnych predpisov, ktoré sa revidujú, ako je napríklad smernica o zneužívaní 
trhu a smernica o kapitálových požiadavkách (SKP 4). Spravodajkyňa sa domnieva, že na 
sankcie ukladané v rámci regulácie EÚ v oblasti finančných trhov je dôležité používať 
jednotné kritériá.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Aby sa zabezpečila lepšia 
transparentnosť platieb vládam, emitenti, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu a ktorí 
vykonávajú činnosti v oblasti ťažobného 
priemyslu alebo v odvetví ťažby dreva 
v primárnych lesoch, by mali každoročne 
v rámci samostatnej správy zverejňovať 
platby uhrádzané vládam v krajinách, v 
ktorých pôsobia. V tejto správe by sa mali 
uvádzať typy platieb porovnateľné s tými, 
ktoré sa uvádzajú na základe iniciatívy pre 
transparentnosť v ťažobnom priemysle 
(EITI), a poskytovať tak občianskej 
spoločnosti informácie, na základe 
ktorých môžu byť vlády krajín bohatých 
na zdroje brané na zodpovednosť za 
príjmy pochádzajúce z využívania 
prírodných zdrojov. Táto iniciatíva je 
doplnkom k akčnému plánu EÚ FLEGT 
(pre vynútiteľnosť práva, správu a 
obchod v lesnom hospodárstve) a 
nariadeniu týkajúceho sa dreva, ktoré 
vyžadujú obchodníkov s výrobkami z 
dreva, aby s náležitou starostlivosťou, 
aby sa zabránilo vstupu nelegálneho 
dreva na trh EÚ Podrobné požiadavky sú 
vymedzené v kapitole 9 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/.../EÚ.

(7) Aby sa zabezpečila lepšia 
transparentnosť platieb vládam, emitenti, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu, by 
mali ako súčasť svojho každoročného 
finančného vyhlásenia zverejňovať platby 
uhrádzané vládam v krajinách, v ktorých 
pôsobia. Tieto zverejnené informácie by sa
mali uvádzať osobitne podľa jednotlivých 
krajín. Emitenti, ktorí vykonávajú činnosť 
spojenú s ťažobným alebo 
drevospracujúcim priemyslom, by mali v 
týchto informáciách uvádzať typy platieb 
porovnateľné s tými, ktoré sa uvádzajú na 
základe iniciatívy pre transparentnosť v 
ťažobnom priemysle (EITI), a mali by ich 
vykazovať podľa jednotlivých krajín a 
projektov, pričom pod projektom sa 
rozumie zmluva, licencia, prenájom alebo 
iná právna dohoda, podľa ktorej emitent 
vykonáva svoju činnosť a na základe 
ktorej vznikajú špecifické záväzky v oblasti 
príjmov. Informácie by mali v prípade 
všetkých emitentov zahŕňať obrat (vrátane 
obratu tretej strany a obratu v rámci 
skupiny) subjektov tvoriacich podnik, za 
ktorý by sa mali odvádzať platby, a podľa 
jednotlivých krajín rozpísané 
vyprodukované množstvá, zisk pred 
zdanením, platné daňové sadzby, celkový 
počet zamestnancov, ich úhrnnú odmenu 
a výdavky na investície do fixného 
kapitálu počas príslušného obdobia.
Podrobné požiadavky sú vymedzené v 
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kapitole 9 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/.../EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnocenné pravidlá pre všetky spoločnosti vytvárajú rovnaké podmienky pre všetkých, 
vďaka ktorým  investori a spoločnosti disponujú jasnými všeobecnými pravidlami, a majú 
teda aj väčšiu istotu. Rozšírené požiadavky na podávanie správ sú tiež predpokladom na 
zabránenie daňovým únikom, ku ktorým dochádza vo všetkých odvetviach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2004/109/ES
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú od emitentov 
pôsobiacich v oblasti ťažobného 
priemyslu alebo v odvetví ťažby dreva 
v primárnych lesoch podľa definície v 
[…], aby v zmysle kapitoly 9 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/../EÚ(*) vypracovali každoročnú 
správu o platbách uhrádzaných vládam. 
Správa sa zverejňuje najneskôr šesť 
mesiacov po skončení každého finančného 
roka a zostane verejne dostupná najmenej 
päť rokov. Platby uhrádzané vládam sa 
vykazujú na konsolidovanej úrovni.

Členské štáty vyžadujú od všetkých
emitentov, aby v rámci svojich ročných 
finančných výkazov vypracovali v súlade s 
kapitolou 9 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/.../EÚ (*)správu 
o platbách uhrádzaných vládam v 
krajinách, v ktorých pôsobia. Správa sa 
zverejňuje najneskôr šesť mesiacov po 
skončení každého finančného roka a 
zostane verejne dostupná najmenej päť 
rokov. Platby uhrádzané vládam sa 
vykazujú na konsolidovanej úrovni. V 
správe sa informácie uvádzajú osobitne 
podľa jednotlivých krajín. Emitenti, ktorí 
vykonávajú činnosť spojenú s ťažobným 
alebo drevospracujúcim priemyslom, v 
týchto informáciách uvádzajú typy platieb 
porovnateľné s tými, ktoré sa uvádzajú na 
základe iniciatívy pre transparentnosť v 
ťažobnom priemysle (EITI), a vykazujú 
ich podľa jednotlivých krajín a projektov, 
pričom pod projektom sa rozumie zmluva, 
licencia, prenájom alebo iná právna 
dohoda, podľa ktorej emitent vykonáva 
svoju činnosť a na základe ktorej vznikajú 
špecifické záväzky v oblasti príjmov. 
Informácie v prípade všetkých emitentov 
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zahŕňajú obrat (vrátane obratu tretej 
strany a obratu v rámci skupiny) 
subjektov tvoriacich podnik, za ktorý by sa 
mali odvádzať platby, a podľa 
jednotlivých krajín rozpísané 
vyprodukované množstvá, zisk pred 
zdanením, platné daňové sadzby, celkový 
počet zamestnancov, ich úhrnnú odmenu 
a výdavky na investície do fixného 
kapitálu počas príslušného obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnocenné pravidlá pre všetky spoločnosti vytvárajú rovnaké podmienky pre všetkých, 
vďaka ktorým  investori a spoločnosti disponujú jasnými všeobecnými pravidlami, a majú 
teda aj väčšiu istotu. Rozšírené požiadavky na podávanie správ sú tiež predpokladom na 
zabránenie daňovým únikom, ku ktorým dochádza vo všetkých odvetviach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7a (nový)
Smernica 2004/109/ES
Článok 12 – odseky 2 a 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a) Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:
a) Úvodné znenie odseku 2 sa nahrádza 
takto:
„Oznámenie emitentovi sa vykoná čo 
najskôr, ale nie neskôr ako jeden 
obchodný deň [...] po dátume, keď 
akcionár alebo fyzická či právnická 
osoba uvedená v článku 10:“
b) odsek 6 sa nahrádza takto:
„6. Po prijatí oznámenia podľa odseku 1, 
najneskôr však jeden obchodný deň
potom emitent zverejní všetky údaje 
uvedené v tomto oznámení.

Or. en
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Odôvodnenie

Mnohé členské štáty sa v súčasnosti riadia prísnejšími kritériami pre termíny oznamovania. 
Termíny v súčasnej smernici boli stanovené pred desiatimi rokmi a vzhľadom na zmenu 
požiadaviek trhov a používaných technológií je potrebné ich skrátiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Smernica 2004/109/ES
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) finančné nástroje, ktoré dávajú 
držiteľovi pri splatnosti v rámci formálnej 
dohody buď nepodmienené právo 
nadobudnúť, alebo právo nadobudnúť či 
nenadobudnúť akcie, s ktorými sú spojené 
hlasovacie práva, už vydané emitentom, 
ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu;

a) finančné nástroje, ktoré dávajú 
držiteľovi v rámci formálnej dohody buď 
nepodmienené právo nadobudnúť, alebo 
právo nadobudnúť či nenadobudnúť akcie, 
s ktorými sú spojené hlasovacie práva, už 
vydané emitentom, ktorého akcie sú prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu;

Or. en

Odôvodnenie

Formulácia „pri splatnosti“ v návrhu Komisie vylučuje niektoré druhy účasti, ktoré sa môžu 
uplatňovať mimo doby splatnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica 2004/109/ES
Článok 13 – odsek 1b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Na účely odseku 1 tohto článku sa
prevoditeľné cenné papiere a opcie, 
futurity, swapy, dohody o budúcich 
úrokových sadzbách, diferenčné zmluvy a 
iné derivátové kontrakty, ktoré môžu byť 
vyrovnané fyzicky alebo v peniazoch,
považujú za finančné nástroje za 
predpokladu, že spĺňajú podmienky 

1b. Na účely odseku 1 tohto článku výraz
„finančné nástroje“ zahŕňa okrem iného
prevoditeľné cenné papiere podľa definície 
uvedenej v článku 2 ods. 1 bode 9 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. .../... o trhoch s finančnými 
nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (EÚ) č. .../... o mimoburzových 
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stanovené v písm. a) a b) odseku 1. derivátoch, centrálnych protistranách a 
archívoch obchodných údajov [MiFIR], a 
opcie, futurity, swapy, dohody o budúcich 
úrokových sadzbách, diferenčné zmluvy a 
iné derivátové kontrakty, ktoré môžu byť 
vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti a 
ktoré sú finančnými nástrojmi podľa 
definície uvedenej v článku 2 ods. 1 bode 
8 nariadenia (EÚ) č. .../... [MiFIR].

Or. en

Odôvodnenie

Vynechanie definície by mohlo viesť k regulačným arbitrážam a rozdielnym podmienkam v 
jednotlivých členských štátoch.


