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Pozmeňujúci návrh  151 
Timothy Kirkhope 
v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0150/2014 
Krišjānis KariĦš, Judith Sargentini 
Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a 
financovania terorizmu 
COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD) 

Návrh smernice 
Článok 29 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
podnikateľské subjekty alebo právnické 
osoby založené na ich území získali a mali 
primerané, presné a aktuálne informácie 
o svojom skutočnom vlastníctve. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
spoločnosti a iné subjekty, ktoré majú 
právnu subjektivitu, vrátane správ 
majetku v prospech tretieho alebo 
subjektov s podobnou štruktúrou alebo 
funkciou ako správy majetku v prospech 
tretieho, nadácií, holdingov a všetkých 
iných, štrukturálne alebo funkčne 
podobných, existujúcich alebo budúcich 
právnych dojednaní, založené alebo 
vytvorené na ich území, alebo ktoré sa 
riadia ich právom, získali, mali 
a verejnému ústrednému registru, 
obchodnému registru alebo registru 
obchodných spoločností na ich území 
poskytovali primerané, presné, aktuálne 
a najnovšie informácie o sebe a svojom 
skutočnom vlastníctve v okamihu 
založeniach, ako aj o akýchkoľvek jeho 
zmenách. 

 1a. Register obsahuje minimálne 
informácie umožňujúce jednoznačne 
identifikovať spoločnosť a jej skutočného 
vlastníka, konkrétne názov, číslo, právnu 
formu a štatút subjektu, doklad o zápise, 
adresu registrovaného sídla (a hlavného 
miesta podnikania, ak je odlišné 
od registrovaného sídla), základné 
regulačné právomoci (ako sú právomoci 
obsiahnuté v memorande a spoločenskej 
zmluve), zoznam členov riadiacich 
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orgánov (vrátane ich štátnej príslušnosti 
a dátumu narodenia) a informácie 
o akcionároch/skutočných vlastníkoch, 
ako sú mená, dátumy narodenia, štátna 
príslušnosť alebo jurisdikcia zápisu, 
kontaktné údaje, počet akcií, kategórie 
akcií (vrátane povahy príslušných 
hlasovacích práv) a akcionárskeho 
podielu alebo podielu na kontrole, ak je to 
relevantné. 

 Požiadavky uvedené v tomto článku 
nezbavujú povinné subjekty ich povinností 
v oblasti povinnej starostlivosti vo vzťahu 
ku klientovi a povinné subjekty sa nesmú 
spoliehať výlučne na tieto informácie ako 
dostatočné na splnenie týchto povinností. 

 1b. Pokiaľ ide o správu majetku 
v prospech tretieho alebo iné typy 
existujúcich alebo budúcich právnických 
osôb a dojednaní s podobnou štruktúrou 
alebo funkciou, informácie zahŕňajú 
totožnosť zriaďovateľa („settlor“), 
správcu(ov) (trustee), ochrancu (podľa 
potreby), príjemcov alebo triedy príjemcov 
a akejkoľvek inej fyzickej osobe 
vykonávajúcej účinnú kontrolu správy 
majetku v prospech tretieho. Členské štáty 
pri rozhodovaní o tom, či je ich kótovanie 
a vystavenie verejnosti v ústrednom 
registri primerané a účinné, zaujmú 
rizikovo orientovaný prístup.  Členské 
štáty zabezpečia, aby správcovia 
informovali povinné subjekty o svojom 
postavení a aby uchovávané informácie by 
mali zahŕňať dátum narodenia a štátnu 
príslušnosť všetkých jednotlivých osôb. 
Členské štáty uplatňujú rizikovo 
orientovaný prístup pri uverejňovaní 
zriaďovacej listiny a zoznamu poverení 
a v prípade potreby pri dodržaní ochrany 
osobných údajov zabezpečia, aby sa údaje 
poskytli príslušným orgánom, najmä 
FIU.. Členské štáty uplatňujú pri 
rozhodovaní o uverejnení osobných 
informácií o jednotlivcoch vo verejných 
registroch na účely boja proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu 
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terorizmu smernicu 95/46/ES. 

Or. en 

 
 


