
 

AD\933652SK.doc  PE504.372v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

  

 EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014 

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
 

2012/0169(COD) 

16.4.2013 

STANOVISKO 

Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

pre Výbor pre hospodárske a menové veci 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch 

s kľúčovými informáciami pre investičné produkty 

(COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petru Constantin Luhan 

 



 

PE504.372v02-00 2/21 AD\933652SK.doc 

SK 

PA_Legam 



 

AD\933652SK.doc 3/21 PE504.372v02-00 

 SK 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Tento návrh sa zameriava na zvýšenie transparentnosti na investičnom trhu v záujme 

retailových investorov. Retailové investičné produkty, medzi ktoré patria investičné fondy, 

retailové štruktúrované produkty a určité druhy poistných zmlúv používaných na investičné 

účely, sú nevyhnutné na plnenie potrieb občanov EÚ, pokiaľ ide o produkty, pomocou 

ktorých je možné vytvárať úspory a investície. 

 

Retailové investičné produkty sú však čoraz zložitejšie a technicky náročnejšie 

na pochopenie. Občania sa preto pri ich posudzovaní a porovnávaní stretávajú s problémami, 

keď sa majú náležite a informovane rozhodnúť, ktorý finančný produkt si majú kúpiť. Počas 

posledných rokov prišli retailoví investori o peniaze v dôsledku investícií zahŕňajúcich riziká, 

ktoré neboli transparentné alebo ktoré správne nepochopili, a to najmä preto, že im boli 

poskytnuté nejasné, nedostatočné a neuspokojivé informácie.  

 

V návrhu sa objasňujú pravidlá a povinnosti pre finančné inštitúcie, čo sa týka kľúčových 

informácií, ktoré budú finančné podniky musieť zverejňovať, aby sa zlepšilo pochopenie 

produktov a uľahčilo ich porovnávanie. Ustanovujú sa v ňom tiež právomoci príslušných 

orgánov ukladať finančným podnikom administratívne sankcie a stanoviť opatrenia za 

porušenie povinností, ktoré im boli uložené týmto právnym nástrojom.  

 

Spravodajca víta formu zvoleného právneho nástroja. Nariadenie prispeje k vytvoreniu 

jednotnejšieho systému v Únii, čím uľahčí porovnávanie produktov v rámci Únie a aktivít 

finančných podnikov a zákazníkov na úrovni Únie.  

 

Návrh obsahuje ustanovenia, ktoré budú mať vplyv na základné práva. Spravodajca sa 

domnieva, že Komisia sa im vo svojom návrhu nevenuje dostatočne a náležite. V návrhu sa 

ustanovuje právomoc príslušných vnútroštátnych orgánov ukladať administratívne sankcie za 

porušenie povinností uložených týmto návrhom. Ustanovuje tiež zverejňovanie uložených 

sankcií, čo zahŕňa aj totožnosť osôb. Povinnosti, ktoré sa v návrhu ukladajú, budú napokon 

zahŕňať aj spracovanie osobných údajov.  

 

Cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov spravodajcu je zabezpečiť, aby základné 

práva jednotlivca boli rešpektované a náležite zohľadnené. Je to nevyhnutné na zabezpečenie 

zákonnosti prijatých opatrení a zamedzenie tomu, aby mohli byť anulované pre nesúlad so 

základnými právami. Preto sa v predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 

zdôrazňuje, že akékoľvek administratívne sankcie a opatrenia prijaté príslušným orgánom 

musia mať písomnú formu a byť riadne zdôvodnené a uvádzať prostriedky pre súdne 

preskúmanie a názov daného orgánu.   

Čo sa týka zverejňovania sankcií, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú za cieľ zabezpečiť, 

aby sa pri tomto zverejňovaní rešpektovali základné práva. Ak by sankcia bola zverejnená na 

neobmedzený alebo dlhší čas alebo ak by sa o jej zverejnení mohlo uvažovať aj niekoľko 

rokov po jej prijatí, bolo by to v rozpore so zásadami proporcionality a nevyhnutnosti a viedlo 

by to k stigmatizácii jednotlivca za skutočnosť, ktorá sa stala v minulosti, čo by neodrážalo 

momentálne správanie alebo situáciu jednotlivca. Zverejnenie správnych rozhodnutí 

ukladajúcich sankcie alebo ukončujúcich súdne konanie podlieha v členských štátoch 

osobitným pravidlám, ktoré v mnohých prípadoch neumožňujú zverejnenie totožnosti osoby 
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alebo stanovujú osobitné podmienky. Okrem ochrany údajov právo členských štátov ukladá 

podmienky týkajúce sa rešpektovania súkromného a rodinného života. V tejto súvislosti je 

dôležité pripomenúť rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-92/09-Schecke, v ktorom bolo 

zverejňovanie mien príjemcov poľnohospodárskych dotácií označené za protiprávne z dôvodu 

porušenia zásady proporcionality. 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre hospodárske a 

menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 

doplňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Keď retailoví investori zvažujú 

uskutočnenie investície, ponúka sa im 

čoraz viac široké spektrum rôznych druhov 

investičných produktov. Tieto produkty 

často ponúkajú konkrétne investičné 

riešenia, ktoré sú prispôsobené potrebám 

retailových investorov, ale sú často zložité 

a ťažké na pochopenie. Existujúce 

poskytovania informácií investorom sú v 

prípade takýchto investičných produktov 

nekoordinované a retailovým investorom 

často nepomáhajú pri porovnávaní rôznych 

produktov a pochopení ich znakov. 

Retailoví investori v dôsledku toho často 

investovali s rizikami a nákladmi, ktorým v 

plnej miere nerozumeli, a niekedy preto 

utrpeli nepredvídané straty. 

(1) Keď retailoví investori zvažujú 

uskutočnenie investície, ponúka sa im 

čoraz viac široké spektrum rôznych druhov 

investičných produktov. Tieto produkty by 

mali ponúkať konkrétne investičné 

riešenia, ktoré sú prispôsobené potrebám 

retailových investorov. Tieto produkty sú 

však často navrhnuté príliš zložito a sú 

nepochopiteľné. Existujúce poskytovania 

informácií investorom sú v prípade 

takýchto investičných produktov 

nekoordinované a retailovým investorom 

často nepomáhajú pri porovnávaní rôznych 

produktov a pochopení ich znakov. Navyše 

retailoví investori nie sú oboznámení 

s niektorými významnými rizikami. 
Retailoví investori v dôsledku 

nedostatočných alebo nepresných 

informácií preto často investovali s 

rizikami a nákladmi, ktorým v plnej miere 

nemohli rozumieť, a niekedy preto utrpeli 

nepredvídané straty.  
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Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Bankové a investičné produkty sú 

navrhnuté tak, aby boli jasné, jednoduché 

a pochopiteľné. Zložitosť nie je znakom 

kvality. Zložitosť je často spojená s 

utajovaním rizík a vedľajších účinkov. Pri 

produktoch pre retailových investorov je 

preto nutné zložitosť zmierniť.  

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Rôznymi pravidlami, ktoré sa líšia v 

závislosti od odvetvia, ktoré ponúka 

investičné produkty, a vnútroštátnych 

regulačných úprav v príslušnej oblasti, sa 

vytvárajú nerovnaké podmienky medzi 

rôznymi produktmi a distribučnými 

kanálmi a vytvárajú sa ďalšie prekážky pre 

jednotný trh finančných služieb a 

produktov. Členské štáty už prijali odlišné 

a nekoordinované opatrenia na riešenie 

nedostatkov v opatreniach na ochranu 

investorov a je pravdepodobné, že tento 

vývoj by pokračoval. Odlišné koncepcie 

poskytovania informácií o investičných 

produktoch bránia vytvoreniu rovnakých 

podmienok pre rôznych tvorcov 

investičných produktov a ich predajcov, 

čím dochádza k narušeniu hospodárskej 

súťaže. Vytvorila by sa tak aj nerovnaká 

úroveň ochrany investorov v rámci Únie. 

Takéto odlišnosti predstavujú prekážku pre 

realizáciu a hladké fungovanie jednotného 

trhu. Z tohto dôvodu je primeraným 

právnym základom článok 114 ZFEÚ, ako 

sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou 

(3) Rôznymi pravidlami, ktoré sa líšia v 

závislosti od odvetvia, ktoré ponúka 

investičné produkty, a vnútroštátnych 

regulačných úprav v príslušnej oblasti, sa 

vytvárajú nerovnaké podmienky medzi 

rôznymi produktmi a distribučnými 

kanálmi a vytvárajú sa ďalšie prekážky pre 

jednotný trh finančných služieb a 

produktov. Členské štáty už prijali odlišné 

a nekoordinované opatrenia na riešenie 

nedostatkov v opatreniach na ochranu 

investorov a tento vývoj nesmie 

pokračovať. Odlišné koncepcie 

poskytovania informácií o investičných 

produktoch bránia vytvoreniu rovnakých 

podmienok pre rôznych tvorcov 

investičných produktov a ich predajcov, 

čím dochádza k narušeniu hospodárskej 

súťaže. Vytvorila by sa tak aj nerovnaká 

úroveň ochrany investorov v rámci Únie. 

Takéto odlišnosti predstavujú prekážku pre 

realizáciu a hladké fungovanie jednotného 

trhu. Z tohto dôvodu je primeraným 

právnym základom článok 114 ZFEÚ, ako 

sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou 
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Súdneho dvora Európskej únie. Súdneho dvora Európskej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) S cieľom zaistiť, aby sa toto 

nariadenie uplatňovalo len na takéto 

balíky investičných produktov, by sa 

poistné produkty, ktoré neponúkajú 

investičné príležitosti, a produkty, na ktoré 

sa vzťahujú len úrokové sadzby, mali 

preto vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia. Aktíva, ktoré by sa držali 

priamo, ako napr. podnikové akcie alebo 

štátne dlhopisy, nie sú balíkmi 

investičných produktov, a mali by sa preto 

vylúčiť. Keďže toto nariadenie sa 

zameriava na zlepšenie porovnateľnosti a 

zrozumiteľnosti informácií o investičných 

produktoch ponúkaných na trhu 

retailovým investorom, zamestnanecké 

dôchodkové systémy, ktoré patria do 

rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 

2003 o činnostiach a dohľade nad 

inštitúciami zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia alebo 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí 

a vykonávaní poistenia a zaistenia 

(Solventnosť II) by nemali byť 

predmetom tohto nariadenia. Podobne by 

sa z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 

mali vylúčiť určité zamestnanecké 

dôchodkové produkty, ktoré nepatria do 

rozsahu pôsobnosti smernice 2003/41/ES, 

za predpokladu, že podľa vnútroštátnych 

právnych predpisov sa požaduje finančný 

príspevok zamestnávateľa a za 

predpokladu, že zamestnanec si nemôže 

vybrať poskytovateľa týchto produktov. 

Do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 

nepatria ani investičné fondy určené pre 

vypúšťa sa 
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inštitucionálnych investorov, keďže sa 

nepredávajú retailovým investorom. 

Investičné produkty, ktorých účelom je 

kumulácia úspor na individuálne 

dôchodky, by však mali zostať v rozsahu 

jeho pôsobnosti, keďže tieto produkty 

často konkurujú iným produktom, na 

ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, a 

retailovým investorom sa distribuujú 

podobným spôsobom. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) V súlade s oznámením Komisie z 

decembra 2010 s názvom Posilňovanie 

sankčných režimov v odvetví finančných 

služieb a s cieľom zaistiť splnenie 

požiadaviek uvedených v tomto nariadení 

je dôležité, aby členské štáty prijali 

potrebné kroky na zaistenie toho, že v 

prípade porušenia tohto nariadenia sa 

uplatnia primerané administratívne sankcie 

a opatrenia. S cieľom zaistiť, aby sankcie 

mali odrádzajúci účinok, a s cieľom 

posilniť ochranu investorov 

prostredníctvom ich varovania pred 

investičnými produktmi, ktoré sa na trhu 

ponúkajú napriek tomu, že sa tým porušuje 

toto nariadenie, by sa sankcie a opatrenia 

mali zvyčajne uverejňovať s výnimkou 

určitých dôkladne vymedzených okolností. 

(24) V súlade s oznámením Komisie z 

decembra 2010 s názvom Posilňovanie 

sankčných režimov v odvetví finančných 

služieb a s cieľom zaistiť splnenie 

požiadaviek uvedených v tomto nariadení 

je dôležité, aby členské štáty prijali 

potrebné kroky na zaistenie toho, že v 

prípade porušenia tohto nariadenia sa 

uplatnia primerané administratívne sankcie 

a opatrenia. S cieľom zaistiť, aby sankcie 

mali odrádzajúci účinok, a s cieľom 

posilniť ochranu investorov 

prostredníctvom ich varovania pred 

investičnými produktmi, ktoré sa na trhu 

ponúkajú napriek tomu, že sa tým porušuje 

toto nariadenie, by sa sankcie a opatrenia 

mali zvyčajne uverejňovať s výnimkou 

určitých dôkladne vymedzených okolností. 

Pri prijímaní a uverejňovaní sankcií by sa 

mali dodržiavať základné práva 

ustanovené v Charte základných práv 

Európskej únie, najmä rešpektovanie 

súkromného a rodinného života, ochrana 

osobných údajov a právo na účinný 

prostriedok nápravy a na spravodlivý 

proces. Takisto by sa mali dodržiavať 

zásady individuálnej viny, právnej istoty 

a neretroaktivity, právo nebyť trestne 

stíhaný alebo potrestaný dvakrát za to isté 



 

PE504.372v02-00 8/21 AD\933652SK.doc 

SK 

porušenie predpisov (ne bis in idem), ako 

aj prezumpcia neviny. 

Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa spresňuje, že pri prijímaní administratívnych 

sankcií a opatrení, ako aj ich zverejňovaní sa musia rešpektovať základné práva, najmä právo 

na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov a právo 

na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o 

ochrane fyzických osôb pri spracovaní 

osobných údajov a voľnom pohybe týchto 

údajov sa upravuje spracovanie osobných 

údajov, ktoré sa vykonáva v členských 

štátoch v súvislosti s týmto nariadením a 

pod dohľadom príslušných orgánov. 

Nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 45/2001/EHS z 18. decembra 

2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 

na spracovanie osobných údajov 

inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o 

voľnom pohybe takýchto údajov sa 

upravuje spracovanie osobných údajov, 

ktoré vykonávajú európske orgány dohľadu 

v súlade s týmto nariadením a pod 

dohľadom európskeho dozorného úradníka 

pre ochranu údajov. Akékoľvek 

spracovanie osobných údajov vykonávané 

v rámci tohto nariadenia, ako napr. 

výmena alebo zaslanie osobných údajov 

príslušnými orgánmi, by mali byť v súlade 

so smernicou 95/46/ES a akákoľvek 

výmena alebo zaslanie informácií 

európskymi orgánmi dohľadu by mali byť 

v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. 

(27) Smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o 

ochrane fyzických osôb pri spracovaní 

osobných údajov a voľnom pohybe týchto 

údajov sa upravuje spracovanie osobných 

údajov, ktoré sa vykonáva v členských 

štátoch v súvislosti s týmto nariadením a 

pod dohľadom príslušných orgánov 

členských štátov, najmä verejných 

nezávislých orgánov určených členskými 

štátmi. Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001/EHS z 

18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov 

so zreteľom na spracovanie osobných 

údajov inštitúciami a orgánmi 

Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 

údajov sa upravuje spracovanie osobných 

údajov, ktoré vykonávajú európske orgány 

dohľadu v súlade s týmto nariadením a pod 

dohľadom európskeho dozorného úradníka 

pre ochranu údajov. Akékoľvek 

spracovanie osobných údajov vykonávané 

v rámci tohto nariadenia, napríklad 

výmena alebo zaslanie osobných údajov 

príslušnými orgánmi, by mali byť v súlade 

so smernicou 95/46/ES a akákoľvek 

výmena alebo zaslanie informácií 

európskymi orgánmi dohľadu by mali byť 

v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. 
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Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa spresňuje, že dozor nad spracúvaním údajov 

vykonávajú nezávislé verejné orgány, najmä orgány na ochranu údajov, a to podľa článku 7 

Charty základných práv EÚ a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Znenie návrhu 

Komisie je nejasné, pretože odkaz na „príslušné orgány“ sa v návrhu používa ako odkaz 

na orgány „príslušné pre finančný dohľad“.  

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Týmto nariadením sa rešpektujú 

základné práva a dodržiavajú zásady 

uznané najmä v Charte základných práv 

Európskej únie. 

(31) Týmto nariadením sa rešpektujú 

základné práva a dodržiavajú zásady 

uznané najmä v Charte základných práv 

Európskej únie, ako sú zakotvené 

v zmluve, najmä ochrana osobných 

údajov, právo na účinný prostriedok 

nápravy a na spravodlivý proces, 

prezumpcia neviny a právo na obhajobu, 

zásady zákonnosti a primeranosti 

trestných činov a trestov či právo nebyť 

trestne stíhaný alebo potrestaný 

v trestnom konaní dvakrát za ten istý 

trestný čin, a toto nariadenie sa musí 

uplatňovať v súlade s týmito právami a 

zásadami. 

Odôvodnenie 

Tento právny nástroj musí jasne určiť základné práva, ktoré sú priamo dotknuté, a spôsob, 

akým sú v návrhu uvedené, aby sa zabezpečilo dodržiavanie týchto základných práv. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – pododsek 2 – písmeno fa (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) oficiálne uznané systémy sociálneho 

zabezpečenia, ktoré podliehajú právnym 

predpisom Únie alebo členských štátov. 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) „investičný produkt“ je investícia, pri 

ktorej je suma splatná investorovi nezávisle 

od právnej formy investície vystavená 

výkyvom referenčných hodnôt alebo 

výkyvom výkonnosti jedného alebo 

viacerých aktív, ktoré investor nenakupuje 

priamo; 

(a) „investičný produkt“ je investícia, pri 

ktorej je suma splatná investorovi nezávisle 

od právnej formy investície vystavená 

výkyvom referenčných hodnôt alebo iných 

hodnôt, ktoré sa uplatňujú ako 

referenčné; 

Odôvodnenie 

Cieľom je zabrániť zámene výkyvu a výkonnosti. 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Tvorca investičného produktu vypracuje 

dokument s kľúčovými informáciami v 

súlade s požiadavkami stanovenými v 

tomto nariadení pre každý investičný 

produkt, ktorý vytvorí, a uverejní ho na 

webovej lokalite podľa svojho výberu, 

skôr ako je možné investičný produkt 

predávať retailovým investorom. 

Tvorca investičného produktu vypracuje 

dokument s kľúčovými informáciami v 

súlade s požiadavkami stanovenými v 

tomto nariadení pre každý investičný 

produkt, ktorý vytvorí, a uverejní ho na 

webovej lokalite, ktorú retailový investor 

už pozná a má k nej prístup, skôr ako je 

možné investičný produkt predávať 

retailovým investorom. Tvorca 

investičného produktu je zodpovedný za 

obsah dokumentu s kľúčovými 

informáciami. 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Dokument s kľúčovými informáciami je 

presný, pravdivý, jasný a nezavádzajúci. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 – písmeno aa (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) obsahuje konkrétne čísla; 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b – bod v 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

v) dĺžky platnosti investičného produktu, 

ak je známa; 

v) dĺžky platnosti a vypovedateľnosti 

investičného produktu, ak je známa; 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) v oddiele s názvom „Mohol by som 

prísť o peniaze?“ obsahuje stručný údaj o 

tom, či je možné prísť o kapitál vrátane 

(c) v oddiele s názvom „Mohol by som 

prísť o peniaze?“ obsahuje informácie o 

tom, či je možné prísť o kapitál vrátane: 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(e) v oddiele s názvom „Aké sú riziká a čo 

môžem získať?“ obsahuje profil 

investičného produktu z hľadiska rizika a 

výnosnosti vrátane súhrnného ukazovateľa 

tohto profilu a varovaní vo vzťahu k 

akýmkoľvek osobitným rizikám, ktoré 

možno nie sú v súhrnnom ukazovateli v 

plnej miere zohľadnené; 

(e) v oddiele s názvom „Aké sú riziká a čo 

môžem získať?“ obsahuje profil 

investičného produktu z hľadiska rizika a 

výnosnosti vrátane súhrnného ukazovateľa 

tohto profilu a varovaní vo vzťahu k 

akýmkoľvek osobitným rizikám, ktoré 

možno nie sú v súhrnnom ukazovateli v 

plnej miere zohľadnené; opis rizík má byť 

jasný, zrozumiteľný a napísaný 

v jednoduchom jazyku; 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(f) v oddiele s názvom „Aké sú náklady?“ 

obsahuje náklady spojené s investíciou do 

investičného produktu, ktoré obsahujú tak 

priame, ako aj nepriame náklady, ktoré 

znáša investor vrátane súhrnných 

ukazovateľov týchto nákladov; 

(f) v oddiele s názvom „Aké sú náklady?“ 

obsahuje náklady spojené s investíciou do 

investičného produktu, ktoré obsahujú tak 

priame, ako aj nepriame náklady, ktoré 

znáša investor, vrátane súhrnných 

ukazovateľov týchto nákladov, ako aj 

informáciu o tom, aký vplyv majú tieto 

náklady na výnosnosť;  

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ga (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) v oddiele s názvom „Ako sa produkt 

zdaňuje?“ obsahuje charakteristiky 

zdaňovania produktu, ktoré platia pre 

klienta tak na výnos, ako aj na kapitál; 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno gb (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 gb) v oddiele s názvom „Aké pravidlá sa 

uplatňujú v prospech boja proti praniu 

špinavých peňazí?“ obsahuje stručné 

informácie o zákonoch a iných právnych 

predpisoch platných v krajine uvedenia 

produktu na trh a uplatniteľných na 

produkt v rámci boja proti organizovanej 

trestnej činnosti, korupcii a 

praniu špinavých peňazí; 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Marketingové oznámenia, ktoré obsahujú 

konkrétne informácie týkajúce sa 

investičného produktu, neobsahujú žiadne 

vyhlásenia, ktoré odporujú informáciám 

obsiahnutým v dokumente s kľúčovými 

informáciami alebo znižujú význam 

dokumentu s kľúčovými informáciami. V 

marketingových oznámeniach sa uvádza, 

že dokument s kľúčovými informáciami je 

k dispozícii a poskytujú sa v nich 

informácie o tom, ako tento dokument 

možno získať. 

Marketingové oznámenia, ktoré obsahujú 

konkrétne informácie týkajúce sa 

investičného produktu, neobsahujú žiadne 

vyhlásenia, ktoré odporujú informáciám 

obsiahnutým v dokumente s kľúčovými 

informáciami alebo znižujú význam 

dokumentu s kľúčovými informáciami. V 

marketingových oznámeniach sa uvádza, 

že dokument s kľúčovými informáciami je 

k dispozícii a poskytujú sa v nich 

informácie o tom, ako tento dokument 

možno získať. V marketingových 

oznámeniach je nutné poukázať na riziká, 

ktoré sa spájajú s investičnými produktmi. 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Tvorca investičného produktu pravidelne 

preskúma informácie obsiahnuté v 

dokumente s kľúčovými informáciami a 

dokument zreviduje, ak z preskúmania 

vyplynie, že je potrebné vykonať zmeny. 

1. Tvorca investičného produktu pravidelne 

preskúma informácie obsiahnuté v 

dokumente s kľúčovými informáciami a 

dokument zreviduje, ak z preskúmania 

vyplynie, že je potrebné vykonať podstatné 

zmeny. 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Predajca investičného produktu poskytne 

retailovým investorom dokument s 

kľúčovými informáciami v dostatočnom 

časovom predstihu pred uzatvorením 

transakcie týkajúcej sa investičného 

produktu. 

1. Predajca investičného produktu odovzdá 

retailovým investorom hneď pri prvej 

konzultácii týkajúcej sa produktu 
dokument s kľúčovými informáciami.  

Dokument s kľúčovými informáciami sa 

retailovému investorovi odovzdá priamo a 

jednoznačne pri prvej zmienke o produkte.  

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Predajca investičného produktu poskytne 

dokument s kľúčovými informáciami 

retailovým investorom zdarma. 

1. Predajca investičného produktu poskytne 

dokument s kľúčovými informáciami 

retailovým investorom zdarma a okamžite. 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak sa dokument s kľúčovými 

informáciami poskytuje použitím 

trvanlivého média iného ako papier alebo 

prostredníctvom webovej lokality, 

retailovým investorom sa na požiadanie 

zdarma poskytne aj papierová kópia. 

3. Ak sa dokument s kľúčovými 

informáciami poskytuje použitím 

trvanlivého média iného ako papier alebo 

prostredníctvom webovej lokality, 

retailovým investorom sa zdarma poskytne 

aj papierová kópia. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 5 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) poskytnutie dokumentu s kľúčovými 

informáciami prostredníctvom webovej 

lokality je vhodné v súvislosti s obchodom 

realizovaným medzi predajcom 

investičného produktu a retailovým 

investorom; 

(a) poskytnutie dokumentu s kľúčovými 

informáciami prostredníctvom webovej 

lokality je vhodné v súvislosti s obchodom 

realizovaným medzi predajcom 

investičného produktu a retailovým 

investorom; a 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 5 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) retailový investor súhlasil s 

poskytnutím dokumentu s kľúčovými 

informáciami prostredníctvom webovej 

lokality; 

(b) retailový investor výslovne súhlasil s 

poskytnutím dokumentu s kľúčovými 

informáciami prostredníctvom webovej 

lokality; a 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 5 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) retailovému investorovi bola 

elektronicky oznámená adresa webovej 

lokality a miesto na tejto webovej lokalite, 

kde môže získať prístup k dokumentu s 

kľúčovými informáciami; 

(c) retailovému investorovi bola 

elektronicky oznámená adresa webovej 

lokality a miesto na tejto webovej lokalite, 

kde môže získať prístup k dokumentu s 

kľúčovými informáciami; a 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 5 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) ak bol dokument s kľúčovými 

informáciami zrevidovaný v súlade s 

článkom 10, sprístupnia sa retailovému 

investorovi aj všetky zrevidované verzie; 

(d) ak bol dokument s kľúčovými 

informáciami zrevidovaný v súlade s 

článkom 10, sprístupnia sa retailovému 

investorovi aj všetky zrevidované verzie; a 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 5 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(e) je zaistené, aby dokument s kľúčovými 

informáciami zostal prístupný na webovej 

lokality tak dlho, ako môže retailový 

investor odôvodnene potrebovať do neho 

nahliadnuť. 

(e) je zaistené, aby dokument s kľúčovými 

informáciami zostal na webovej lokalite 

prístupný pre retailového investora 

zakaždým a tak dlho, ako môže retailový 

investor potrebovať do neho nahliadnuť. 

Každá zmena týkajúca sa prístupnosti 

dokumentu s kľúčovými informáciami sa 

okamžite a osobne oznámi retailovému 

investorovi. 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytnutie 

informácií použitím trvanlivého média 

iného ako papier alebo prostredníctvom 

webovej lokality považuje za vhodné v 

súvislosti s obchodom realizovaným medzi 

predajcom investičného produktu a 

retailovým investorom, ak existuje dôkaz o 

tom, že retailový investor má pravidelný 

prístup k internetu. E-mailová adresa, 

ktorú poskytol retailový investor na účely 

uvedeného obchodu, sa považuje za takýto 

dôkaz. 

6. Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytnutie 

informácií použitím trvanlivého média 

iného ako papier alebo prostredníctvom 

webovej lokality považuje za vhodné v 

súvislosti s obchodom realizovaným medzi 

predajcom investičného produktu a 

retailovým investorom, ak existuje dôkaz o 

tom, že retailový investor má pravidelný 

prístup k internetu. Poskytnutie výslovného 

súhlasu retailového investora sa považuje 

za takýto dôkaz. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Tvorca investičného produktu stanoví 

primerané postupy a mechanizmy, ktorými 

zaistí, aby retailoví investori, ktorí podali 

sťažnosť vzhľadom na dokument s 

kľúčovými informáciami, dostali včas a 

riadne vecnú odpoveď. 

Tvorca investičného produktu stanoví 

primerané postupy a mechanizmy, ktorými 

zaistí, aby retailoví investori, ktorí podali 

sťažnosť vzhľadom na dokument s 

kľúčovými informáciami, dostali včas a 

riadne vecnú odpoveď, a to v súlade 

s vnútroštátnym právom, aby sa zabránilo 

duplicite. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty uplatňujú na spracovanie 

osobných údajov vykonávané v danom 

členskom štáte podľa tohto nariadenia 

1. Členské štáty uplatňujú na spracovanie 

osobných údajov vykonávané v danom 

členskom štáte podľa tohto nariadenia 
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smernicu 94/46/ES. smernicu 95/46/ES. 

Odôvodnenie 

Technická oprava. 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Príslušné orgány pri vykonávaní svojich 

právomocí podľa článku 19 úzko 

spolupracujú s cieľom zaistiť, aby 

administratívne opatrenia a sankcie 

priniesli želané výsledky tohto nariadenia, 

a koordinujú svoju činnosť, aby sa 

zabránilo možnej duplicite a prekrývaniu 

pri uplatňovaní administratívnych opatrení 

a sankcií v cezhraničných prípadoch.  

2. Príslušné orgány pri vykonávaní svojich 

právomocí podľa článku 19 úzko 

spolupracujú s cieľom zaistiť, aby 

administratívne opatrenia a sankcie 

priniesli želané výsledky tohto nariadenia, 

a koordinujú svoju činnosť, aby sa 

zabránilo možnej duplicite a prekrývaniu 

pri uplatňovaní administratívnych opatrení 

a sankcií v cezhraničných prípadoch, pri 

plnom rešpektovaní práva nebyť trestne 

stíhaný alebo potrestaný dvakrát za to isté 

porušenie predpisov (zásada ne bis in 

idem). 

Odôvodnenie 

Zásada ne bis in idem je základnou zásadou uznanou v článku 50 Charty základných práv EÚ 

a musí byť v tomto ustanovení jasne zakotvená. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 

administratívne opatrenia a sankcie 

prijaté príslušnými orgánmi podľa tohto 

nariadenia boli uvedené v písomnej 

podobe. 

 Takéto administratívne opatrenie 

a sankcia sú náležite zdôvodnené, pričom 

sa uvádzajú dôvody rozhodnutia 



 

AD\933652SK.doc 19/21 PE504.372v02-00 

 SK 

a dostupné prostriedky nápravy vrátane 

odvolania či preskúmania pred súdom 

alebo orgánom príslušným pre takýto 

prostriedok nápravy a príslušná lehota pre 

takéto opatrenie. 

Odôvodnenie 

Je potrebné zabezpečiť právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom, ktoré je uznané v 

článku 47 Charty základných práv EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) stupňa zodpovednosti osoby 

zodpovednej za porušenie; 

(b) stupňa právnej zodpovednosti osoby 

zodpovednej za porušenie; 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – pododsek 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(e) akýchkoľvek predchádzajúcich 

porušení zodpovednej osoby. 

(e) akýchkoľvek predchádzajúcich 

porušení dôležitých povinností podľa tohto 

nariadenia zo strany zodpovednej osoby. 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Sankcie a opatrenia uložené za porušenia 

uvedené v článku 19 ods. 1 sa zverejnia 

bez neprimeraných zdržaní vrátane 

prinajmenšom informácií o druhu 

porušenia tohto nariadenia a totožnosti 

osôb, ktoré sú zaň zodpovedné, s 

Sankcie a opatrenia uložené s konečnou 

platnosťou za porušenia uvedené v článku 

19 ods. 1 sa zverejnia bez neprimeraných 

zdržaní vrátane prinajmenšom informácií o 

druhu porušenia tohto nariadenia a 

totožnosti osôb, ktoré sú zaň zodpovedné, s 
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výnimkou prípadov, ak by takéto 

zverejnenie závažne ohrozilo finančné trhy. 

výnimkou prípadov, ak by takéto 

zverejnenie závažne ohrozilo finančné trhy. 

Ak by toto uverejnenie spôsobilo 

neprimeranú škodu dotknutým stranám, 

príslušné orgány uverejnia sankcie alebo 

opatrenia anonymne.  

Ak by toto uverejnenie spôsobilo 

neprimeranú škodu dotknutým stranám, 

príslušné orgány uverejnia sankcie alebo 

opatrenia anonymne.  

 Pri zverejňovaní sankcií sa rešpektujú 

základné práva ustanovené v Charte 

základných práv Európskej únie, najmä 

rešpektovanie súkromného a rodinného 

života a ochrana osobných údajov.  

 Členské štáty prijmú všetky opatrenia na 

zabezpečenie toho, aby informácie o 

administratívnych sankciách a 

opatreniach neboli zverejnené dlhšie, ako 

sa vyžaduje podľa vnútroštátneho práva, 

a aby boli následne automaticky 

vymazané. Členské štáty prijmú všetky 

technické opatrenia a záruky na 

zamedzenie tomu, aby tretie strany 

zverejňovali informácie o 

administratívnych sankciách a 

opatreniach aj po uplynutí obdobia na 

zverejnenie. 

Odôvodnenie 

Zverejnenie informácií o sankciách je zásahom do základných práv, najmä práva na 

rešpektovanie súkromného života a ochranu osobných údajov. Akékoľvek obmedzenie týchto 

práv musí spĺňať podmienky článku 52 charty EÚ. Mali by sa rešpektovať zásady 

nevyhnutnosti a proporcionality. Z tohto dôvodu by informácie o sankciách mali byť 

zverejnené na obmedzené obdobie a mali by byť prijaté technické opatrenia na zabránenie 

riziku spojenému s používaním externých vyhľadávačov a internetových stránok, ktoré budú 

naďalej zverejňovať informácie o sankciách aj po uplynutí stanoveného obdobia na 

zverejnenie, napríklad zabránením automatickej indexácii.  
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