
RR\1242474SK.docx PE697.633v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Dokument na rokovanie

A9-0301/2021

3.11.2021

***I
SPRÁVA
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 
2009/65/ES, pokiaľ ide o používanie dokumentov s kľúčovými informáciami 
správcovskými spoločnosťami podnikov kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)
(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Jonás Fernández

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 2 rokovacieho poriadku)



PE697.633v02-00 2/10 RR\1242474SK.docx

SK

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 
2009/65/ES, pokiaľ ide o používanie dokumentov s kľúčovými informáciami 
správcovskými spoločnosťami podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných 
cenných papierov (PKIPCP)
(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0399),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0327/2021),

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

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. 
októbra 20211,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0301/2021),

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 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Komisia [Ú. v.: vložte dátum] 
prijala delegované nariadenie Komisie 
(EÚ) …/202110, ktorým sa mení 
delegované nariadenie (EÚ) 2017/653, 

(5) Komisia [Ú. v. vložte dátum] 
prijala delegované nariadenie Komisie 
(EÚ) 2021/..., ktorým sa mení delegované 
nariadenie (EÚ) 2017/653, okrem iného 

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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okrem iného s cieľom uľahčiť 
správcovským spoločnostiam, investičným 
spoločnostiam a osobám poskytujúcim 
poradenstvo súvisiace s podielovými 
listami PKIPCP alebo predávajúcim tieto 
podielové listy využívanie prezentácie, 
obsahu a štandardného formátu dokumentu 
s kľúčovými informáciami. Dátum začatia 
uplatňovania delegovaného nariadenia 
(EÚ) …/2021 bol však stanovený na 
1. júla 2022, aby sa týmto správcovským 
spoločnostiam, investičným spoločnostiam 
a osobám poskytujúcim poradenstvo 
súvisiace s podielovými listami PKIPCP 
alebo predávajúcim tieto podielové listy 
poskytol dostatočný čas na to, aby sa 
pripravili na ukončenie prechodného 
mechanizmu, a teda na povinnosť vytvárať 
dokument s kľúčovými informáciami. 
Keďže dátum začatia uplatňovania 
delegovaného nariadenia (EÚ) …/2021 
bol stanovený na 1. júla 2022 a keďže 
treba zabezpečiť, aby sa ukončenie 
prechodného mechanizmu zhodovalo 
s dátumom začatia uplatňovania 
delegovaného nariadenia (EÚ) …/2021, 
nariadenie (EÚ) č. 1286/2014 bolo 
zmenené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) …/2021 
s cieľom predĺžiť prechodný 
mechanizmus do 30. júna 2022.

s cieľom uľahčiť správcovským 
spoločnostiam, investičným spoločnostiam 
a osobám poskytujúcim poradenstvo 
súvisiace s podielovými listami PKIPCP 
alebo predávajúcim tieto podielové listy 
využívanie prezentácie, obsahu 
a štandardného formátu dokumentu 
s kľúčovými informáciami. Dátum začatia 
uplatňovania delegovaného nariadenia 
(EÚ) 2021/... by mal zohľadňovať potrebu 
poskytnúť týmto správcovským 
spoločnostiam, investičným spoločnostiam 
a osobám, ktoré poskytujú poradenstvo 
súvisiace s podielovými listami PKIPCP 
alebo tieto podielové listy predávajú, 
dostatočný čas na prípravu na ukončenie 
prechodného mechanizmu, a teda aj 
povinnosť vypracovať dokument s 
kľúčovými informáciami.

_________________
10 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) S cieľom zabezpečiť, aby sa 
vyhovelo tejto potrebe poskytnutia 
dostatočného času na prípravu na 
splnenie povinnosti vypracovať dokument 
s kľúčovými informáciami, bolo 
nariadenie (EÚ) č. 1286/2014 nariadením 
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2021/... zmenené s cieľom predĺžiť 
prechodné obdobie do 31. decembra 2022.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „Kľúčové informácie pre 
investorov“ vyžadované v článku 78 
smernice 2009/65/ES a „dokumenty 
s kľúčovými informáciami“ vyžadované 
v nariadení (EÚ) č. 1286/2014 sa 
v podstate vzťahujú na tie isté požiadavky 
na informácie. Preto treba zabrániť tomu, 
aby retailoví investori do PRIIP, ktorí majú 
záujem o nadobudnutie podielových listov 
PKIPCP, dostávali od 1. júla 2022 oba 
dokumenty pre ten istý finančný produkt. 
Preto by sa malo stanoviť, že dokument 
s kľúčovými informáciami sa má 
považovať za dokument spĺňajúci 
požiadavky uplatniteľné na dokument 
s kľúčovými informáciami pre investorov, 
ktorý sa vyžaduje v smernici 2009/65/ES.

(6) „Kľúčové informácie pre 
investorov“ vyžadované v článku 78 
smernice 2009/65/ES a „dokumenty 
s kľúčovými informáciami“ vyžadované 
v nariadení (EÚ) č. 1286/2014 sa 
v podstate vzťahujú na tie isté požiadavky 
na informácie. Preto treba zabrániť tomu, 
aby retailoví investori do PRIIP, ktorí majú 
záujem o nadobudnutie podielových listov 
PKIPCP, dostávali od 1. januára 2023 oba 
dokumenty pre ten istý finančný produkt. 
Preto by sa malo stanoviť, že dokument 
s kľúčovými informáciami sa má 
považovať za dokument spĺňajúci 
požiadavky uplatniteľné na dokument 
s kľúčovými informáciami pre investorov, 
ktorý sa vyžaduje v smernici 2009/65/ES. 
To tiež znamená, že v prípade iných 
investorov než retailových investorov by 
investičné spoločnosti a správcovské 
spoločnosti mali naďalej v súlade so 
smernicou 2009/65/ES vypracúvať 
„kľúčové informácie pre investorov“, 
pokiaľ sa nerozhodnú vypracovať 
„dokument s kľúčovými informáciami“, 
ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 
1286/2014, a v takomto prípade by od nich 
príslušné orgány nemali vyžadovať, aby 
poskytovali „kľúčové informácie pre 
investorov“, ale takýmto investorom by sa 
mal poskytnúť len dokument s kľúčovými 
informáciami.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2009/65/EC
Článok 82a – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány od investičnej 
spoločnosti ani správcovskej spoločnosti v 
prípade ktoréhokoľvek z podielových 
fondov, ktoré spravuje, nepožadovali 
vypracovanie kľúčových informácií pre 
investorov, ako sa stanovuje v článkoch 
78 až 82 a článku 94 tejto smernice, ak 
uvedené subjekty vypracúvajú, poskytujú, 
revidujú a prekladajú dokument s 
kľúčovými informáciami, ktorý spĺňa 
požiadavky na dokumenty s kľúčovými 
informáciami stanovené v nariadení (EÚ) 
č. 1286/2014.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty do 30. júna 2022 
prijmú a uverejnia opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

1. Členské štáty do 30. júna 2022 
prijmú a uverejnia opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto opatrenia uplatňujú od 1. júla 2022. Tieto opatrenia uplatňujú od 1. januára 
2023. 

Členské štáty uvádzajú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty. 

Členské štáty uvádzajú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty. 
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice členské štáty informujú Komisiu 
o všetkých návrhoch ustanovení zákonov, 
právnych predpisov alebo správnych 
opatrení, ktoré zamýšľajú prijať v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice, a to 
v dostatočnom predstihu tak, aby sa k nim 
mohla vyjadriť.

2. Členské štáty oznámia Komisii 
znenie hlavných opatrení vnútroštátneho 
práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti 
tejto smernice.
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POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
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