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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 nariadenia Európskeho parlamentu o fondoch peňažného trhu
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0615),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0263/2013),

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

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Finančné deriváty, ktoré môže FPT 
investovať, by mali slúžiť iba na účel 
zabezpečenia úrokovej sadzby a menového 
rizika, pričom ich podkladovým finančným 
nástrojom by mali byť iba úrokové sadzby, 
výmenné kurzy alebo indexy predstavujúce 
tieto kategórie. Využívanie derivátov na 
iný účel alebo derivátov na základe iných 
podkladových aktív by malo byť zakázané. 
Deriváty by sa mali využívať len ako 
doplnok k stratégii fondu, nie ako hlavný 
nástroj na dosiahnutie cieľov fondu. Ak 
FPT investuje do aktív denominovaných v 
inej mene, než je mena fondu, očakáva sa, 
že správca FPT bude hedžovať celú 

(25) Finančné derivátové nástroje, ktoré 
môže FPT investovať, by mali slúžiť iba na 
účel zabezpečenia úrokovej sadzby a 
menového rizika, pričom ich podkladovým 
finančným nástrojom by mali byť iba 
úrokové sadzby, výmenné kurzy alebo 
indexy predstavujúce tieto kategórie. 
Využívanie derivátov na iný účel alebo 
derivátov na základe iných podkladových 
aktív by malo byť zakázané. Deriváty by sa 
mali využívať len ako doplnok k stratégii 
fondu, nie ako hlavný nástroj na 
dosiahnutie cieľov fondu. Ak FPT 
investuje do aktív denominovaných v inej 
mene, než je mena fondu, očakáva sa, že 
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expozíciu voči devízovému riziku, a to aj 
prostredníctvom derivátov.

správca FPT bude hedžovať celú expozíciu 
voči devízovému riziku, a to aj 
prostredníctvom derivátov. FPT by mali 
byť oprávnené investovať do finančných 
derivátových nástrojov, ak sa s týmito 
nástrojmi obchoduje na regulovaných 
trhoch uvedených v článku 50 ods. 1 písm. 
a), b) alebo c) smernice 2009/65/ES alebo 
na organizovanom mieste vymedzenom v 
[novej smernici o trhoch s finančnými 
nástrojmi]4a.
.
___________________
4a Ú. v. EÚ L ...

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) FPT by mali byť oprávnené 
investovať do podielových listov alebo 
akcií iných FPT, aby sa predišlo riziku 
zúženia výberu oprávnených aktív na 
neoptimálnu úroveň pre investora.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Je dôležité, aby riadenie rizík FPT 
nebolo skreslené krátkodobými 
rozhodnutiami ovplyvnenými prípadným 
ratingom FPT. Z toho dôvodu je potrebné 

(39) Na zabezpečenie primeraného riadenia 
likvidity je potrebné, aby FPT zaviedli 
primerané opatrenia a postupy s cieľom 
poznať svojich investorov. Opatrenia, ktoré 
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zakázať FPT alebo jeho správcovi žiadať, 
aby FPT pridelila rating ratingová 
agentúra, s cieľom zabrániť tomu, aby sa 
tento externý rating využíval na 
marketingové účely. FPT alebo jeho 
správca by takisto mali upustiť od 
využívania alternatívnych metód na 
získanie ratingu FPT. Ak FPT získa 
externý rating buď z vlastnej iniciatívy 
ratingovej agentúry, alebo na základe 
žiadosti tretej strany nezávislej od FPT, 
alebo správcu a nekoná v ich mene, 
správca FPT by sa nemal spoliehať na 
kritériá uvedeného externého ratingu. Na 
zabezpečenie primeraného riadenia 
likvidity je potrebné, aby FPT zaviedli 
primerané opatrenia a postupy s cieľom 
poznať svojich investorov. Opatrenia, ktoré 
musí správca zaviesť, by mali prispieť k 
pochopeniu investorskej základne FPT tak, 
aby bolo možné predvídať vyplácanie vo 
väčších množstvách. S cieľom predísť 
tomu, aby FPT museli čeliť náhlym 
masovým žiadostiam o vyplatenie, by sa 
osobitná pozornosť mala venovať veľkým 
investorom, ktorí tvoria podstatnú časť 
aktív FPT, ako v prípade jedného investora 
predstavujúceho viac ako podiel aktív so 
splatnosťou do jedného dňa. V takomto 
prípade by mal FPT zvýšiť svoj podiel 
aktív so splatnosťou do jedného dňa na 
úroveň podielu uvedeného investora. 
Správca by sa mal podľa možnosti zamerať 
na totožnosť investorov, dokonca aj keď sú 
zastúpení zverenými účtami, portálmi 
alebo iným nepriamym kupujúcim.

musí správca zaviesť, by mali prispieť k 
pochopeniu investorskej základne FPT tak, 
aby bolo možné predvídať vyplácanie vo 
väčších množstvách. S cieľom predísť 
tomu, aby FPT museli čeliť náhlym 
masovým žiadostiam o vyplatenie, by sa 
osobitná pozornosť mala venovať veľkým 
investorom, ktorí tvoria podstatnú časť 
aktív FPT, ako v prípade jedného investora 
predstavujúceho viac ako podiel aktív so 
splatnosťou do jedného dňa. V takomto 
prípade by mal FPT zvýšiť svoj podiel 
aktív so splatnosťou do jedného dňa na 
úroveň podielu uvedeného investora. 
Správca by sa mal podľa možnosti zamerať 
na totožnosť investorov, dokonca aj keď sú 
zastúpení zverenými účtami, portálmi 
alebo iným nepriamym kupujúcim.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Finančná kríza poskytla dôkaz o 
tom, že FPT s konštantnou čistou 
hodnotou aktív sú vzhľadom na svoje 
správanie a charakter menej odolné voči 
destabilizujúcim hromadným výberom 
vkladov investormi, ktoré sa môžu medzi 
fondmi rýchlo šíriť a majú škodlivý vplyv 
na likviditu a dostupnosť krátkodobých 
úverov, najmä pre banky. Vzhľadom túto 
skutočnosť by sa FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív nemali ponúkať 
retailovým investorom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) V snahe zohľadniť špecifiká FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív je 
potrebné, aby mohli FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív používať na 
stanovenie konštantnej čistej hodnoty aktív 
na podielový list alebo akciu aj účtovnú 
metódu amortizovanej ceny. Bez toho, aby 
bolo dotknuté uvedené, na účely 
zabezpečenia priebežného monitorovania 
rozdielu medzi konštantnou čistou 
hodnotou aktív na podielový list alebo 
akciu a čistou hodnotou aktív na podielový 
list alebo akciu by FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív mali počítať hodnotu 
svojich aktív aj na základe metódy 
oceňovania trhovou cenou alebo 
oceňovania na základe modelu.

(43) V snahe zohľadniť špecifiká FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív je 
potrebné, aby mohli FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív používať na 
stanovenie konštantnej čistej hodnoty aktív 
na podielový list alebo akciu aj účtovnú 
metódu amortizovanej ceny.

Účtovná metóda amortizovanej ceny by sa 
mala uplatňovať len vtedy, ak sa 
predpokladá, že umožní primerane 
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odhadnúť cenu príslušného nástroja.
Keďže riziko zlého stanovenia ceny sa 
zvyšuje pri dlhodobejších podkladových 
aktívach, využívanie amortizácie by sa 
malo obmedziť na nástroje s nízkou 
zostatkovou splatnosťou, ktoré 
nevykazujú zvýšenú citlivosť voči 
faktorom trhu. Za maximálnu zostatkovú 
splatnosť by sa mala vo všeobecnosti 
považovať zostatková splatnosť v dĺžke 90 
dní.
Mali by byť zavedené prahy významnosti 
a postupy eskalácie, aby sa zabezpečilo 
včasné prijatie opravných opatrení, ak 
amortizovaná cena už neposkytuje 
spoľahlivý odhad ceny nástrojov: na 
úrovni celkového portfólia by sa vo 
všeobecnosti za náležité považovali 
prahové hodnoty 10 bázických bodov.
Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, na 
účely zabezpečenia priebežného 
monitorovania rozdielu medzi konštantnou 
čistou hodnotou aktív na podielový list 
alebo akciu a čistou hodnotou aktív na 
podielový list alebo akciu by FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív mali 
počítať hodnotu svojich aktív aj na základe 
metódy oceňovania trhovou cenou alebo 
oceňovania na základe modelu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) FPT s konštantnou čistou hodnotou 
aktív by mal vždy mať rezervu pre čistú 
hodnotu aktív vo výške aspoň 3 % jeho 
čistých aktív, aby bolo možné pokryť 
každodenné výkyvy hodnoty aktív FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív a aby 

(45) FPT s konštantnou čistou hodnotou 
aktív by mal vždy mať rezervu pre čistú 
hodnotu aktív vo výške aspoň 3 % jeho 
čistých aktív, aby bolo možné pokryť 
každodenné výkyvy hodnoty aktív FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív a aby 
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mohol poskytovať konštantnú čistú 
hodnotu aktív na podielový list alebo 
akciu. Rezerva pre čistú hodnotu aktív by 
mala slúžiť ako tlmiaci mechanizmus na 
zachovanie konštantnej čistej hodnoty 
aktív. Všetky rozdiely medzi konštantnou 
čistou hodnotou aktív na podielový list 
alebo akciu a čistou hodnotu aktív na 
podielový list alebo akciu by sa mali 
neutralizovať pomocou rezervy pre čistú 
hodnotu aktív. Počas napätých situácií na 
trhu, keď sa tieto rozdiely môžu rýchlo 
zvýšiť, by sa mal zaviesť postup, ktorým sa 
zabezpečí účasť celého riadiaceho reťazca. 
Takýto eskalačný postup by vrcholovému 
manažmentu umožnil urýchlene prijať 
nápravné opatrenia.

mohol poskytovať konštantnú čistú 
hodnotu aktív na podielový list alebo 
akciu. Rezerva pre čistú hodnotu aktív by 
mala slúžiť ako tlmiaci mechanizmus na 
zachovanie konštantnej čistej hodnoty 
aktív. Všetky rozdiely medzi konštantnou 
čistou hodnotou aktív na podielový list 
alebo akciu a čistou hodnotu aktív na 
podielový list alebo akciu by sa mali 
neutralizovať pomocou rezervy pre čistú 
hodnotu aktív. Počas napätých situácií na 
trhu, keď sa tieto rozdiely môžu rýchlo 
zvýšiť, by sa mal zaviesť postup, ktorým sa 
zabezpečí účasť celého riadiaceho reťazca. 
Takýto eskalačný postup by vrcholovému 
manažmentu umožnil urýchlene prijať 
nápravné opatrenia.

Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia by sa všetky FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív 
usadené, spravované alebo uvedené na trh 
v Únii mali premeniť na FPT 
s premenlivou čistou hodnotou aktív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Externá podpora poskytovaná inému 
FPT ako FPT s konštantnou čistou 
hodnotou aktív s cieľom zaručiť likviditu 
alebo stabilitu FPT, alebo ktorá má de 
facto takéto účinky, zvyšuje riziko nákazy 
medzi sektorom FPT a zvyšným finančným 
sektorom. Tretie strany poskytujúce túto 
podporu o to majú záujem buď preto, že 
majú hospodársky záujem v správcovskej 
spoločnosti spravujúcej FPT, alebo preto, 
že chcú zabrániť poškodeniu svojho 
dobrého mena v prípade, že by sa ich meno 
spájalo so zlyhaním FPT. Keďže sa však 

(47) Externá podpora poskytovaná inému 
FPT ako FPT s konštantnou čistou 
hodnotou aktív s cieľom zaručiť likviditu 
alebo stabilitu FPT, alebo ktorá má de 
facto takéto účinky, zvyšuje riziko nákazy 
medzi sektorom FPT a zvyšným finančným 
sektorom. Tretie strany poskytujúce túto 
podporu o to majú záujem buď preto, že 
majú hospodársky záujem v správcovskej 
spoločnosti spravujúcej FPT, alebo preto, 
že chcú zabrániť poškodeniu svojho 
dobrého mena v prípade, že by sa ich meno 
spájalo so zlyhaním FPT. Keďže sa však 



PR\1010062SK.doc 11/31 PE523.111v01-00

SK

tieto tretie strany výslovne nezaviazali 
poskytovať alebo zaručiť podporu, nie je 
isté, či bude takáto podpora FPT v prípade 
potreby poskytnutá. Za týchto okolností 
môžu diskrečné opatrenia podpory 
sponzora prispievať k neistote účastníkov 
trhu v súvislosti s tým, kto bude znášať 
prípadné straty FPT. Táto neistota 
pravdepodobne vedie k ešte väčšej 
zraniteľnosti FPT voči hromadnému 
výberu vkladov investormi počas období 
finančnej nestability, keď dochádza k 
väčším finančným rizikám a obavám 
týkajúcim sa dobrého stavu sponzorov a 
ich schopnosti poskytovať podporu 
pridruženým FPT. Z týchto dôvodov by sa 
FPT nemali spoliehať na externú podporu, 
aby udržali svoju likviditu a stabilitu svojej 
čistej hodnoty aktív na podielový list alebo 
akciu, pokiaľ príslušný orgán pre FPT túto 
externú podporu výslovne neschválil s 
cieľom udržať stabilitu finančných trhov.

tieto tretie strany výslovne nezaviazali 
poskytovať alebo zaručiť podporu, nie je 
isté, či bude takáto podpora FPT v prípade 
potreby poskytnutá. Za týchto okolností 
môžu diskrečné opatrenia podpory 
sponzora prispievať k neistote účastníkov 
trhu v súvislosti s tým, kto bude znášať 
prípadné straty FPT. Táto neistota 
pravdepodobne vedie k ešte väčšej 
zraniteľnosti FPT voči hromadnému 
výberu vkladov investormi počas období 
finančnej nestability, keď dochádza k 
väčším finančným rizikám a obavám 
týkajúcim sa dobrého stavu sponzorov a 
ich schopnosti poskytovať podporu 
pridruženým FPT. Z týchto dôvodov by sa 
FPT nemali spoliehať na externú podporu, 
aby udržali svoju likviditu a stabilitu svojej 
čistej hodnoty aktív na podielový list alebo 
akciu, pokiaľ príslušný orgán pre FPT túto 
externú podporu výslovne neschválil s 
cieľom udržať stabilitu finančných trhov.

Aby sa neohrozili prostriedky daňových 
poplatníkov, členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby žiadne štátne, regionálne 
ani miestne orgány verejnej moci 
neposkytovali externú podporu.
Vzhľadom na uvedené podmienky by mal 
ESMA do 31. júla 2015 vypracovať 
podrobné usmernenia týkajúce sa
– maximálnej sumy, ktorú môžu 
poskytnúť sponzori, a platných 
podmienok;
– charakteristických znakov finančného 
sponzorstva poskytovaného v súlade 
s týmto nariadením;
– maximálneho trvania sponzorstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Príslušný orgán pre FPT by mal
overiť, či je FPT schopný priebežne 
dodržiavať toto nariadenie. Keďže 
príslušné orgány už disponujú rozsiahlymi 
právomocami podľa smerníc 2009/65/ES a 
2011/61/EÚ, je nevyhnutné, aby sa tieto 
právomoci rozšírili a aby sa mohli 
uplatňovať s odkazom na nové spoločné 
pravidlá týkajúce sa FPT. Príslušné orgány 
pre PKIPCP alebo AIF by mali takisto 
overiť dodržiavanie pravidiel všetkými 
podnikmi kolektívneho investovania, ktoré 
majú vlastnosti FPT a ktoré existujú v čase 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(50) Príslušný orgán pre FPT, a v prípade, 
ak FPT prekročí príslušnú prahovú 
hodnotu, ESMA, by mali v súlade s týmto 
nariadením overiť, či je FPT schopný 
priebežne dodržiavať toto nariadenie. 
Keďže príslušné orgány už disponujú 
rozsiahlymi právomocami podľa smerníc 
2009/65/ES a 2011/61/EÚ, je nevyhnutné, 
aby sa tieto právomoci rozšírili a aby sa 
mohli uplatňovať s odkazom na nové 
spoločné pravidlá týkajúce sa FPT. 
Príslušné orgány pre PKIPCP alebo AIF by 
mali takisto overiť dodržiavanie pravidiel 
všetkými podnikmi kolektívneho 
investovania, ktoré majú vlastnosti FPT a 
ktoré existujú v čase nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Komisia by mala prijať delegované 
akty v oblasti postupu interného 
hodnotenia podľa článku 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas svojich 
prípravných prác uskutočnila náležité
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

(51) S cieľom ... by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o interné 
hodnotenie. Komisia by mala prijať takýto 
delegovaný akt do 31. júla 2015. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Komisia by mala byť takisto 
splnomocnená prijímať vykonávacie 
technické predpisy prostredníctvom 
vykonávacích aktov podľa článku 
291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a 
v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 
1095/20107. ESMA by mal byť poverený 
vypracovaním návrhu vykonávacích 
technických predpisov, ktorý predloží 
Komisii, pokiaľ ide o vzor správy 
s informáciami o FPT, ktorá je určená 
príslušným orgánom.

(52) Komisia by mala byť takisto 
splnomocnená prijať do 31. júla 2015
vykonávacie technické predpisy 
prostredníctvom vykonávacích aktov podľa 
článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie a v súlade s článkom 15 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1095/20107. ESMA by mal byť poverený 
vypracovaním návrhu vykonávacích 
technických predpisov, ktorý predloží 
Komisii, pokiaľ ide o vzor správy 
s informáciami o FPT, ktorá je určená 
príslušným orgánom.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) ESMA by mal byť schopný 
vykonávať všetky právomoci, ktoré mu 
boli pridelené podľa smerníc 2009/65/ES a 
2011/61/EÚ v súvislosti s týmto 
nariadením. Zároveň je poverený aj 
vypracovaním návrhu regulačných a 

(53) ESMA by mal byť schopný 
vykonávať všetky právomoci, ktoré mu 
boli pridelené podľa smerníc 2009/65/ES a 
2011/61/EÚ v súvislosti s týmto 
nariadením. Zároveň je poverený aj 
vypracovaním návrhu regulačných a 
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vykonávacích technických predpisov. vykonávacích technických predpisov do 
31. júla 2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty nesmú v oblasti pôsobnosti 
tohto nariadenia dopĺňať žiadne ďalšie 
požiadavky.

2. Členské štáty nesmú v oblasti pôsobnosti 
tohto nariadenia dopĺňať žiadne ďalšie 
požiadavky.

V členských štátoch, v ktorých sa môžu 
ponúkať FPT s konštantnou čistou 
hodnotou aktív, sa uplatňuje kapitola V.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a) „retailoví investori“ sú:
i) retailoví klienti podľa vymedzenia 
v [novej smernici o trhoch s finančnými 
nástrojmi]10a;
ii) zákazníci v zmysle smernice 
2002/92/ES10b;
_________
10a [nová smernica o trhoch s finančnými 
nástrojmi].
10b Smernica 2002/92/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o 
sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 9, 
15.1.2003, s. 3).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Žiadny podnik kolektívneho investovania 
sa nesmie usadiť, uvádzať na trh ani 
spravovať v Únii ako FPT, pokiaľ mu 
nebolo udelené povolenie v súlade s týmto 
nariadením.

Žiadny podnik kolektívneho investovania 
sa nesmie usadiť, uvádzať na trh ani 
spravovať v Únii ako FPT, pokiaľ mu 
nebolo udelené povolenie v súlade s týmto 
nariadením.

FPT alebo správca FPT môžu byť 
usadení v tretej krajine, ak nejde 
o krajinu:
– v ktorej sa buď neuplatňujú žiadne 
dane alebo, ak sa uplatňujú, ide len dane 
nominálne;
– v ktorej sa neuskutočňuje účinná 
výmena informácií s daňovými úradmi 
z iných štátov;
– ktorej právne, súdne alebo 
administratívne predpisy nie sú 
transparentné;
– v ktorej sa neuplatňuje požiadavka na 
významné miestne zastúpenie alebo
– ktorá vystupuje ako daňový raj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. AIF sa udeľuje povolenie ako FPT len 
v prípade, keď príslušný orgán pre AIF 
schválil žiadosť správcu AIF, ktorému bolo 

1. AIF sa udeľuje povolenie ako FPT len 
v prípade, keď príslušný orgán pre AIF 
schválil žiadosť správcu AIF, ktorému bolo 
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udelené povolenie podľa smernice 
2011/61/EÚ na spravovanie AIF, štatút 
fondu a výber depozitára.

udelené povolenie podľa smernice 
2011/61/EÚ na spravovanie AIF, štatút 
fondu a výber depozitára.

FPT v podobe AIF alebo správca FPT 
v podobe AIF môžu byť usadení v tretej 
krajine, ak nejde o krajinu:
– v ktorej sa buď neuplatňujú žiadne 
dane alebo, ak sa uplatňujú, ide len dane 
nominálne;
– v ktorej chýba účinná výmena 
informácií s daňovými úradmi z iných 
štátov;
– ktorej právne, súdne alebo 
administratívne predpisy nie sú 
transparentné;
– v ktorej sa neuplatňuje požiadavka na 
významné miestne zastúpenie;
– ktorá vystupuje ako daňový raj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) podielové listy alebo akcie iných FPT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ESMA predloží návrh regulačných 
technických predpisov uvedených v prvom 

ESMA predloží návrh regulačných 
technických predpisov uvedených v prvom 
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pododseku Komisii do […]. pododseku Komisii do 31. decembra 2014.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

FPT môže investovať finančný derivátový 
nástroj, ak sa s ním obchoduje na 
regulovanom trhu uvedenom v článku 50 
ods. 1 písm. a), b) alebo c) smernice 
2009/65/ES alebo mimo burzy (OTC), za 
predpokladu, že sú v každom prípade 
splnené všetky tieto podmienky:

FPT je oprávnený investovať finančný 
derivátový nástroj, ak sa s ním obchoduje 
na regulovanom trhu uvedenom v článku 
50 ods. 1 písm. a), b) alebo c) smernice 
2009/65/ES alebo na organizovanom 
mieste vymedzenom v [novej smernici 
o trhoch s finančnými nástrojmi].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) ak ratingová agentúra registrovaná v 
Európskom orgáne pre cenné papiere a trhy 
(ESMA) priradí kreditný rating emitentovi 
nástroja peňažného trhu, na účely písmena 
c) sa za podstatnú zmenu považuje 
zníženie ratingu pod dva najvyššie 
krátkodobé kreditné ratingy použité 
uvedenou agentúrou a od správcu sa 
vyžaduje, aby vykonal nový postup 
priraďovania;

d) ak ratingová agentúra registrovaná v 
Európskom orgáne pre cenné papiere a trhy 
(ESMA) priradí kreditný rating emitentovi 
nástroja peňažného trhu, na účely písmena 
c) sa za podstatnú zmenu považuje 
zníženie ratingu pod dva najvyššie 
krátkodobé kreditné ratingy použité 
uvedenou agentúrou a od správcu sa 
vyžaduje, aby vykonal nový postup 
priraďovania kreditnej kvality nástroja 
peňažného trhu s cieľom aj naďalej 
zachovať jeho vysokú kvalitu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 44, 
v ktorých sa bližšie určujú tieto body:

ESMA do 31. júla 2015 vypracuje návrh 
regulačných technických predpisov, v 
ktorých stanoví:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Bez toho, aby bol dotknutý individuálny 
limit stanovený v odseku 2, môže 
štandardný FPT kombinovať ktorékoľvek z 
nasledujúcich prvkov v prípade, že by to 
viedlo k investovaniu až 15 % jeho aktív 
do jedného subjektu:

3. Bez toho, aby bol dotknutý individuálny 
limit stanovený v odseku 2, a odchylne od 
článku 14 môže štandardný FPT 
kombinovať ktorékoľvek z nasledujúcich 
prvkov v prípade, ak by to viedlo k 
investovaniu až 15 % jeho aktív do jedného 
subjektu:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

FPT ani správca FPT si nesmú od 
ratingovej agentúry vyžiadať rating FPT 
ani takýto rating financovať.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. ESMA vydá usmernenia s cieľom 
stanoviť spoločné referenčné parametre pre 
scenáre stresových testov, ktoré sa majú 
zahrnúť do stresových testov, s 
prihliadnutím na faktory uvedené v odseku 
1. Usmernenia sa aktualizujú aspoň raz za 
rok s prihliadnutím na najnovší trhový
vývoj.

7. ESMA vydá usmernenia do 31. júla 
2015 s cieľom stanoviť spoločné 
referenčné parametre pre scenáre 
stresových testov, ktoré sa majú zahrnúť 
do stresových testov, s prihliadnutím na 
faktory uvedené v odseku 1. Usmernenia sa 
aktualizujú aspoň raz za rok s 
prihliadnutím na najnovší vývoj na trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Okrem metódy oceňovania trhovou 
cenou uvedenej v odsekoch 2 a 3 a metódy 
oceňovania na základe modelu uvedenej 
v odseku 4 sa aktíva FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív môžu oceňovať aj 
použitím metódy amortizovanej ceny.

5. Okrem metódy oceňovania trhovou 
cenou uvedenej v odsekoch 2 a 3 a metódy 
oceňovania na základe modelu uvedenej 
v odseku 4 sa aktíva FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív môžu oceňovať aj 
použitím metódy amortizovanej ceny.

Účtovná metóda amortizovanej ceny sa 
uplatňuje len vtedy, ak existuje 
predpoklad, že umožní primerane 
odhadnúť cenu nástroja.
Keďže riziko zlého stanovenia cien sa 
zvyšuje pri dlhodobejších podkladových 
aktívach, využívanie amortizácie je 
obmedzené na nástroje s nízkou 
zostatkovou splatnosťou, ktoré 
nevykazujú zvýšenú citlivosť voči 
faktorom trhu. Za maximálnu zostatkovú 
splatnosť sa považuje zostatková 
splatnosť v dĺžke 90 dní.
Zavedú sa prahy významnosti a postupy 
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eskalácie, aby sa zabezpečilo včasné 
prijatie opravných opatrení, ak 
amortizovaná cena už neposkytuje 
spoľahlivý odhad ceny nástrojov: na 
úrovni celkového portfólia sa za náležité 
považujú prahové hodnoty 10 bázických 
bodov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 29 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29a
FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív 
sa neponúkajú retailovým investorom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Každý FPT s konštantnou čistou hodnotou 
aktív vytvorí a udržiava rezervu pre čistú 
hodnotu aktív, ktorej výška dosahuje vždy 
aspoň 3 % celkovej hodnoty aktív FPT s 
konštantnou čistou hodnotou aktív. 
Celková hodnota aktív FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív sa vypočítava ako 
súčet hodnôt každého aktíva FPT 
stanovených v súlade s článkom 26 ods. 3 
alebo 4.

Každý FPT s konštantnou čistou hodnotou 
aktív do 31. decembra 2014 vytvorí 
a udržiava rezervu pre čistú hodnotu aktív, 
ktorej výška dosahuje vždy aspoň 3 % 
celkovej hodnoty aktív FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív. Celková hodnota 
aktív FPT s konštantnou čistou hodnotou 
aktív sa vypočítava ako súčet hodnôt 
každého aktíva FPT stanovených v súlade 
s článkom 26 ods. 3 alebo 4.

Do [Ú. v. EÚ, vložte prosím dátum: päť 
rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia] sa všetky FPT s konštantnou 
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čistou hodnotou aktív usadené, 
spravované alebo uvedené na trh v Únii 
premenia na FPT s premenlivou čistou 
hodnotou aktív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušný orgán pre FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív musí byť
bezodkladne informovaný o každom 
poklese výšky rezervy pre čistú hodnotu 
aktív pod úroveň 3 %.

1. Príslušný orgán pre FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív a ESMA sa musia
bezodkladne informovať o potrebných 
dokumentoch, ktoré potvrdzujú existenciu 
rezervy, a o každom poklese výšky rezervy 
pre čistú hodnotu aktív pod úroveň 3 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Externá podpora je priama alebo nepriama 
podpora poskytnutá treťou stranou, ktorej 
cieľom alebo ktorej výsledkom by bolo 
zaručenie likvidity FPT alebo stabilizácia 
čistej hodnoty aktív na podielový list alebo 
akciu FPT.

Externá podpora je priama alebo nepriama 
podpora poskytnutá treťou stranou, ktorej 
cieľom alebo ktorej výsledkom by bolo 
zaručenie likvidity FPT alebo stabilizácia 
čistej hodnoty aktív na podielový list alebo 
akciu FPT. Externú podporu neposkytuje 
žiaden štátny, regionálny ani miestny 
orgán verejnej moci.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) externú podporu neposkytuje žiaden 
štátny, regionálny ani miestny orgán 
verejnej moci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 36 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 36a
Usmernenia ESMA

ESMA do 31. júla 2015 vypracuje 
podrobné usmernenia o finančnom 
sponzorstve týkajúce sa:
– maximálnej sumy, ktorú môžu 
poskytnúť sponzori, a platných 
podmienok;
– vymedzenia charakteristických 
vlastností sponzorstva;
– trvania sponzorstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív 
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jasne uvádza, že je fondom peňažného trhu 
s konštantnou čistou hodnotou aktív, 
v akomkoľvek externom alebo internom 
dokumente, správe, vyhlásení, reklame, 
liste alebo inom písomnom doklade, ktorý 
vystavil FPT alebo jeho správca a ktorý je 
adresovaný alebo určený na distribúciu 
potenciálnym investorom, podielovým 
vlastníkom, akcionárom alebo príslušným 
orgánom pre FPT alebo príslušným 
orgánom jeho správcu.

jasne uvádza, že je fondom peňažného trhu 
s konštantnou čistou hodnotou aktív, 
v akomkoľvek externom alebo internom 
dokumente, správe, vyhlásení, reklame, 
liste alebo inom písomnom doklade, ktorý 
vystavil FPT alebo jeho správca a ktorý je 
adresovaný alebo určený na distribúciu 
potenciálnym investorom, podielovým 
vlastníkom, akcionárom alebo príslušným 
orgánom pre FPT alebo príslušným 
orgánom jeho správcu.

FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív 
oznamuje na žiadosť investora čistú 
hodnotu aktív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. FPT vedú transparentnú politiku 
odmeňovania. FPT preto zavedú a 
uplatňujú politiky a postupy 
odmeňovania, ktoré zodpovedajú 
solídnemu a účinnému riadeniu rizík, 
takéto riadenie rizík podporujú a 
nenabádajú na rizikové správanie, ktoré
nie je v súlade s rizikovými profilmi, 
predpismi alebo zakladajúcimi 
dokumentmi FPT, ktoré spravujú.
2. Politiky a postupy odmeňovania 
zahŕňajú pevné a pohyblivé zložky mzdy a 
dobrovoľné platby dôchodkového 
zabezpečenia.
3. Politiky a postupy odmeňovania sa 
uplatňujú na tieto kategórie pracovníkov 
vrátane zamestnancov a iných 
pracovníkov, napríklad dočasných alebo 
zmluvných pracovníkov, a to na úrovni 
fondu alebo podfondu:
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a)správcovia fondov;
b) iné osoby ako správcovia fondov, ktoré 
prijímajú investičné rozhodnutia 
ovplyvňujúce rizikovú pozíciu fondu;
c) iné osoby ako správcovia fondov, ktoré 
majú právomoc vyvíjať vplyv na 
pracovníkov, vrátane poradcov 
a analytikov v oblasti investičnej politiky;
d) vrcholový manažment, osoby 
zodpovedné za prijímanie rizík, pracovníci 
v kontrolných funkciách; ako aj
e) ostatní zamestnanci alebo pracovníci, 
napríklad dočasní alebo zmluvní 
pracovníci poberajúci celkovú odmenu na 
úrovni triedy odmeňovania vrcholového 
manažmentu a osôb, ktoré prijímajú 
rozhodnutia, ktorých profesionálne 
aktivity majú zásadný vplyv na rizikový 
profil správcovských spoločností alebo 
FPT, ktoré spravujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správca FPT poskytuje informácie 
o každom spravovanom FPT príslušnému 
orgánu pre FPT aspoň raz za štvrťrok. 
Správca na požiadanie poskytuje 
informácie aj príslušnému orgánu správcu, 
ak sa odlišuje od príslušného orgánu pre 
FPT.

1. Správca FPT poskytuje informácie 
o každom spravovanom FPT príslušnému 
orgánu pre FPT aspoň raz za štvrťrok. 
Správca poskytuje informácie aj 
príslušnému orgánu správcu, ak sa odlišuje 
od príslušného orgánu pre FPT.

Or. en



PR\1010062SK.doc 25/31 PE523.111v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány vykonávajú priebežný 
dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia.

1. ESMA vykonáva priebežný dohľad nad 
dodržiavaním tohto nariadenia zo strany 
FPT, ktoré spravujú aktíva v hodnote 
vyššej ako 10 miliárd EUR.
Nad ostatnými fondmi vykonávajú 
priebežný dohľad príslušné orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príslušný orgán pre FPT je zodpovedný
za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním 
povinností stanovených v štatúte alebo 
zakladajúcich dokumentoch fondu a 
povinností stanovených v prospekte, ktoré 
musia byť v súlade s týmto nariadením.

3. V závislosti od typu FPT zodpovedá 
buď ESMA alebo príslušný orgán pre FPT 
za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním 
povinností stanovených v štatúte alebo 
zakladajúcich dokumentoch fondu a 
povinností stanovených v prospekte, ktoré 
musia byť v súlade s týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán správcu je zodpovedný
za vykonávanie dohľadu nad 
primeranosťou opatrení a nad organizáciou 
správcu tak, aby bol správca FPT schopný 

4. V závislosti od typu FPT zodpovedá 
buď ESMA alebo príslušný orgán správcu
za vykonávanie dohľadu nad 
primeranosťou opatrení a nad organizáciou 
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dodržiavať povinnosti a pravidlá, ktoré sa 
týkajú zriaďovania a fungovania všetkých 
FPT, ktoré spravuje.

správcu tak, aby bol správca FPT schopný 
dodržiavať povinnosti a pravidlá, ktoré sa 
týkajú zriaďovania a fungovania všetkých 
FPT, ktoré spravuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušné orgány monitorujú PKIPCP 
alebo AIF usadené alebo uvádzané na trh 
na ich území s cieľom overiť, či 
nepoužívajú označenie FPT alebo 
nenaznačujú, že sú FPT, pokiaľ 
nedodržiavajú toto nariadenie.

5. V závislosti od typu FPT ESMA alebo 
príslušné orgány monitorujú PKIPCP 
alebo AIF usadené alebo uvádzané na trh 
na ich území s cieľom overiť, či 
nepoužívajú označenie FPT alebo 
nenaznačujú, že sú FPT, pokiaľ 
nedodržiavajú toto nariadenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány majú všetky 
právomoci v oblasti dohľadu a 
vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon 
ich funkcií podľa tohto nariadenia.

1. V závislosti od typu FPT majú ESMA 
alebo príslušné orgány všetky právomoci v 
oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú 
potrebné na výkon ich funkcií podľa tohto 
nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odchylne od článku 30 ods. 1 prvej vety 
existujúci PKIPCP alebo AIF, ktorý spĺňa 
kritériá vymedzenia FPT s konštantnou 
čistou hodnotou aktív stanovené v článku 
2 ods. 10, vytvorí rezervu pre čistú 
hodnotu aktív aspoň vo výške

vypúšťa sa

(a) 1 % celkovej hodnoty aktív FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív do 
jedného roka od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia;
(b) 2 % celkovej hodnoty aktív FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia;
(c) 3 % celkovej hodnoty aktív FPT 
s konštantnou čistou hodnotou aktív do 
troch rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely odseku 3 tohto článku sa 
odkaz na úroveň 3 % v článkoch 33 a 34 
považuje za odkaz na výšku rezervy pre 
čistú hodnotu aktív uvedenú v odseku 
3 písm. a), b) a c).

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 13 a 19 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 13 a 19 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Komisia prijme delegované akty uvedené 
v článkoch 13 a 19 najneskôr do 
31. júla 2015.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti:

Tieňové bankovníctvo je systémom sprostredkovania úverov, ktorého súčasťou sú subjekty 
a činnosti nachádzajúce sa mimo štandardného bankového systému. Napriek tomu, že tieňové 
banky nepodliehajú regulácií ako štandardné banky, vykonávajú bankové činnosti. Podľa 
odhadov Rady pre finančnú stabilitu (FSB) dosahovalo globálne tieňové bankovníctvo v roku 
2011 hodnotu približne 51 biliónov EUR, čo predstavuje 25 až 30 % celkového finančného 
systému a polovicu celého objemu bankových aktív. Tieňové bankovníctvo je preto pre 
európsky finančný systém zo systémového hľadiska veľmi dôležité.

FPT by sa mali považovať za dôležité subjekty tieňového bankovníctva.

Fondy peňažného trhu (FPT) sú vzájomné fondy, ktoré investujú do krátkodobých dlhových 
nástrojov, ako sú napríklad nástroje, ktoré vydávajú banky, vlády alebo korporácie. Medzi 
nástroje peňažného trhu tradične patria pokladničné poukážky, komerčné cenné papiere alebo 
vkladové certifikáty.

Vzhľadom na systémovú previazanosť FPT s bankovým sektorom a s podnikovými a 
vládnymi financiami ich Rada pre finančnú stabilitu (FSB), Medzinárodná organizácia 
komisií pre cenné papiere (IOSCO), Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), Európska 
komisia a Európsky parlament označujú za dôležité subjekty, ktoré fungujú ako tieňové 
banky.

Ako podčiarkol Európsky parlament vo svojej správe o tieňovom bankovníctve prijatej 
20. novembra 2012, vo vzťahu k FPT by mali byť prioritne prijaté opatrenia na to, aby sa 
znížili osobitné riziká spojené s hromadným výberom vkladom, s cieľom zvýšiť stabilitu 
finančného systému.

Úloha a význam FPT:

Fondy peňažného trhu (FPT) sú dôležitým zdrojom krátkodobého financovania finančných 
inštitúcií, podnikov a vlád. V Európe sa v držbe FPT nachádza približne 22 % krátkodobých 
dlhových cenných papierov, ktoré emitovali vlády alebo podnikový sektor. FPT majú v držbe 
38 % krátkodobých dlhových nástrojov emitovaných bankovým sektorom. FPT majú v EÚ vo 
svojom portfóliu aktíva v hodnote približne 1 bilión EUR.

FPT zohrali významnú úlohu počas finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008.
V Európe boli viaceré „posilnené FPT“ zasiahnuté pádom trhu s rizikovými hypotékami 
v USA v lete 2007 a buď museli získať podporu od sponzorských bánk alebo ukončili svoju 
činnosť. USA na porovnanie zažili krízu oveľa väčších rozmerov, keď v nadväznosti na pád 
spoločnosti Lehman Brothers jeden z najväčších fondov, Reserve Primary Fund, nedokázal 
udržať čistú hodnotu svojich aktív na hodnote 1 USD. Táto situácia spôsobila hromadné 
vyberanie vkladov – v priebehu niekoľkých dní investori vybrali približne 310 miliárd USD, 
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t. j. okolo 10 % celkových spravovaných aktív. Tým bol narušený trh s komerčnými cennými 
papiermi a nasledovala intervencia zo strany úradov USA, ktoré vytvorili dve facility likvidity 
a rozšírili ochranu vkladov (podľa dokumentu o FPT Európskeho výboru pre systémové riziká 
z roku 2012).

Vzhľadom na významnú úlohu, ktorú zohrávali počas krízy, FPT podnietili tvorcov zákonov 
na oboch stranách Atlantiku k tomu, aby zásadne prehodnotili regulačný rámec, ktorý sa v 
súvislosti s nimi uplatňuje. V Európe boli v roku 2010 prijaté nové usmernenia, na základe 
ktorých boli zavedené prísne normy týkajúce sa kreditnej kvality a splatnosti podkladových 
cenných papierov a lepšieho poskytovania informácií investorom. Napriek presvedčeniu, že 
tieto iniciatívy výrazne zlepšili právne predpisy v oblasti FPT, v Spojených štátoch a na 
medzinárodnej úrovni naďalej prebiehajú diskusie o tom, ako znížiť systémové riziká spojené 
s FPT, najmä ich zraniteľnosť voči hromadným výberom vkladov investormi. 

Spravodajca sa preto domnieva, že vzhľadom na to, že FPT majú zo systémového hľadiska 
takýto obrovský význam a vzhľadom na významnú úlohu, ktorú zohrávali v priebehu 
finančnej krízy, legislatívny návrh EK na reguláciu odvetvia FPT treba uvítať.

Návrh EK a odporúčania spravodajcu:

Vzhľadom na tieto štrukturálne riziká a na skutočnosť, že investori často vnímajú peniaze 
vložené v FPT ako zaručené investície, na riešenie problému likvidity a transformácie 
splatnosti a na to, aby boli FPT stabilnejšie, bez toho aby sa ohrozila ich dôležitá úloha v 
oblasti krátkodobého financovania reálnej ekonomiky, je potrebný prísny regulačný rámec. 
Návrh EK posilňuje požiadavky na likviditu, diverzifikáciu a koncentráciu a zvyšuje ich 
transparentnosť a stabilitu.

Spravodajca tieto kroky víta, ale domnieva sa, že by sme mali rozpracovať nasledujúce body.

Po prvé, aby sa dala čo najúčinnejšie vyriešiť otázka prípadných hromadných výberov 
vkladov investormi a aby bol finančný systém stabilnejší, treba prijať ďalšie opatrenia pre
FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív. Ako uviedol Európsky parlament vo svojej správe o 
tieňovom bankovníctve, spravodajca sa domnieva, že voči FPT, ktoré ponúkajú stabilnú čistú 
hodnotu aktív, by sa mali uplatňovať opatrenia, ktorých cieľom je znížiť špecifické riziká 
spojené s touto ich charakteristikou a internalizovať náklady vyplývajúce z týchto rizík; 
Spravodajca sa domnieva, že takáto internalizácia nákladov sa najlepšie uplatňuje 
prostredníctvom kapitálovej rezervy vo výške 3 %, ktorý musí byť stanovená do konca roku 
2014. Do konca roku 2019 sa FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív (CNAVS) musia 
transformovať na FPT s premenlivou čistou hodnotou aktív (VNAVS), pretože sa tým zvýši 
transparentnosť reálnej hodnoty podkladových aktív FPT a FPT budú menej zraniteľné voči 
hromadným výberom vkladov investormi.

Po ďalšie, keďže daňové raje sú veľmi škodlivé pre medzinárodnú ekonomiku a keďže boj 
proti daňovým rajom je hlavným bodom medzinárodného programu, ako bolo uvedené na 
samite G20 v Petrohrade v septembri 2013 a na zasadnutí ministrov financií a guvernérov 
národných bánk štátov G20 vo februári 2013 a ako to uznal Európsky parlament vo svojej 
správe o boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom z mája 2013, 
a keďže veľké množstvo činností tieňového bankovníctva sa uskutočňuje z daňových rajov, 
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kde má sídlo aj mnoho tieňových bankových subjektov, spravodajca je presvedčený, že treba 
prijať opatrenia, ktorými sa zamedzí usádzaniu FPT v daňových rajoch.

Po ďalšie, spravodajca sa domnieva, že oprávnené aktíva, do ktorých môžu FPT investovať, 
by sa mali za predpokladu, že sú splnené určité prísne podmienky, rozšíriť o určitú 
percentuálnu hodnotu iných FPT.

Spravodajca víta ostatné opatrenia navrhované Európskou komisiou s cieľom zvýšiť 
transparentnosť, ale domnieva sa, že táto transparentnosť by sa mala rozšíriť aj na politiky 
a prax odmeňovania v FPT. FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív by mali byť navyše 
schopné v ktoromkoľvek momente poskytnúť údaj o čistej hodnote aktív podielových listov 
investorom.

Na získanie spoľahlivej predstavy o hodnote aktív FPT a politike rizika, ktorú uplatňuje, by 
mohol byť užitočný rating vydaný uznávanou ratingovou agentúrou. Aj keď spravodajca nie 
je zástancom mechanického spoliehania na externý rating, nesúhlasí ani s tým, aby sa FPT 
zakázalo požiadať niektorú agentúru uznanú ESMA o vydanie ratingu alebo vydanie takéhoto 
ratingu financovať, pokiaľ sú splnené všetky podmienky uvedené v nariadení o ratingových 
agentúrach.  V tejto súvislosti je dôležité aj to, aby bola metóda interného hodnotenia 
spoľahlivá, funkčná a aby neumožňovala žiadne potenciálne konflikty záujmov.

Aby bolo možné zhodnotiť finančné produkty, do ktorých FPT investoval, je nevyhnutné mať 
solídnu a spoľahlivú metódu hodnotenia. Spravodajca sa domnieva, že metóda amortizovanej 
ceny, ktorú používajú FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív, je užitočná za predpokladu, 
že sú splnené konkrétnejšie podmienky: predovšetkým to, že maximálna zostatková splatnosť 
by mala byť obmedzená na 90 dní, a v prípade, ak metóda amortizovanej ceny už neposkytuje 
spoľahlivý odhad ceny nástrojov, mali by sa prijať opravné opatrenia. 

Podpora FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív zo strany sponzorov sa musí obmedziť na 
vytvorenie kapitálovej rezervy. Vo výnimočných prípadoch môže o externú podporu požiadať 
aj FPT s premenlivou čistou hodnotou aktív, avšak takúto podporu nesmie poskytnúť žiaden 
štátny, regionálny ani miestny orgán verejnej moci.
Po ďalšie, treba zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o maximálnu sumu na podporu FPT s 
premenlivou čistou hodnotou aktív, maximálne trvanie takejto podpory a formy sponzoringu.
ESMA preto vypracuje potrebné podrobné usmernenia.

Vzhľadom na význam viacerých FPT zo systémového hľadiska a v súlade s budúcim 
priamym dohľadom ECB nad systémovými bankami v rámci bankovej únie vyjadruje 
spravodajca presvedčenie, že za priamy dohľad nad najväčšími systémovými FPT by mala 
byť zodpovedná ESMA spolu s príslušným orgánom.


