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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 
2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia 
pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0280),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0210/2020),

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

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. vyzýva 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
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Odsek 4 sa vypúšťa. b) Odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. ESMA vypracuje návrh 
regulačných technických predpisov s 
cieľom poskytnúť usmernenia týkajúce sa 
kvalitatívnych kritérií používaných na 
posúdenie toho, či sa uplatňujú výnimky 
uvedené v odseku 1.
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ESMA predloží tento návrh regulačných 
technických predpisov Komisii do 1. 
apríla 2021.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať 
regulačné technické predpisy uvedené 
v prvom pododseku v súlade s článkami 
10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 4 – bod 1 – bod 50a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Vkladá sa tento bod 50a: vypúšťa sa
„(50a) „podnikové dlhopisy s doložkami 
o splatení v úplnom rozsahu“ sú 
podnikové dlhopisy s doložkou, ktorá 
ukladá emitentovi v prípade predčasného 
splatenia povinnosť vrátiť investorovi 
istinu dlhopisu a čistú súčasnú hodnotu 
kupónov, ktorú by investor dostal 
v prípade, že by nebolo vyžiadané 
splatenie dlhopisu;“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V článku 16 ods. 3 sa dopĺňa tento 
pododsek:

vypúšťa sa
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„Požiadavky stanovené v druhom až 
piatom pododseku tohto odseku sa 
nevzťahujú na podnikové dlhopisy 
s doložkami o splatení v úplnom rozsahu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vkladá sa tento článok:
„Článok 16a
Výnimky z požiadaviek na správu 
produktov
Investičné spoločnosti sú oslobodené od 
požiadaviek na správu produktov 
stanovených v článkoch 16 a 24 tejto 
smernice za predpokladu, že predmetom 
investičnej služby sú:
i) akcie prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu alebo na rovnocennom 
trhu tretej krajiny alebo v rámci MTF 
v prípade, keď ide o akcie 
v spoločnostiach, okrem akcií 
v podnikoch, ktoré nie sú podnikmi 
kolektívneho investovania do PKIPCP, 
a akcií, ktoré obsahujú derivát;
ii) dlhopisy alebo iné formy dlhových 
cenných papierov prijatých na 
obchodovanie na regulovanom trhu alebo 
na rovnocennom trhu tretej krajiny alebo 
v rámci MTF okrem tých, ktoré obsahujú 
derivát alebo ktoré majú takú štruktúru, 
ktorá sťažuje klientovi porozumieť 
prípadnému riziku; alebo
iii) akcie alebo podiely v PKIPCP okrem 
štruktúrovaných PKIPCP uvedených v 
článku 36 ods. 1 druhom pododseku 
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nariadenia (EÚ) č. 583/2010.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 16 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Vkladá sa tento článok:
„Článok 16b
Prieskum
1. Odchylne od článku 13 ods. 1 až 8 
delegovanej smernice Komisie (EÚ) 
2017/593 sa investičná spoločnosť 
poskytujúca správu portfólia alebo iné 
investičné či vedľajšie služby môže 
rozhodnúť, že nebude spĺňať požiadavky 
stanovené v uvedených odsekoch, pokiaľ 
ide o poskytovanie prieskumov tretími 
stranami takýmto investičným 
spoločnostiam, v týchto prípadoch:
a) prieskum sa poskytuje výlučne v 
súvislosti s emitentmi, ktorí počas obdobia 
36 mesiacov predchádzajúcich 
poskytnutiu prieskumu neprekročili 
trhovú kapitalizáciu vo výške 10 miliárd 
EUR;
b) prieskum sa poskytuje výlučne v 
súvislosti s nástrojmi s pevným výnosom.
2. Odchylne od článku 13 ods. 9 
delegovanej smernice Komisie (EÚ) 
2017/593 je investičná spoločnosť, ktorá 
využíva možnosť uvedenú v odseku 10 
uvedenej delegovanej smernice, 
oprávnená platiť za poskytovanie služieb 
vykonávania a poskytovanie prieskumov 
spolu za predpokladu, že sú splnené všetky 
tieto podmienky:
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a) pred poskytnutím služieb 
vykonávania alebo prieskumu bola 
uzatvorená dohoda medzi investičnou 
spoločnosťou a poskytovateľom 
prieskumu, v ktorej sa uvádza, aká časť 
spoločnej platby sa vzťahuje na prieskum;
b) investičná spoločnosť informuje 
klienta o spoločnej platbe;
c) v prípade prieskumu uvedeného v 
článku 13 ods. 10 písm. a) delegovanej 
smernice Komisie (EÚ) 2017/593 sa 
služby vykonávania, za ktoré sa uhrádza 
spoločná platba, poskytujú výlučne vo 
vzťahu k emitentom, ktorí počas obdobia 
36 mesiacov predchádzajúcich 
poskytnutiu výskumu neprekročili trhovú 
kapitalizáciu vo výške 10 miliárd EUR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) V odseku 2 sa dopĺňa tento 
pododsek:

vypúšťa sa

„Tento odsek sa nevzťahuje na podnikové 
dlhopisy s doložkami o splatení v úplnom 
rozsahu.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 24 – odsek 4 – pododsek 2a – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„V prípade, že sa dohoda o kúpe alebo 
predaji finančného nástroja uzatvára 
s použitím prostriedkov komunikácie na 
diaľku, investičná spoločnosť môže 
poskytnúť informácie o nákladoch 
a poplatkoch v elektronickom formáte bez 
zbytočného odkladu po uzavretí transakcie 
za predpokladu, že sú splnené všetky tieto 
podmienky:

„V prípade, že sa dohoda o kúpe alebo 
predaji finančného nástroja uzatvára 
s použitím prostriedkov komunikácie na 
diaľku, investičná spoločnosť môže 
poskytnúť informácie o nákladoch 
a poplatkoch bez zbytočného odkladu po 
uzavretí transakcie za predpokladu, že sú 
splnené všetky tieto podmienky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 25 – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V článku 25 ods. 6 sa dopĺňa tento 
pododsek:
„Tento odsek sa nevzťahuje na povinnosti 
týkajúce sa prahových hodnôt na 
informovanie o stratách, ako sa stanovujú 
v článku 25a tejto smernice.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 25 – odsek 8 – úvodná časť

Platný text Pozmeňujúci návrh

5b. V článku 25 ods. 8 sa úvodná časť 
mení takto:
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8. Komisia je splnomocnená prijať 
v súlade s článkom 89 prostredníctvom 
delegovaných aktov opatrenia na 
zabezpečenie dodržiavania zásad 
stanovených v odsekoch 2 až 6 tohto 
článku investičnými spoločnosťami pri 
poskytovaní investičných alebo vedľajších 
služieb ich klientom vrátane informácií, 
ktoré majú získať, keď posudzujú 
vhodnosť alebo primeranosť služieb 
a finančných nástrojov pre svojich 
klientov, kritérií na posúdenie 
nekomplexných finančných nástrojov na 
účely odseku 4 písm. a) bodu vi) tohto 
článku, obsahu a formátu záznamov 
a dohôd o poskytovaní služieb klientom 
a periodických správ klientom 
o poskytovaných službách. Tieto 
delegované akty zohľadnia:

„8. Komisia je splnomocnená prijať 
v súlade s článkom 89 prostredníctvom 
delegovaných aktov opatrenia na 
zabezpečenie dodržiavania zásad 
stanovených v odsekoch 2 až 6 tohto 
článku investičnými spoločnosťami pri 
poskytovaní investičných alebo vedľajších 
služieb ich klientom vrátane informácií, 
ktoré majú získať, keď posudzujú 
vhodnosť alebo primeranosť služieb 
a finančných nástrojov pre svojich 
klientov, kritérií na posúdenie 
nekomplexných finančných nástrojov na 
účely odseku 4 písm. a) bodu vi) tohto 
článku, obsahu a formátu záznamov 
a dohôd o poskytovaní služieb klientom 
a periodických správ klientom 
o poskytovaných službách, avšak s 
výnimkou povinností týkajúcich sa 
prahových hodnôt na informovanie o 
stratách, ako sa stanovujú v článku 25a. 
Tieto delegované akty zohľadnia:“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový)
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 25 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5c. Vkladá sa tento článok 25a:
„Článok 25a
Prahové hodnoty na informovanie o 
stratách
1. Investičné spoločnosti poskytujúce 
služby správy portfólia informujú klienta, 
keď sa celková hodnota portfólia 
stanovená na začiatku každého obdobia 
vykazovania zníži o 20 % a pri následných 
zníženiach o násobky 10 %, a to 
najneskôr do konca pracovného dňa, 
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v ktorom sa tento prah prekročil, alebo, 
keď došlo k prekročeniu prahu počas 
nepracovného dňa, najneskôr do konca 
nasledujúceho pracovného dňa. 
2. Investičné spoločnosti, ktoré majú 
v držbe účet retailového klienta, ktorý 
zahŕňa pozície v transakciách 
s finančnými nástrojmi s pákovým 
efektom alebo v transakciách 
s podmieneným záväzkom, informujú 
klienta, keď sa počiatočná hodnota 
každého nástroja zníži o 10 % a pri 
následných zníženiach o násobky 10 %. 
Informovanie podľa tohto odseku by sa 
malo uskutočňovať pre jednotlivé nástroje 
samostatne, pokiaľ nie je s klientom 
dohodnuté inak, a uskutočňuje sa 
najneskôr do konca pracovného dňa, 
v ktorom sa uvedený prah prekročil, 
alebo, keď došlo k prekročeniu prahu 
počas nepracovného dňa, najneskôr do 
konca nasledujúceho pracovného dňa.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 27 – odsek 10 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V článku 27 ods. 10 sa dopĺňa 
tento pododsek:
„Regulačné predpisy uvedené v tomto 
odseku sa však neuplatňujú do ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto 
pozmeňujúcej smernice + dva roky].“;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 29a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Požiadavky stanovené v článku 24 
ods. 4 písm. c) sa neuplatňujú na iné 
služby poskytované profesionálnym 
klientom než investičné poradenstvo 
a správa portfólia.

1. Požiadavky stanovené v článku 24 ods. 4 
písm. c) sa neuplatňujú na služby 
poskytované profesionálnym klientom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a (nový)
Smernica 2014/65/EÚ
Príloha II – II.I Identifikačné kritériá – pododsek 5 – zarážka 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

11a. V prílohe II bode II.1 piatom 
pododseku sa prvá zarážka mení takto: 

– klient vykonával transakcie významnej 
veľkosti na príslušných trhoch 
s frekvenciou priemerne 10 transakcií za 
štvrťrok v priebehu predchádzajúcich 
štyroch štvrťrokov,

„– klient vykonával transakcie významnej 
veľkosti na príslušných trhoch 
s frekvenciou priemerne 15 transakcií za 
rok v priebehu predchádzajúcich štyroch 
rokov,“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zverejňovanie nákladov a poplatkov:

Komisia vo svojom návrhu oslobodzuje investičné spoločnosti od povinnosti poskytovať 
informácie o nákladoch a poplatkoch profesionálnym klientom a oprávneným protistranám za 
určité služby podľa smernice MiFID iné ako investičné poradenstvo a správa portfólia.

Investičné poradenstvo a správa portfólia by mali byť takisto vylúčené zo zverejňovania 
nákladov a poplatkov pre profesionálnych klientov (s ustanovením o možnosti uplatňovania – 
„opt-in“), keďže títo klienti by mali byť vo všeobecnosti oboznámení s nákladovou štruktúrou 
týchto služieb. 

Technická poznámka: poskytovanie investičného poradenstva a správy portfólia sa 
nevzťahuje na oprávnené protistrany.

Zmeny zohľadnené v pozmeňujúcom návrhu 12.

Podávanie správ o vykonaní pokynov najlepším spôsobom:

Návrh Komisie pozastavuje len uplatňovanie regulačného technického predpisu (RTP) 27 
(smernica MiFID, čl. 27 ods 3; požiadavky na obchodné miesta na podávanie správ 
o vykonaní pokynov najlepším spôsobom), ale nie RTP 28 (MiFID, čl. 27 ods. 10; 
požiadavky na investičné spoločnosti na informovanie klientov o vykonaní pokynov 
najlepším spôsobom).

Vzhľadom na to, že povinnosť podávať správy je najkomplikovanejšia pre investičné 
spoločnosti (a nie pre obchodné miesta), ako aj vzhľadom na prepojenia medzi týmito dvoma 
RTP a otáznu užitočnosť správ o vykonaní pokynov najlepším spôsobom pre retailových 
klientov sa zdá byť opodstatnené pozastaviť uplatňovanie RTP 27 aj 28.

Zmeny zohľadnené v pozmeňujúcom návrhu 11.

Správa produktov:

Návrh Komisie oslobodzuje dlhopisy s doložkami o splatení v úplnom rozsahu z ustanovení 
o správe produktov. 

Výnimka z požiadaviek na správu produktov by sa mala rozšíriť na iné jednoduché produkty, 
ako sú iné dlhopisy s pevným kupónom, PKIPCP a akcie obchodované na regulovaných 
trhoch.

Príslušný návrh Komisie sa vypúšťa v pozmeňujúcich návrhoch 2, 3 a 6. Nový článok 
s požadovaným textom sa vkladá v pozmeňujúcom návrhu 4.

Informácie ex post o nákladoch a poplatkoch:

V návrhu Komisie sa zavádza možnosť získať informácie o nákladoch a poplatkoch 
v elektronickom formáte po transakcii, ak s tým klient súhlasí.

Treba vypustiť obmedzenie, že informácie sa musia vždy zasielať v „elektronickom formáte“, 
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aby sa vyhovelo potrebám starších/menej technicky zdatných klientov. Bolo by to aj v súlade 
so všeobecným novozavedeným pravidlom elektronických informácií s doložkami 
o neuplatňovaní (opt-out) (t. j. nový odsek 5a, ktorý navrhla Komisia).

Zmeny zohľadnené v pozmeňujúcom návrhu 7.

Profesionálni investori: 

Komisia upustila od myšlienky zavedenia novej kategórie poloprofesionálneho investora.

Na kompenzáciu tejto skutočnosti by sa malo zmeniť kritérium počtu transakcií na 15 za rok.

Zmeny zohľadnené v pozmeňujúcom návrhu 13.

Prahové hodnoty na informovanie o stratách:

Investičné spoločnosti, ktoré spravujú portfóliá, sú v súčasnosti povinné informovať klienta, 
ak hodnota jeho portfólia klesne o viac ako 10 % (a každý ich násobok).

Takéto varovanie by mohlo viesť klienta k reštrukturalizácii portfólia a k panickému predaju 
nástrojov so stratou, čo nemusí byť v jeho najlepšom dlhodobom záujme, najmä ak ide 
o dočasnú korekciu.

Táto prahová hodnota sa preto v prípade produktov bez pákového efektu zvyšuje na 20 %.

Príslušné ustanovenie bolo doteraz obsiahnuté v článku 62 delegovaného nariadenia 
2017/565. Vzhľadom na význam tohto ustanovenia by sa malo presunúť do textu úrovne 1, 
t. j. do smernice MiFID II.

V pozmeňujúcom návrhu 8 sa objasňuje, že článok 25 ods. 6 smernice MiFID už nebude 
referenčným textom úrovne 1 pre príslušný text úrovne 2. V pozmeňujúcom návrhu 9 sa 
vypúšťa príslušné splnomocnenie zo smernice MiFID, takže článok 62 delegovaného 
nariadenia 2017/565 už nebude v platnosti. V pozmeňujúcom návrhu 10 je príslušný text 
skopírovaný z delegovaného nariadenia do smernice MiFID s potrebnou zmenou.

Prieskum:

Komisia vo svojom návrhu na zmenu delegovanej smernice (EÚ) 2017/593 (konzultácia 
ukončená 5. septembra 2020) navrhla zaviesť odlišné zaobchádzanie s prieskumom MSP.

Toto ustanovenie by sa malo presunúť do textu úrovne 1, aby sa zabezpečilo, že ide 
o výnimku udelenú zákonodarcom, a nie o začiatok spustenia režimu oddelenia. 

Zákonodarcovi by to tiež poskytlo väčšie slovo pri určovaní druhu finančného nástroja, na 
ktorý sa vzťahuje výnimka, ako aj podmienok, za ktorých sa výnimka uplatňuje.

Prahové hodnoty by mali byť výrazne vyššie, ako navrhuje Komisia v zmenenom 
delegovanom nariadení. S cieľom pokryť spoločnosti s malou aj strednou trhovou 
kapitalizáciou a umožniť vytvorenie ekosystému pre takýto druh prieskumu by prahová 
hodnota trhovej kapitalizácie mala byť 10 miliárd EUR (s pohyblivým priemerom za 
posledných 36 mesiacov, aby sa zabránilo náhlym situáciám nesplnenia kritérií).

Zmeny zohľadnené v pozmeňujúcom návrhu 5.
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Výnimka na vedľajšie činnosti:

Komisia navrhla vypustiť kvantitatívne kritériá a urobiť z testu vedľajších činností len 
kvalitatívny test, čo by mohlo poskytnúť vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej 
súťaže veľkú voľnosť pri určovaní toho, na koho sa výnimka vzťahuje.

S cieľom dosiahnuť harmonizovanejší európsky výsledok by sa mal zaviesť regulačný 
technický predpis orgánu ESMA, ktorý do určitej miery obmedzuje flexibilitu príslušných 
vnútroštátnych orgánov tým, že poskytuje usmernenia, pokiaľ ide o kvalitatívne kritériá.

Zmeny zohľadnené v pozmeňujúcom návrhu 1.


