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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/112914 sa stanovujú 
požiadavky na vypracovanie, schvaľovanie 
a šírenie prospektu, ktorý sa má uverejniť 
pri verejnej ponuke cenných papierov 
alebo ich prijatí na obchodovanie na 
regulovanom trhu v Únii. V rámci opatrení 
na pomoc emitentom pri obnove po 
hospodárskom šoku vyplývajúcom 
z pandémie ochorenia COVID-19 sú 
potrebné cielené zmeny režimu prospektu. 
Takéto zmeny by mali umožniť emitentom 
a finančným sprostredkovateľom znížiť 
náklady a uvoľniť zdroje na fázu obnovy 
nasledujúcu bezprostredne po kríze.

(2) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/112914 sa stanovujú 
požiadavky na vypracovanie, schvaľovanie 
a šírenie prospektu, ktorý sa má uverejniť 
pri verejnej ponuke cenných papierov 
alebo ich prijatí na obchodovanie na 
regulovanom trhu v Únii. V rámci opatrení 
na pomoc emitentom pri obnove po 
hospodárskom šoku vyplývajúcom z 
pandémie ochorenia COVID-19 sú 
potrebné cielené zmeny režimu prospektu, 
pod podmienkou, že rešpektujú zásady 
jednotného európskeho trhu a venujú 
pozornosť osobitným potrebám malých a 
stredných podnikov (MSP) a startupov. 
Takéto zmeny by mali umožniť emitentom 
a finančným sprostredkovateľom znížiť 
náklady a uvoľniť zdroje na fázu obnovy 
nasledujúcu bezprostredne po kríze.  
Zmeny by mali chrániť aj záujmy 
retailových investorov a spotrebiteľov s 
cieľom stimulovať finančnú účasť a 
premeniť sporiteľov na investorov. 
Prístup ku kapitálovému financovaniu pre 
MSP, podnikateľov a sociálne 
hospodárstvo sa stal ešte dôležitejším pre 
obnovu po pandémii choroby COVID-19;

_________________ _________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 
o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri 
verejnej ponuke cenných papierov alebo 
ich prijatí na obchodovanie 
na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 
2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, 

14 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 
o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri 
verejnej ponuke cenných papierov alebo 
ich prijatí na obchodovanie 
na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 
2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, 
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s. 12). s. 12).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 zvyšuje nestabilitu a 
zraniteľnosť spoločností z Únie, najmä 
MSP a startupov. Prípadné odstránenie 
neopodstatnených prekážok a byrokracie 
s cieľom zjednodušiť a diverzifikovať 
zdroje financovania pre úniové podniky 
s osobitným zameraním na MSP vrátane 
startupov a spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou môže prispieť 
k podpore ich schopnosti prístupu na 
kapitálové trhy, ako aj prístupu k 
rôznorodejším, dlhodobejším a 
konkurencieschopnejším investičným 
príležitostiam pre retailových a veľkých 
investorov. V tejto súvislosti by sa toto 
nariadenie malo zamerať aj na to, aby sa 
potenciálni investori mohli ľahšie 
dozvedieť o investičných príležitostiach v 
spoločnostiach, keďže často majú ťažkosti 
s hodnotením mladých a malých firiem s 
krátkou podnikateľskou históriou, čo 
vedie k menšiemu počtu inovačných 
príležitostí, najmä mladých podnikateľov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Úverové inštitúcie sa aktívne 
zapájali do obnovy s cieľom podporiť 
spoločnosti, ktoré potrebovali finančné 
prostriedky, pričom sa očakáva, že budú 
základným pilierom obnovy. V nariadení 
(EÚ) 2017/2019 sa úverovým inštitúciám 

(3) Úverové inštitúcie sa aktívne 
zapájali do obnovy s cieľom podporiť 
spoločnosti, ktoré potrebovali finančné 
prostriedky, pričom sa očakáva, že budú 
základným pilierom obnovy. V nariadení 
(EÚ) 2017/2019 sa úverovým inštitúciám 
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udeľuje výnimka z povinnosti uverejniť 
prospekt v prípade ponuky určitých 
nemajetkových cenných papierov 
vydávaných priebežne alebo opakovane 
v súhrnnej hodnote až do 75 miliónov EUR 
za obdobie 12 mesiacov. Uvedený limit na 
výnimku by sa mal na obmedzené obdobie 
zvýšiť, aby sa podporilo získavanie 
finančných prostriedkov pre úverové 
inštitúcie a poskytol sa im dostatočný 
priestor na podporu ich klientov v reálnej 
ekonomike. Keďže uvedené opatrenie je 
obmedzené na fázu obnovy, malo by byť 
z uvedených dôvodov k dispozícii na 
obmedzené obdobie 18 mesiacov.

udeľuje výnimka z povinnosti uverejniť 
prospekt v prípade ponuky určitých 
nemajetkových cenných papierov 
vydávaných priebežne alebo opakovane 
v súhrnnej hodnote až do 75 miliónov EUR 
za obdobie 12 mesiacov. Uvedený limit na 
výnimku by sa mal na obmedzené obdobie 
zvýšiť, aby sa podporilo získavanie 
finančných prostriedkov pre úverové 
inštitúcie a poskytol sa im dostatočný 
priestor na podporu ich klientov v reálnej 
ekonomike. Keďže uvedené opatrenie je 
obmedzené na fázu obnovy, malo by byť 
z uvedených dôvodov k dispozícii na 
obmedzené obdobie 21 mesiacov.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Prospekt obnovy EÚ by mal 
obsahovať stručný súhrn ako užitočný 
zdroj informácií pre investorov, najmä 
retailových investorov. Súhrn by mal byť 
samostatnou súčasťou prospektu obnovy 
EÚ a mal by sa zameriavať na kľúčové 
informácie, ktoré by investorom umožnili 
rozhodnúť sa, ktoré ponuky a prijatia 
cenných papierov na obchodovanie majú 
ďalej študovať preskúmaním prospektu 
obnovy EÚ ako celku s cieľom prijať 
rozhodnutie.

(7) Prospekt obnovy EÚ by mal 
obsahovať stručný súhrn ako užitočný 
zdroj informácií pre investorov, najmä 
retailových investorov, sporiteľov, MSP a 
startupy. Súhrn by mal byť vypracovaný 
na začiatku prospektu obnovy EÚ a mal by 
sa zameriavať na podstatné, presné a 
aktualizované informácie, ktoré by 
investorom umožnili rozhodnúť sa, ktoré 
ponuky a prijatia cenných papierov na 
obchodovanie majú ďalej študovať a 
následne preskúmať prospekt obnovy EÚ 
ako celok s cieľom prijať rozhodnutie. 
Prístup jednotného trhu, ktorý zabraňuje 
fragmentácii medzi členskými štátmi pri 
vytváraní prospektu obnovy EÚ, má 
zásadný význam.  Takýto prístup by sa 
mal zabezpečiť poskytnutím prístupu k 
prospektu obnovy EÚ vo všetkých 
členských štátoch, ako aj zabezpečením 
koordinácie, pokiaľ ide o jazyk, formát a 
spôsoby prístupu k prospektu obnovy EÚ, 
s cieľom umožniť investorom vykonať 
vlastné posúdenie a dospieť k vlastnému 



PE658.733v03-00 6/18 AD\1217629SK.docx

SK

porozumeniu súvisiacich rizík.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Neharmonizované postupy 
týkajúce sa štruktúry informácií 
prezentovaných v rámci prospektu obnovy 
EÚ by mohli potenciálnym investorom 
komplikovať jasné porozumenie 
investičných rizík a mohli by zvýšiť 
fragmentáciu trhu. S cieľom zabezpečiť 
primeranú úroveň jasnosti v celej Únii by 
sa informácie mali poskytovať jasným a 
zrozumiteľným spôsobom, aby sa 
jednotlivým investorom umožnilo vykonať 
vlastné posúdenie a dospieť k vlastnému 
porozumeniu súvisiacich rizík. Príslušný 
orgán členského štátu, v ktorom bola 
ponuka vydaná, a – ak je to možné – 
emitent by mali uľahčovať prístup k 
týmto informáciám. Emitenti by mali 
prezentovať informácie z prílohy Va v 
rovnakom poradí, ako sú uvedené v tejto 
prílohe.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V nariadení (EÚ) 2017/1129 sa 
vyžaduje, aby finanční sprostredkovatelia 
informovali investorov o možnosti dodatku 
a aby za určitých okolností kontaktovali 
investorov v deň uverejnenia dodatku. 
Množstvo investorov, ktorých treba 
kontaktovať, ako aj lehota na ich 
kontaktovanie môžu spôsobovať ťažkosti. 
V záujme poskytnutia pomoci a uvoľnenia 
prostriedkov pre finančných 

(10) V nariadení (EÚ) 2017/1129 sa 
vyžaduje, aby finanční sprostredkovatelia 
informovali investorov o možnosti dodatku 
a aby za určitých okolností kontaktovali 
investorov v deň uverejnenia dodatku. 
Lehota na kontaktovanie investorov, ako 
aj množstvo investorov, ktorých treba 
kontaktovať, môžu spôsobovať ťažkosti 
finančným sprostredkovateľom. V záujme 
poskytnutia pomoci a uvoľnenia 
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sprostredkovateľov pri súčasnom 
zachovaní vysokej úrovne ochrany 
investorov by sa mal stanoviť primeranejší 
režim. V rámci takéhoto režimu by sa malo 
špecifikovať, ktorých investorov by 
finanční sprostredkovatelia mali 
kontaktovať, keď sa uverejní dodatok, 
a mala by sa predĺžiť lehota na 
kontaktovanie týchto investorov.

prostriedkov pre finančných 
sprostredkovateľov pri súčasnom 
zachovaní vysokej úrovne ochrany 
investorov by sa mal stanoviť primeranejší 
režim. V rámci takéhoto režimu by sa malo 
špecifikovať, ktorých investorov by 
finanční sprostredkovatelia mali 
kontaktovať, keď sa uverejní dodatok, a 
mala by sa predĺžiť lehota na 
kontaktovanie týchto investorov.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže prospekt obnovy EÚ je 
obmedzený na fázu obnovy, platnosť 
režimu tohto prospektu by mala uplynúť 18 
mesiacov od dátumu začatia uplatňovania 
tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť 
kontinuitu prospektov obnovy EÚ by sa pri 
tých prospektoch, ktoré boli schválené pred 
uplynutím platnosti režimu, malo využiť 
ustanovenie o zachovaní predchádzajúceho 
stavu.

(11) Keďže prospekt obnovy EÚ je 
obmedzený na fázu obnovy, platnosť 
režimu tohto prospektu by mala uplynúť 21 
mesiacov od dátumu začatia uplatňovania 
tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť 
kontinuitu prospektov obnovy EÚ by sa pri 
tých prospektoch obnovy EÚ, ktoré boli 
schválené pred uplynutím platnosti režimu, 
malo využiť ustanovenie o zachovaní 
predchádzajúceho stavu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by do 21. júla 2022 mala 
Európskemu parlamentu a Rade predložiť 
správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku 
ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny 
návrh. Posúdenie v rámci tohto 
preskúmania by malo zahŕňať aj to, či je 
režim zverejňovania informácií pre 
prospekty obnovy EÚ vhodný na plnenie 
cieľov tohto nariadenia.

(12) Komisia by do 21. júla 2022 mala 
Európskemu parlamentu a Rade predložiť 
správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku 
ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny 
návrh. Posúdenie v rámci tohto 
preskúmania by malo zahŕňať aj to, či je 
režim zverejňovania informácií pre 
prospekty obnovy EÚ vhodný na plnenie 
cieľov tohto nariadenia, a ak sa to 
považuje za vhodné, zahrnúť do svojho 
legislatívneho návrhu stálu formu 
prospektu, ktorá by znížila zaťaženie 
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sekundárnych emisií, na ktoré sa 
vzťahuje prospekt obnovy EÚ. Toto 
posúdenie by sa malo týkať otázky, či 
prospekt obnovy EÚ vytvára správnu 
rovnováhu medzi znížením 
administratívnej záťaže pre emitenta a 
ochranou investorov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 1 – odsek 4 – písmeno k – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(k) od [dátumu začatia uplatňovania 
tohto nariadenia] do [18 mesiacov od 
dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia] nemajetkové cenné papiere 
vydávané priebežne alebo opakovane 
úverovou inštitúciou, ak je celková súhrnná 
protihodnota v Únii pre ponúkané cenné 
papiere vypočítaná za obdobie 12 mesiacov 
nižšia ako 150 000 000 EUR na úverovú 
inštitúciu, pokiaľ tieto cenné papiere:

(k) od [dátumu začatia uplatňovania 
tohto nariadenia] do [21 mesiacov od 
dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia] nemajetkové cenné papiere 
vydávané priebežne alebo opakovane 
úverovou inštitúciou, ak je celková súhrnná 
protihodnota v Únii pre ponúkané cenné 
papiere vypočítaná za obdobie 12 mesiacov 
nižšia ako 150 000 000 EUR na úverovú 
inštitúciu, pokiaľ tieto cenné papiere:

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 7 – odsek 12a – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) byť vypracovaný v súlade s 
článkom 27 tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 7 – odsek 12a – písmeno c – bod i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) úvod, ktorý obsahuje upozornenie 
v zmysle vymedzenia v odseku 5 tohto 
článku;

i) úvod, ktorý obsahuje upozornenia 
a dátum schválenia prospektu v zmysle 
vymedzenia v odseku 5 tohto článku;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 14a – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) základným informáciám o akciách, 
dôvodom emisie a jej vplyvu na celkovú 
kapitálovú štruktúru emitenta, ako aj 
použitiu výnosov.

b) základným informáciám o akciách, 
právam spojeným s cennými papiermi 
vrátane všetkých obmedzení a postupov na 
výkon týchto práv, dôvodom emisie a jej 
vplyvu na celkovú kapitálovú štruktúru 
emitenta, zverejňovaniu kapitalizácie a 
zadlženosti, vyhláseniu o prevádzkovom 
kapitáli, ako aj použitiu výnosov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 14a – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie obsiahnuté v prospekte obnovy 
EÚ sa uvádzajú písomne a sú prezentované 
v ľahko analyzovateľnej, stručnej 
a zrozumiteľnej podobe a umožňujú 
investorom prijať informované investičné 
rozhodnutie. Príslušný orgán zohľadňuje aj 
to, či emitent zverejnil regulované 
informácie podľa smernice 2004/109/ES, 
ak je uplatniteľná, podľa nariadenia (EÚ) 
č. 596/2014 a prípadne informácie uvedené 
v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 
2017/565.

Informácie obsiahnuté v prospekte obnovy 
EÚ sa uvádzajú písomne v ľahko 
pochopiteľnom, stručnom a 
zrozumiteľnom jazyku a sú prezentované 
v zrozumiteľnej, ľahko analyzovateľnej, 
stručnej a pochopiteľnej podobe pre 
investorov, najmä pre MSP a sporiteľov, s 
cieľom umožniť im prijať informované 
investičné rozhodnutie. Príslušný orgán 
zohľadňuje aj to, či emitent zverejnil 
regulované informácie podľa smernice 
2004/109/ES, ak je uplatniteľná, podľa 
nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a prípadne 
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informácie uvedené v delegovanom 
nariadení Komisie (EÚ) 2017/565. 
Príslušný orgán zabezpečí, aby bol 
prospekt obnovy EÚ ľahko dostupný pre 
všetkých investorov.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 14a – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Emitenti môžu rozhodnúť o poradí, 
v ktorom sa v prospekte obnovy EÚ uvedú 
informácie uvedené v prílohe Va.;

Pri predkladaní potrebných informácií v 
prospekte obnovy EÚ by emitenti mali 
dodržiavať poradie, v ktorom sa uvádzajú 
informácie uvedené v prílohe Va.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Ak sa prospekt týka verejnej 
ponuky cenných papierov, investori, ktorí 
už súhlasili s nákupom alebo upísaním 
cenných papierov pred uverejnením 
dodatku, majú právo, uplatniteľné do troch 
pracovných dní od uverejnenia dodatku, 
odvolať svoje akceptovanie pod 
podmienkou, že nový významný faktor, 
podstatná chyba alebo podstatná 
nepresnosť uvedené v odseku 1 sa vyskytli 
alebo boli zistené pred uzavretím 
ponukového obdobia alebo dodaním 
cenných papierov, podľa toho, čo nastalo 
skôr. Emitent alebo ponúkajúci môže 
uvedenú lehotu predĺžiť. Konečný dátum 
spojený s právom odvolať akceptovanie je 
stanovený v dodatku.“;

„2. Ak sa prospekt týka verejnej 
ponuky cenných papierov, investori, ktorí 
už súhlasili s nákupom alebo upísaním 
cenných papierov pred uverejnením 
dodatku, majú právo, uplatniteľné do 
dvoch pracovných dní po uverejnení 
dodatku, odvolať svoje akceptovanie pod 
podmienkou, že nový významný faktor, 
podstatná chyba alebo podstatná 
nepresnosť, uvedené v odseku 1 sa vyskytli 
alebo boli zistené pred uzavretím 
ponukového obdobia alebo dodaním 
cenných papierov, podľa toho, čo nastalo 
skôr. Emitent alebo ponúkajúci môže 
uvedenú lehotu predĺžiť. Konečný dátum 
spojený s právom odvolať akceptovanie je 
stanovený v dodatku.“;
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 23 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dopĺňa sa tento odsek:
„7a. Lehoty stanovené v článku 23 ods. 2 
a 3 by mali uplynúť 21 mesiacov po 
dátume začatia uplatňovania tohto 
nariadenia.“;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 47a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Platnosť režimu stanoveného v článku 14a 
uplynie [18 mesiacov od dátumu začatia 
uplatňovania tohto nariadenia].“

„Platnosť režimu stanoveného v článku 14a 
uplynie [21 mesiacov od dátumu začatia 
uplatňovania tohto nariadenia].“

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 47a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na prospekty obnovy EÚ vypracované 
v súlade s článkom 14a a schválené od 
[dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia] do [18 mesiacov od dátumu 
začatia uplatňovania tohto nariadenia] sa 
naďalej uplatňuje uvedený článok, a to do 
konca ich platnosti alebo do uplynutia 
dvanástich mesiacov od [18 mesiacov od 

Na prospekty obnovy EÚ vypracované 
v súlade s článkom 14a a schválené od 
[dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia] do [21 mesiacov od dátumu 
začatia uplatňovania tohto nariadenia] sa 
naďalej uplatňuje uvedený článok, a to do 
konca ich platnosti alebo do uplynutia 
dvanástich mesiacov od [21 mesiacov od 
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dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia], podľa toho, čo nastane skôr.“

dátumu začatia uplatňovania tohto 
nariadenia], podľa toho, čo nastane skôr.“

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 48 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) analýzu toho, či sa prostredníctvom 
rastového prospektu EÚ dosahuje 
primeraná rovnováha medzi ochranou 
investorov a znižovaním administratívneho 
zaťaženia osôb, ktoré sú oprávnené tento 
prospekt používať;

b) analýzu toho, či sa prostredníctvom 
rastového prospektu EÚ dosahuje 
primeraná rovnováha medzi ochranou 
investorov, najmä retailových investorov, 
MSP a startupov, a znižovaním 
administratívneho zaťaženia osôb, ktoré sú 
oprávnené tento prospekt používať;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 48 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) počet schválených prospektov 
obnovy EÚ a analýza vývoja tohto počtu;

c) počet schválených štandardných 
prospektov, rastových prospektov EÚ a 
prospektov obnovy EÚ a analýza vývoja 
tohto počtu;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 48 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) analýzu toho, či sa prostredníctvom 
prospektov obnovy EÚ dosahuje 
primeraná rovnováha medzi ochranou 

e) analýzu vplyvu prospektov obnovy 
EÚ, pokiaľ ide o dosahovanie primeranej 
rovnováhy medzi ochranou investorov, 
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investorov a znižovaním administratívneho 
zaťaženia osôb, ktoré sú oprávnené tento 
prospekt používať.“;

najmä retailových investorov, MSP a 
startupov, prístupnosťou informácií 
a znižovaním administratívneho zaťaženia 
osôb, ktoré sú oprávnené tento prospekt 
používať.“;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 48 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) analýzu toho, či sú potrebné zmeny 
požiadaviek stanovených v prílohách;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 48 – odsek 2 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) objem investícií stiahnutých 
investormi na základe ich práva na 
odstúpenie a ich podiel na celkovom 
objeme investícií vydelený štandardnými 
prospektmi, rastovými prospektmi EÚ 
a prospektmi obnovy EÚ; a na základe 
týchto údajov posúdenie, či trvanie 
a povaha práva na odstúpenie od zmluvy 
sú primerané a nepoškodzujú efektívnosť 
procesu zvyšovania kapitálu alebo 
ochrany investorov;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 48 – odsek 2 – písmeno e c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) druhy a trendy neoprávneného 
a podvodného správania investorov, 
emitentov, ponúkajúcich alebo 
finančných sprostredkovateľov a tretích 
osôb, ktoré sa vyskytujú v súvislosti 
s týmto nariadením;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Článok 48 – odsek 2 – písmeno e d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ed) analýzu rizika, nákladov 
a prínosov z hľadiska toho, či sa 
prospekty obnovy EÚ môžu stať stálou 
formou prospektu.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Príloha I
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Príloha Va – oddiel I – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účelom je identifikovať spoločnosť, ktorá 
vydáva akcie, vrátane jej identifikátora 
právnickej osoby („LEI“), členského štátu 
jej registrácie a webového sídla, na ktorom 
môžu investori nájsť informácie 
o podnikateľskej činnosti spoločnosti, 
produktoch, ktoré vyrába, alebo službách, 
ktoré poskytuje, hlavných trhoch, na 
ktorých súťaží, jej organizačnej štruktúre 
a prípadne informácie zahrnuté 
prostredníctvom odkazu.

Účelom je podporovať väčšiu 
transparentnosť a identifikovať 
spoločnosť, ktorá vydáva akcie, vrátane jej 
identifikátora právnickej osoby („LEI“), 
členského štátu jej registrácie a webového 
sídla, ak existuje, na ktorom môžu 
investori nájsť informácie o podnikateľskej 
činnosti spoločnosti a o vyhlásení o 
vylúčení zodpovednosti podľa oddielu IV 
štvrtého pododseku tejto prílohy, 
produktoch, ktoré vyrába, alebo službách, 
ktoré poskytuje, hlavných trhoch, na 
ktorých súťaží, jej organizačnej štruktúre a 
prípadne informácie zahrnuté 
prostredníctvom odkazu.
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Príloha I
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Príloha Va – oddiel III – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účelom je opísať najpodstatnejšie riziká, 
ktoré sú špecifické pre emitenta a akcie.

Opis najpodstatnejších rizík, ktoré sú 
špecifické pre emitenta a ktoré môžu mať 
vplyv na schopnosť emitenta plniť si 
záväzky vyplývajúce z cenných papierov, 
v obmedzenom počte kategórií, v oddiele 
s nadpisom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia 
najpodstatnejšie riziká, a to v posúdení 
emitenta, ponúkajúceho alebo osoby 
žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na 
regulovanom trhu, pričom sa zohľadní 
negatívny vplyv na emitenta 
a pravdepodobnosť ich výskytu. Rizikové 
faktory sa uvádzajú v registračnom 
dokumente.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Príloha I
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Príloha Va – oddiel IX – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

IX. Vyhlásenie o prevádzkovom 
kapitáli

IX. Vyhlásenie o prevádzkovom 
kapitáli a vyhlásenie o kapitalizácii a 
zadlženosti

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha I
Nariadenie (EÚ) 2017/1129
Príloha Va – oddiel IX
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účelom je poskytnúť informácie o tom, či 
prevádzkový kapitál postačuje pre súčasné 
požiadavky emitenta, alebo ak 
nepostačuje, informácie o tom, ako 
emitent navrhuje zabezpečiť dodatočný 
potrebný prevádzkový kapitál.

Účelom je poskytnúť informácie 
o kapitalizácii a zadlženosti emitenta a 
informácie o tom, či prevádzkový kapitál 
postačuje pre súčasné požiadavky emitenta. 
Ak je kapitál nedostatočný, je potrebný 
jasný opis návrhu, ako emitent navrhuje 
zabezpečiť dodatočný potrebný 
prevádzkový kapitál.
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