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Nevznesenie námietky voči vykonávaciemu opatreniu: zmeny 

medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 9  

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia 

Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné 

účtovné štandardy, pokiaľ ide o zmeny medzinárodného štandardu finančného 

výkazníctva 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh nariadenia Komisie (D054380/02), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 

2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem1, a najmä na jeho článok 3 ods. 

1, 

– so zreteľom na list Komisie z 18. decembra 2017, v ktorom žiada Európsky parlament, 

aby oznámil, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia, 

– so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie 

predsedov výborov z 24. januára 2018, 

– so zreteľom na článok 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa 

ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu2, 

– so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci, 

– so zreteľom na článok 106 ods. 4 písm. d) a článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v článku 

105 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 6. februára 

2018, 

A. keďže Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 12. októbra 2017 

zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 9 – Finančné 

nástroje; keďže cieľom týchto zmien je v záujme ucelenosti sprehľadniť klasifikáciu 

                                                 
1  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1. 
2  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. 



 

 

dlhových nástrojov s možnosťami predčasného plnenia so zápornou náhradou; 

B. keďže Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) poskytla Komisii 

pozitívne stanovisko 10. novembra 2017; keďže vo svojom stanovisku sa skupina 

EFRAG vyjadruje k niektorým otázkam, na ktoré upozornila Európska centrálna banka 

vo svojom liste skupine EFRAG z 8. novembra 2017; 

C. keďže Komisia dospela k záveru, že tento výklad spĺňa technické kritériá na prijatie 

podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002, a trvá na tom, že pokiaľ ide o tieto 

špecifické nástroje, tento pozmeňujúci návrh by v súvislosti s účtovnou metódou 

amortizovanej ceny zachoval ten istý stav, ako pred zavedením štandardu IFRS 9; 

D. keďže rada IASB stanovila dátum účinnosti tejto zmeny IFRS 9 od 1. januára 2019, 

pričom umožnila aj skorší dátum uplatňovania; keďže IFRS 9 sa už uplatňuje na 

účtovanie finančných nástrojov od 1. januára 2018; keďže finančné inštitúcie, ktoré sú 

povinné účtovať podľa štandardov IFRS, nemôžu využívať postup podľa tohto 

pozmeňujúceho návrhu pred jeho schválením a zverejnením; 

E. keďže Komisia sa usilovala dosiahnuť zverejnenie zmien nariadenia (ES) č. 1126/2008 

z 3. novembra 2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy1, do 

konca marca 2018, aby sa mohli uplatňovať na účtovné obdobia začínajúce 1. januára 

2018 alebo neskôr;  

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia Komisie; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Komisii a pre informáciu Rade. 

 

 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1. 


