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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Finančná kríza odhalila nedostatky vo 
fungovaní a transparentnosti finančných 
trhov. Vývoj finančných trhov odhalil 
potrebu posilniť rámec pre reguláciu trhov 
s finančnými nástrojmi s cieľom zvýšiť 
transparentnosť, lepšie chrániť investorov, 
posilniť dôveru, zmenšiť neregulované 
oblasti a zabezpečiť, aby orgány dohľadu 
dostali primerané právomoci na plnenie 
svojich úloh.

(4) Finančná kríza odhalila nedostatky vo 
fungovaní a transparentnosti finančných 
trhov. Vývoj finančných trhov odhalil 
potrebu posilniť rámec pre reguláciu trhov 
s finančnými nástrojmi s cieľom zvýšiť 
transparentnosť, lepšie chrániť investorov, 
posilniť dôveru, zabezpečiť, aby 
neexistovali žiadne neregulované oblasti 
a zabezpečiť, aby orgány dohľadu dostali 
primerané právomoci na plnenie svojich 
úloh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Regulačné orgány sa zhodujú na 
medzinárodnej úrovni, že nedostatky 
v správe a riadení mnohých finančných 
inštitúcií vrátane chýbajúcich účinných 
bŕzd a protiváh medzi nimi predstavujú 
faktor, ktorý prispel k finančnej kríze. 
Nadmerné a neobozretné riskovanie môže 
viesť k zlyhaniu jednotlivých finančných 
inštitúcií a k systémovým problémom 
v členských štátoch a na celom svete. 
Nezodpovedné správanie spoločností 
poskytujúcich služby klientom môže viesť 

(5) Regulačné orgány sa zhodujú na 
medzinárodnej úrovni, že nedostatky 
v správe a riadení mnohých finančných 
inštitúcií vrátane chýbajúcich účinných 
bŕzd a protiváh medzi nimi predstavujú 
faktor, ktorý prispel k finančnej kríze. 
Nadmerné a neobozretné riskovanie môže 
viesť k zlyhaniu jednotlivých finančných 
inštitúcií a k systémovým problémom 
v členských štátoch a na celom svete. 
Nezodpovedné správanie spoločností 
poskytujúcich služby klientom môže viesť 
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k poškodeniu investorov a k strate ich 
dôvery. V záujme riešenia potenciálne 
škodlivého účinku týchto nedostatkov 
mechanizmov správy a riadenia 
spoločností by sa ustanovenia tejto 
smernice mali doplniť podrobnejšími 
zásadami a minimálnymi normami. Tieto 
zásady a normy by sa mali uplatňovať 
s ohľadom na povahu, veľkosť a zložitosť 
investičných spoločností.

k poškodeniu investorov a k strate ich 
dôvery. V záujme riešenia potenciálne 
škodlivého účinku týchto nedostatkov 
mechanizmov správy a riadenia 
spoločností by sa ustanovenia tejto 
smernice mali doplniť podrobnejšími 
zásadami a minimálnymi normami. Tieto 
zásady a normy by sa mali uplatňovať 
s ohľadom na povahu, veľkosť a zložitosť 
investičných spoločností. Pokiaľ ide o 
členov rady, akcionári sú povinní 
zabezpečiť, aby mali všetci členovia po 
celý čas dostatočne dobrú povesť a 
dostatočne vedomosti, zručnosti a 
skúsenosti, aj keď sa uznáva, že sa to v 
prípade predstavenstva líši a že podrobné 
ustanovenia, ako aj množstevné limity pre 
počet pozícií, ktoré možno vlastniť, tak nie 
sú zaručené.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Pervenche Berès

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Cieľom záväzku, ktorý prijali hlavy 
štátov a predsedovia vlád počas samitu 
skupiny G20 v Cannes (4. novembra 
2011), je vytvoriť medzinárodný 
identifikátor pre právnické osoby (legal 
entity identifier – LEI), ktorý umožní 
jedinečnú identifikáciu protistrán pri 
finančných transakciách“.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy
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Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Je potrebné zahrnúť do zoznamu 
finančných nástrojov určité deriváty 
komodít a iné nástroje, ktoré sú vytvorené 
a obchodované takým spôsobom, že sú 
podľa regulačných aspektov porovnateľné 
s tradičnými finančnými nástrojmi.

(8) Je potrebné zahrnúť do zoznamu 
finančných nástrojov všetky deriváty 
komodít a iné nástroje, ktoré sú vytvorené 
a obchodované takým spôsobom, že sú 
podľa regulačných aspektov porovnateľné 
s tradičnými finančnými nástrojmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Je potrebné zahrnúť do zoznamu 
finančných nástrojov určité deriváty 
komodít a iné nástroje, ktoré sú vytvorené 
a obchodované takým spôsobom, že sú 
podľa regulačných aspektov porovnateľné 
s tradičnými finančnými nástrojmi.

(8) Je potrebné zahrnúť do zoznamu 
finančných nástrojov určité deriváty 
komodít a iné nástroje, ktoré sú vytvorené 
a obchodované takým spôsobom, že sú 
podľa regulačných aspektov porovnateľné 
s tradičnými finančnými nástrojmi. Zmluvy 
o poistení na činnosti tried stanovených v 
prílohe I smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí 
a vykonávaní poistenia a zaistenia 
(Solventnosť II), ak boli uzatvorené s 
poisťovňou, zaisťovňou, poisťovňou 
alebo zaisťovňou tretej krajiny, nie sú 
deriváty alebo derivátové kontrakty na 
účely tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Na spotových sekundárnych trhoch 
s emisnými kvótami sa vyskytli prípady 
rôznych podvodných praktík, ktoré by 
mohli narušiť dôveru v systémy 
obchodovania s emisnými kvótami 
stanovené v smernici 2003/87/ES, 
a prijímajú sa opatrenia na posilnenie 
systému registrov emisných kvót 
a podmienok na otvorenie účtu na 
obchodovanie s emisnými kvótami. 
S cieľom posilniť integritu a chrániť 
efektívne fungovanie týchto trhov vrátane 
komplexného dohľadu nad činnosťou 
obchodovania je vhodné doplniť opatrenia 
prijaté na základe smernice 2003/87/ES 
úplným zahrnutím emisných kvót do rámca 
pôsobnosti tejto smernice a nariadenia ----
/-- [nariadenie o zneužívaní trhu] ich 
klasifikáciou ako finančných nástrojov.

(9) Na spotových sekundárnych trhoch 
s emisnými kvótami sa vyskytli prípady 
rôznych podvodných praktík, ktoré by 
mohli narušiť dôveru v systémy 
obchodovania s emisnými kvótami 
stanovené v smernici 2003/87/ES, 
a prijímajú sa opatrenia na posilnenie 
systému registrov emisných kvót 
a podmienok na otvorenie účtu na 
obchodovanie s emisnými kvótami. 
S cieľom posilniť integritu a chrániť 
efektívne fungovanie týchto trhov vrátane 
komplexného dohľadu nad činnosťou 
obchodovania je vhodné doplniť opatrenia 
prijaté na základe smernice 2003/87/ES 
úplným zahrnutím emisných kvót do rámca 
pôsobnosti tejto smernice a nariadenia ----
/-- [nariadenie o zneužívaní trhu].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Je potrebné zriadiť komplexný 
regulačný systém upravujúci vykonávanie 
transakcií s finančnými nástrojmi bez 
ohľadu na metódy obchodovania použité 
na uzavretie týchto transakcií, ako aj 
na zabezpečenie vysokej kvality pri 
uskutočňovaní investorských transakcií 
a na zachovanie integrity a celkovej 
efektívnosti finančného systému. Mal by sa 
zabezpečiť koherentný a riziko 
zohľadňujúci rámec pre reguláciu 

(11) Je potrebné zriadiť komplexný 
regulačný systém upravujúci vykonávanie 
transakcií s finančnými nástrojmi bez 
ohľadu na metódy obchodovania použité 
na uzavretie týchto transakcií, ako aj 
na zabezpečenie vysokej kvality pri 
uskutočňovaní investorských transakcií 
a na zachovanie integrity a celkovej 
efektívnosti finančného systému. Mal by sa 
zabezpečiť koherentný a riziko 
zohľadňujúci rámec pre reguláciu 
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najdôležitejších druhov systémov 
vykonávania pokynov, ktoré sa 
v súčasnosti uskutočňujú na európskom 
finančnom trhu. Je potrebné uznať vznik 
novej generácie organizovaných 
obchodných systémov popri regulovaných 
trhoch, ktoré by mali podliehať 
povinnostiam zameraným na zachovanie 
efektívneho a riadneho fungovania 
finančných trhov.

najdôležitejších druhov systémov 
vykonávania pokynov, ktoré sa 
v súčasnosti uskutočňujú na európskom 
finančnom trhu. Je potrebné uznať vznik 
novej generácie organizovaných 
obchodných systémov popri regulovaných 
trhoch a MTF, ktoré využili regulačné 
nedostatky v rámci súčasného režimu 
smernice MiFID a ktoré by mali podliehať 
povinnostiam zameraným na zachovanie 
efektívneho a riadneho fungovania 
finančných trhov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Všetky miesta obchodovania, a to 
regulované trhy, MTF a OTF by mali 
stanoviť transparentné pravidlá upravujúce 
prístup k systému. Kým však regulované 
trhy a MTF by mali zostať podrobené 
takmer rovnakým požiadavkám týkajúcim 
sa toho, koho môžu povoliť ako členov 
alebo účastníkov, systémy OTF by mali 
byť schopné stanoviť a obmedziť prístup 
okrem iného na základe úlohy a povinností, 
ktoré majú ich organizátori vo vzťahu ku 
svojim klientom.

(12) Všetky miesta obchodovania, a to 
regulované trhy, MTF a systematické 
internalizátory by mali stanoviť 
transparentné pravidlá upravujúce prístup 
k systému. Kým však regulované trhy 
a MTF by mali zostať podrobené takmer 
rovnakým požiadavkám týkajúcim sa toho, 
koho môžu povoliť ako členov alebo 
účastníkov, systematické internalizátory
by mali byť schopné stanoviť a obmedziť 
prístup okrem iného na základe úlohy 
a povinností, ktoré majú vo vzťahu ku 
svojim klientom.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
(t. j. odstránenie pojmu „systémy OTF“) sa 
vzťahuje na celý text. V prípade jeho 
prijatia je potrebné urobiť zodpovedajúce 
zmeny v celom texte.)

Or. en
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Odôvodnenie

Všetky obchodné platformy prevádzkované trhovými subjektmi alebo investičnými 
spoločnosťami by sa mali riadne regulovať. V súlade s podporou Európskeho parlamentu v 
jeho správe o dark pools z decembra 2010 nie je potrebné vytvoriť novú kategóriu miesta 
obchodovania pre akúkoľvek triedu aktív (t. j. OTF). Kategória OTF a ďalšie požiadavky 
vrátane zahrnutia OTF do všetkých ostatných častí návrhu pre všetky triedy aktív by sa mali 
odstrániť. Namiesto toho by sa mali vysvetliť existujúce pojmy kategórií verejných trhov (RM, 
MTF a SI) a mala by sa zaviesť zrozumiteľná definícia mimoburzových transakcií (OTC), 
ktoré by nemali podliehať pravidlám verejného trhu. Systematická internalizácia sa musí aj 
naďalej zahŕňať výlučne ako miesto obchodovania a mali by sa na ňu vzťahovať 
transparentné pravidlá prístupu. SI by mali byť schopné obmedziť svojich obchodných 
účastníkov na svojich klientov vzhľadom na to, že organizátor nesie riziko realizácie 
obchodov na svoju vlastnú zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Všetky miesta obchodovania, a to 
regulované trhy, MTF a OTF by mali 
stanoviť transparentné pravidlá upravujúce 
prístup k systému. Kým však regulované 
trhy a MTF by mali zostať podrobené 
takmer rovnakým požiadavkám týkajúcim 
sa toho, koho môžu povoliť ako členov 
alebo účastníkov, systémy OTF by mali 
byť schopné stanoviť a obmedziť prístup 
okrem iného na základe úlohy a povinností, 
ktoré majú ich organizátori vo vzťahu ku 
svojim klientom.

(12) Všetky miesta obchodovania, a to 
regulované trhy, MTF a systematické 
internalizátory by mali stanoviť 
transparentné pravidlá upravujúce prístup 
k systému. Kým však regulované trhy 
a MTF by mali zostať podrobené takmer 
rovnakým požiadavkám týkajúcim sa toho, 
koho môžu povoliť ako členov alebo 
účastníkov, systematické internalizátory
by mali byť schopné stanoviť a obmedziť 
prístup okrem iného na základe úlohy 
a povinností, ktoré majú ich organizátori 
vo vzťahu ku svojim klientom.

(Odstránenie kategórie OTF v rámci tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa 
vzťahuje na celý text. V prípade jeho 
prijatia je potrebné urobiť zodpovedajúce 
zmeny v celom texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným faktorom, ktorý navrhované OTF odlišuje od MTF, je diskrétnosť pri vykonávaní 
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pokynov klientov, čo môže viesť k zneužitiu najmä v neprospech neinformovaných investorov. 
Okrem toho je pravdepodobné, že nová kategória by viedla k ešte väčšej fragmentácii trhov. 
SI by sa mali považovať za miesto výkonu smernice MiFID a mali by sa na ne vzťahovať 
transparentné pravidlá prístupu. Systematické internalizátory však môžu v niektorých 
prípadoch obmedziť prístup k platforme, keďže prevádzkovateľ SI nesie riziko obchodovania 
na svoju vlastnú zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Všetky miesta obchodovania, a to 
regulované trhy, MTF a OTF by mali 
stanoviť transparentné pravidlá upravujúce 
prístup k systému. Kým však regulované 
trhy a MTF by mali zostať podrobené 
takmer rovnakým požiadavkám týkajúcim 
sa toho, koho môžu povoliť ako členov 
alebo účastníkov, systémy OTF by mali 
byť schopné stanoviť a obmedziť prístup 
okrem iného na základe úlohy a povinností, 
ktoré majú ich organizátori vo vzťahu ku
svojim klientom.

(12) Všetky miesta obchodovania, a to 
regulované trhy, MTF a systematické 
internalizátory by mali stanoviť 
transparentné pravidlá upravujúce prístup 
k systému. Kým však regulované trhy 
a MTF by mali zostať podrobené takmer 
rovnakým požiadavkám týkajúcim sa toho, 
koho môžu povoliť ako členov alebo 
účastníkov, systematické internalizátory
by mali byť schopné stanoviť a obmedziť 
prístup okrem iného na základe úlohy 
a povinností, ktoré majú ich organizátori 
vo vzťahu ku svojim klientom.

Or. en

Odôvodnenie

Kategória OTF je odstránená, keďže všetky obchodné platformy prevádzkované 
organizátormi trhu alebo investičnými spoločnosťami by mali podliehať riadnym pravidlám 
trhu (t. j. transparentnosti, nediskrečnému vykonávaniu, nediskriminačnému prístupu a 
úplnému dohľadu nad trhom).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Anne E. Jensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Všetky miesta obchodovania, a to 
regulované trhy, MTF a OTF by mali 
stanoviť transparentné pravidlá upravujúce 
prístup k systému. Kým však regulované 
trhy a MTF by mali zostať podrobené 
takmer rovnakým požiadavkám týkajúcim 
sa toho, koho môžu povoliť ako členov 
alebo účastníkov, systémy OTF by mali 
byť schopné stanoviť a obmedziť prístup 
okrem iného na základe úlohy a povinností, 
ktoré majú ich organizátori vo vzťahu ku 
svojim klientom.

(12) Všetky miesta obchodovania, a to 
regulované trhy, MTF a OTF by mali 
stanoviť transparentné pravidlá upravujúce 
prístup k systému. Kým však regulované 
trhy a MTF by mali zostať podrobené 
rovnakým požiadavkám týkajúcim sa toho, 
koho môžu povoliť ako členov alebo 
účastníkov, systémy OTF zabezpečujúce 
organizované vykonávanie a 
zabezpečovanie obchodovania s inými 
finančnými nástrojmi, ako sú akcie, by 
mali byť schopné stanoviť a obmedziť 
prístup okrem iného na základe úlohy 
a povinností, ktoré majú ich organizátori 
vo vzťahu ku svojim klientom. Pre OTF, 
ktoré zabezpečujú organizované 
vykonávanie a zabezpečovanie 
obchodovania s akciami by sa diskrétnosť 
v súvislosti so stanovením alebo 
obmedzením prístupu mala obmedziť na 
to, aby organizátorovi OTF umožnila iba 
poskytovať prístup ku klientom s 
výnimkou úverových inštitúcií a 
investičných spoločností. Okrem toho, 
OTF vykonávajúce a zabezpečujúce 
obchodovanie s akciami by mali odstrániť 
všetky obmedzenia týkajúce sa prístupu, 
ak sa tým pri obchodovaní s príslušnými 
akciami dosiahne výrazný podiel na trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Všetky miesta obchodovania, a to 
regulované trhy, MTF a OTF by mali 

(12) Všetky miesta obchodovania, a to 
regulované trhy, MTF a OTF by mali 
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stanoviť transparentné pravidlá upravujúce 
prístup k systému. Kým však regulované 
trhy a MTF by mali zostať podrobené 
takmer rovnakým požiadavkám týkajúcim 
sa toho, koho môžu povoliť ako členov 
alebo účastníkov, systémy OTF by mali 
byť schopné stanoviť a obmedziť prístup 
okrem iného na základe úlohy a povinností, 
ktoré majú ich organizátori vo vzťahu ku 
svojim klientom.

stanoviť transparentné pravidlá upravujúce 
prístup k systému. Kým však regulované 
trhy a MTF by mali zostať podrobené 
takmer rovnakým požiadavkám týkajúcim 
sa toho, koho môžu povoliť ako členov 
alebo účastníkov, systémy OTF by mali 
byť schopné stanoviť a obmedziť prístup 
okrem iného na základe úlohy a povinností, 
ktoré majú ich organizátori vo vzťahu ku 
svojim klientom. S cieľom poskytnúť 
investorom lepší výber a pružnosť, môžu 
prevádzkovatelia regulovaných trhov, 
MTF a OTF zabezpečiť, aby mohli 
používatelia špecifikovať typ toku 
pokynov, aby ich pokyny boli v súlade s 
pokynmi zadanými pred vstupom do 
systému (na základe úverovej schopnosti 
protistrany alebo iných faktorov).

Or. en

Odôvodnenie

Používatelia miest, RM, MTF a OTF by mali byť flexibilní pri určovaní typu toku pri 
oznamovaní ich pokynov. Umožnilo by im to rozhodnúť sa obchodovať s penzijnými fondmi, 
ale nie v rámci vysokofrekvenčného obchodovania, alebo si vybrať svoju protistranu na 
základe jej úverovej spoľahlivosti. Spoločnosti tak budú mať väčšiu kontrolu nad riadením 
rizika a typu likvidity, ktorému sú vystavení. Táto voľba by klientom nemala umožniť 
diskrimináciu jednotlivých protistrán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12 a) V rámci definície MTF a OTF by 
účastníci trhu mali byť schopní vybrať si 
podľa toho, s ktorou kategóriu účastníkov 
trhu sú ich pokyny súčinné, pokiaľ sa tak 
deje otvoreným a transparentným 
spôsobom a nediskriminačne zo strany 
organizátora platformy. Keďže sa 
zavádzajú ďalšie identifikátory a 
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obchodné indikátory, miesto 
obchodovania by v záujme zjednodušenia 
malo byť schopné stanoviť v prípade 
potreby rôzne kategórie členstva ako 
dodatočnú, voliteľnú službu pre 
používateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Množstvo MTF v súčasnosti ponúka používateľom túto možnosť buď na základe vlastného 
výberu alebo prostredníctvom konkrétne vymedzených technológií. Keďže táto legislatíva 
umožňuje identifikovať určité kategórie účastníkov trhu, malo by byť zrejmé, že MTF a OTF 
by mali byť klientom schopné umožniť výber pokynov, v prípade ktorých si neželajú vzájomnú 
súčinnosť, ako je vysokofrekvenčné obchodovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Astrid Lulling

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Investičná spoločnosť, ktorá 
vykonáva pokyny klientov za vlastný 
kapitál, by sa mala považovať za 
systematického internalizátora, okrem 
prípadov, ak sa transakcie vykonávajú 
mimo regulovaných trhov, MTF a OTF 
na príležitostnom, ad hoc 
a nepravidelnom základe. Systematickí 
internalizátori by sa mali vymedziť ako 
investičné spoločnosti, ktoré na 
organizovanom, častom a systematickom 
základe obchodujú na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov mimo 
regulovaného trhu, MTF alebo OTF. 
V snahe zabezpečiť objektívne a účinné 
uplatňovanie tejto definície na investičné 
spoločnosti by každé dvojstranné 
obchodovanie, ktoré sa vykonáva 
s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 

(13) Systematickí internalizátori by sa mali 
vymedziť ako investičné spoločnosti, ktoré 
na organizovanom, častom 
a systematickom základe obchodujú na 
vlastný účet vykonávaním pokynov 
klientov mimo regulovaného trhu, MTF 
alebo OTF. V snahe zabezpečiť objektívne 
a účinné uplatňovanie tejto definície na 
investičné spoločnosti by každé 
dvojstranné obchodovanie, ktoré sa 
vykonáva s klientmi v dôsledku 
vykonávania pokynov, malo byť 
relevantné a kvantitatívne kritériá by mali 
dopĺňať kvalitatívne kritériá na 
identifikáciu investičných spoločností, 
ktoré sú povinné registrovať sa ako 
systematickí internalizátori, podľa článku 
21 nariadenia Komisie č. 1287/2006, 
ktorým sa vykonáva smernica 2004/39/ES. 
Hoci OTF je akýkoľvek systém alebo 
platforma, v ktorej nastáva interakcia 
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investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Hoci OTF je 
akýkoľvek systém alebo platforma, v ktorej 
nastáva interakcia záujmov viacerých 
tretích strán kúpiť a predať, 
systematickému internalizátorovi by sa 
nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán 
kúpiť a predať.

záujmov viacerých tretích strán kúpiť 
a predať, systematickému internalizátorovi 
by sa nemalo povoliť spájať záujmy tretích 
strán kúpiť a predať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa 
transakcie vykonávajú mimo regulovaných 
trhov, MTF a OTF na príležitostnom, ad 
hoc a nepravidelnom základe. Systematickí 
internalizátori by sa mali vymedziť ako 
investičné spoločnosti, ktoré na 
organizovanom, častom a systematickom 
základe obchodujú na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov mimo 
regulovaného trhu, MTF alebo OTF. 
V snahe zabezpečiť objektívne a účinné 
uplatňovanie tejto definície na investičné 
spoločnosti by každé dvojstranné 
obchodovanie, ktoré sa vykonáva 
s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa 
transakcie vykonávajú na mimoburzovom 
základe. Obchodovanie na 
mimoburzovom trhu sa vzťahuje na 
bilaterálne obchodovanie mimo 
regulovaných trhov a MTF na 
príležitostnom, ad hoc a nepravidelnom 
základe s oprávnenými protistranami a s 
objemami nad štandardnou trhovou 
veľkosťou. Systematickí internalizátori by 
sa mali vymedziť ako investičné 
spoločnosti, ktoré na organizovanom, 
častom a systematickom základe 
obchodujú na vlastný účet pri vykonávaní
pokynov klientov mimo regulovaného trhu
alebo MTF. V snahe zabezpečiť objektívne 
a účinné uplatňovanie tejto definície na 
investičné spoločnosti by každé 
dvojstranné obchodovanie, ktoré sa 
vykonáva s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 



PE489.463v01-00 14/131 AM\901763SK.doc

SK

smernica 2004/39/ES. Hoci OTF je 
akýkoľvek systém alebo platforma, 
v ktorej nastáva interakcia záujmov 
viacerých tretích strán kúpiť a predať,
systematickému internalizátorovi by sa 
nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán 
kúpiť a predať.

kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Systematickému 
internalizátorovi by sa nemalo povoliť 
spájať záujmy tretích strán kúpiť a predať.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby sa na všetky obchodné platformy prevádzkované organizátormi 
trhu alebo investičnými spoločnosťami vzťahovali riadne trhové pravidlá. Na odstránenie 
akýchkoľvek existujúcich regulačných nedostatkov je potrebná zrozumiteľná definícia 
mimoburzového obchodovania. Pre úplnosť boli pridané ďalšie dôležité charakteristiky 
mimoburzového obchodovania – oprávnené protistrany a štandardná trhová veľkosť. Odkaz 
na veľkoobchodné protistrany (ktoré nie sú vymedzené v smernici MiFID a nie sú presné) bol 
zmenený na odkaz na oprávnené protistrany (vymedzené v smernici MiFID a presné).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa 
transakcie vykonávajú mimo regulovaných 
trhov, MTF a OTF na príležitostnom, ad 
hoc a nepravidelnom základe. 
Systematickí internalizátori by sa mali 
vymedziť ako investičné spoločnosti, ktoré 
na organizovanom, častom 
a systematickom základe obchodujú na 
vlastný účet vykonávaním pokynov 
klientov mimo regulovaného trhu, MTF 
alebo OTF. V snahe zabezpečiť objektívne 
a účinné uplatňovanie tejto definície na 
investičné spoločnosti by každé 
dvojstranné obchodovanie, ktoré sa 

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa 
transakcie vykonávajú na mimoburzovom 
základe. Systematickí internalizátori by sa 
mali vymedziť ako investičné spoločnosti, 
ktoré na organizovanom, častom 
a systematickom základe obchodujú na 
vlastný účet vykonávaním pokynov 
klientov mimo regulovaného trhu alebo 
MTF. V snahe zabezpečiť objektívne 
a účinné uplatňovanie tejto definície na 
investičné spoločnosti by každé 
dvojstranné obchodovanie, ktoré sa 
vykonáva s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
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vykonáva s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Hoci OTF je 
akýkoľvek systém alebo platforma, 
v ktorej nastáva interakcia záujmov 
viacerých tretích strán kúpiť a predať,
systematickému internalizátorovi by sa 
nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán 
kúpiť a predať.

kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Systematickému 
internalizátorovi by sa nemalo povoliť 
spájať záujmy tretích strán kúpiť a predať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa 
transakcie vykonávajú mimo regulovaných 
trhov, MTF a OTF na príležitostnom, ad 
hoc a nepravidelnom základe. 
Systematickí internalizátori by sa mali 
vymedziť ako investičné spoločnosti, ktoré 
na organizovanom, častom 
a systematickom základe obchodujú na 
vlastný účet vykonávaním pokynov 
klientov mimo regulovaného trhu, MTF 
alebo OTF. V snahe zabezpečiť objektívne 
a účinné uplatňovanie tejto definície na 
investičné spoločnosti by každé 
dvojstranné obchodovanie, ktoré sa 
vykonáva s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa 
transakcie vykonávajú na mimoburzovom 
základe, keď sa obchodovanie vzťahuje 
na bilaterálne obchodovanie mimo 
regulovaných trhov, a MTF na 
príležitostnom, nepravidelnom základe a s 
objemami nad štandardnou trhovou 
veľkosťou a s oprávnenými 
protistranami. Systematickí internalizátori 
by sa mali vymedziť ako investičné 
spoločnosti, ktoré na organizovanom, 
častom a systematickom základe 
obchodujú na vlastný účet vykonávaním 
pokynov klientov mimo regulovaného trhu
alebo MTF. V snahe zabezpečiť objektívne 
a účinné uplatňovanie tejto definície na 
investičné spoločnosti by každé 
dvojstranné obchodovanie, ktoré sa 
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registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Hoci OTF je 
akýkoľvek systém alebo platforma, 
v ktorej nastáva interakcia záujmov 
viacerých tretích strán kúpiť a predať,
systematickému internalizátorovi by sa 
nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán 
kúpiť a predať.

vykonáva s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Systematickému 
internalizátorovi by sa nemalo povoliť 
spájať záujmy tretích strán kúpiť a predať.

Or. en

Odôvodnenie

Kategória OTF je odstránená, keďže všetky obchodné platformy prevádzkované 
organizátormi trhu alebo investičnými spoločnosťami by počas multilaterálneho 
obchodovania mali podliehať riadnym pravidlám trhu (t. j. transparentnosti, nediskrečnému 
vykonávaniu, nediskriminačnému prístupu a úplnému dohľadu nad trhom).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa 
transakcie vykonávajú mimo regulovaných 
trhov, MTF a OTF na príležitostnom, ad 
hoc a nepravidelnom základe. Systematickí 
internalizátori by sa mali vymedziť ako 
investičné spoločnosti, ktoré na
organizovanom, častom a systematickom 
základe obchodujú na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov mimo 
regulovaného trhu, MTF alebo OTF. 
V snahe zabezpečiť objektívne a účinné 
uplatňovanie tejto definície na investičné 
spoločnosti by každé dvojstranné 
obchodovanie, ktoré sa vykonáva 

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa 
transakcie vykonávajú mimo regulovaných 
trhov, MTF a OTF na príležitostnom, ad 
hoc a nepravidelnom základe. Systematickí 
internalizátori by sa mali vymedziť ako 
investičné spoločnosti, ktoré na 
organizovanom, častom a systematickom 
základe obchodujú na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov mimo 
regulovaného trhu, MTF alebo OTF. 
V snahe zabezpečiť objektívne a účinné 
uplatňovanie tejto definície na investičné 
spoločnosti by každé dvojstranné 
obchodovanie, ktoré sa vykonáva 
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s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Hoci OTF je 
akýkoľvek systém alebo platforma, 
v ktorej nastáva interakcia záujmov 
viacerých tretích strán kúpiť a predať, 
systematickému internalizátorovi by sa 
nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán 
kúpiť a predať.

s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Hoci miesta 
obchodovania sú platformy, v ktorých 
nastáva interakcia záujmov viacerých 
tretích strán kúpiť a predať, 
systematickému internalizátorovi by sa 
nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán 
kúpiť a predať funkčne rovnakým 
spôsobom ako miesto obchodovania.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica MiFID alebo nariadenie MiFIR by sa mali v budúcnosti preskúmať s cieľom 
zabezpečiť, aby sa v budúcnosti každé organizované multilaterálne obchodovanie, ktoré je 
alebo je funkčne podobné miestu obchodovania, regulovalo ako také.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa 
transakcie vykonávajú mimo regulovaných 
trhov, MTF a OTF na príležitostnom, ad 
hoc a nepravidelnom základe. Systematickí 
internalizátori by sa mali vymedziť ako 
investičné spoločnosti, ktoré na 
organizovanom, častom a systematickom 
základe obchodujú na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov mimo 
regulovaného trhu, MTF alebo OTF. 
V snahe zabezpečiť objektívne a účinné 

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora alebo za určitých okolností 
za OTF, okrem prípadov, ak sa transakcie 
vykonávajú mimo regulovaných trhov, 
MTF a OTF na príležitostnom, ad hoc 
a nepravidelnom základe. Systematickí 
internalizátori by sa mali vymedziť ako 
investičné spoločnosti, ktoré na 
organizovanom, častom a systematickom 
základe obchodujú na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov mimo 
regulovaného trhu, MTF alebo OTF. 
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uplatňovanie tejto definície na investičné 
spoločnosti by každé dvojstranné 
obchodovanie, ktoré sa vykonáva 
s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Hoci OTF je 
akýkoľvek systém alebo platforma, v ktorej 
nastáva interakcia záujmov viacerých 
tretích strán kúpiť a predať, 
systematickému internalizátorovi by sa 
nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán 
kúpiť a predať.

V snahe zabezpečiť objektívne a účinné 
uplatňovanie tejto definície na investičné 
spoločnosti by každé dvojstranné 
obchodovanie, ktoré sa vykonáva 
s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Hoci OTF je 
akýkoľvek systém alebo platforma, v ktorej 
nastáva interakcia záujmov viacerých 
tretích strán kúpiť a predať, 
systematickému internalizátorovi by sa 
nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán 
kúpiť a predať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa 
transakcie vykonávajú mimo regulovaných 
trhov, MTF a OTF na príležitostnom, ad 
hoc a nepravidelnom základe. Systematickí 
internalizátori by sa mali vymedziť ako 
investičné spoločnosti, ktoré na 
organizovanom, častom a systematickom 
základe obchodujú na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov mimo 
regulovaného trhu, MTF alebo OTF. 
V snahe zabezpečiť objektívne a účinné 
uplatňovanie tejto definície na investičné 
spoločnosti by každé dvojstranné 
obchodovanie, ktoré sa vykonáva 

(13) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa 
transakcie vykonávajú mimo regulovaných 
trhov, MTF a OTF na príležitostnom, ad 
hoc a nepravidelnom základe, alebo so 
súhlasom klienta. Systematickí 
internalizátori by sa mali vymedziť ako 
investičné spoločnosti, ktoré na 
organizovanom, častom a systematickom 
základe obchodujú na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov mimo 
regulovaného trhu, MTF alebo OTF. 
V snahe zabezpečiť objektívne a účinné 
uplatňovanie tejto definície na investičné 
spoločnosti by každé dvojstranné 
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s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Hoci OTF je 
akýkoľvek systém alebo platforma, v ktorej 
nastáva interakcia záujmov viacerých 
tretích strán kúpiť a predať, 
systematickému internalizátorovi by sa 
nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán 
kúpiť a predať.

obchodovanie, ktoré sa vykonáva 
s klientmi, malo byť relevantné 
a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
Komisie č. 1287/2006, ktorým sa vykonáva 
smernica 2004/39/ES. Hoci OTF je 
akýkoľvek systém alebo platforma, v ktorej 
nastáva interakcia záujmov viacerých 
tretích strán kúpiť a predať,
systematickému internalizátorovi by sa 
nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán 
kúpiť a predať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13 a) Hoci by mali byť zavedené 
opatrenia, ktoré bránia vykonaniu 
pokynov klienta v OTF za vlastný kapitál
investičnej spoločnosti alebo organizátora 
trhu, ktorý prevádzkuje OTF, existujú 
trhové činnosti, ktoré sú v záujme klienta, 
napríklad umožniť investičnej spoločnosti 
vykonať pokyny, ktoré vydal klient, 
reagovať na žiadosť klienta o 
obchodovanie, získať najlepší výkon alebo 
zabezpečiť ochranu s cieľom odstrániť 
riziko súvisiace s obchodmi klienta. 
Použitie vlastného kapitálu v OTF 
podlieha prísnym pravidlám spracovania 
pokynu s cieľom predísť konfliktu 
záujmov, a investičná spoločnosť by 
svojim klientom mala oznámiť, akým 
spôsobom môžu použiť vlastný kapitál v 
OTF.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Osoby spravujúce svoje vlastné aktíva 
a podniky, ktoré neposkytujú investičné 
služby a/alebo nevykonávajú iné 
investičné  činnosti ako obchodovanie na
vlastný účet, by nemali patriť do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, okrem prípadu, 
ak sú tvorcami trhu, členmi alebo 
účastníkmi regulovaného trhu alebo MTF 
alebo vykonávajú pokyny klientov 
prostredníctvom obchodovania   na vlastný 
účet . Výnimkou je, že do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice by nemali byť 
zahrnuté osoby, ktoré obchodujú na vlastný 
účet s finančnými nástrojmi ako členovia 
alebo účastníci regulovaného trhu alebo 
MTF aj ako tvorcovia trhu v súvislosti 
s komoditnými derivátmi, emisnými 
kvótami alebo ich derivátmi, formou 
vedľajšej činnosti k svojej hlavnej činnosti, 
ktorá na skupinovom základe 
nepredstavuje poskytovanie investičných 
služieb v zmysle tejto smernice ani 
bankových služieb v zmysle smernice 
2006/48/ES. Technické kritériá pre 
stanovenie, kedy je činnosť vedľajšia vo 
vzťahu k takejto hlavnej činnosti, by sa 
mali spresniť v delegovaných aktoch.
Obchodovanie na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov by malo 
zahŕňať spoločnosti vykonávajúce pokyny 
rôznych klientov na základe párovania 
pokynov na svoj účet (back to back 
trading), ktoré by sa mali považovať za 
konajúce na vlastný účet a mali by 
podliehať ustanoveniam tejto smernice, 
ktoré sa vzťahujú na vykonávanie 

(14) Osoby spravujúce svoje vlastné aktíva 
a podniky, ktoré neposkytujú investičné 
služby a/alebo nevykonávajú iné 
investičné  činnosti   ako obchodovanie na 
vlastný účet, by nemali patriť do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice,  okrem prípadu, 
ak sú tvorcami trhu, členmi alebo 
účastníkmi regulovaného trhu alebo MTF 
alebo vykonávajú pokyny klientov 
prostredníctvom obchodovania   na vlastný 
účet . Výnimkou je, že do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice by nemali byť 
zahrnuté osoby, ktoré obchodujú na vlastný 
účet s finančnými nástrojmi ako členovia 
alebo účastníci regulovaného trhu alebo 
MTF aj ako tvorcovia trhu v súvislosti 
s komoditnými derivátmi, emisnými 
kvótami alebo ich derivátmi, formou 
vedľajšej činnosti k svojej hlavnej činnosti, 
ktorá na skupinovom základe 
nepredstavuje poskytovanie investičných 
služieb v zmysle tejto smernice ani 
bankových služieb v zmysle smernice 
2006/48/ES. Technické kritériá pre 
stanovenie, kedy je činnosť vedľajšia vo 
vzťahu k takejto hlavnej činnosti, by sa 
mali spresniť v delegovaných aktoch. 
Vykonávanie pokynov s finančnými 
nástrojmi ako vedľajšia činnosť medzi 
dvoma osobami, ktorých hlavnou 
činnosťou na skupinovom základe nie je 
poskytovanie investičných služieb 
v zmysle tejto smernice, ani bankových 
služieb v zmysle smernice 2006/48/ES, by 
sa nemalo považovať za obchodovanie na 
vlastný účet vykonávaním pokynov 
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pokynov v mene klientov, ako aj na 
obchodovanie na vlastný účet.
Vykonávanie pokynov s finančnými 
nástrojmi ako vedľajšia činnosť medzi 
dvoma osobami, ktorých hlavnou 
činnosťou na skupinovom základe nie je 
poskytovanie investičných služieb 
v zmysle tejto smernice, ani bankových 
služieb v zmysle smernice 2006/48/ES, by 
sa nemalo považovať za obchodovanie na 
vlastný účet vykonávaním pokynov 
klientov.

klientov.

Or. en

Odôvodnenie

Paralelné transakcie sú podstatnou časťou správy portfólia pre klientov. Uzatvárajú sa na 
vlastný účet, ale s rovnakými charakteristikami a často v rovnakej výške ako transakcie 
uzatvorené s klientmi. Tieto transakcie sú nevyhnutné, keďže je potrebné zabezpečiť, aby 
spoločnosti mali aj naďalej možnosť podporovať klientov v rámci ich hlavnej obchodnej 
činnosti znižovaním obchodných rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Osoby spravujúce svoje vlastné aktíva 
a podniky, ktoré neposkytujú investičné 
služby a/alebo nevykonávajú iné 
investičné  činnosti   ako obchodovanie na 
vlastný účet, by nemali patriť do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice,  okrem prípadu, 
ak sú tvorcami trhu, členmi alebo 
účastníkmi regulovaného trhu alebo MTF 
alebo vykonávajú pokyny klientov 
prostredníctvom obchodovania   na vlastný 
účet . Výnimkou je, že do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice by nemali byť 
zahrnuté osoby, ktoré obchodujú na vlastný 

(14) Osoby spravujúce svoje vlastné aktíva 
a podniky, ktoré neposkytujú investičné 
služby a/alebo nevykonávajú iné 
investičné  činnosti   ako obchodovanie na 
vlastný účet, by nemali patriť do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice,  okrem prípadu, 
ak sú tvorcami trhu, členmi alebo 
účastníkmi regulovaného trhu alebo MTF 
alebo vykonávajú pokyny klientov 
prostredníctvom obchodovania   na vlastný 
účet . Výnimkou je, že do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice by nemali byť 
zahrnuté osoby, ktoré obchodujú na vlastný 
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účet s finančnými nástrojmi ako členovia 
alebo účastníci regulovaného trhu alebo 
MTF aj ako tvorcovia trhu v súvislosti 
s komoditnými derivátmi, emisnými 
kvótami alebo ich derivátmi, formou 
vedľajšej činnosti k svojej hlavnej činnosti, 
ktorá na skupinovom základe 
nepredstavuje poskytovanie investičných 
služieb v zmysle tejto smernice ani 
bankových služieb v zmysle smernice 
2006/48/ES. Technické kritériá pre 
stanovenie, kedy je činnosť vedľajšia vo 
vzťahu k takejto hlavnej činnosti, by sa 
mali spresniť v delegovaných aktoch. 
Obchodovanie na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov by malo 
zahŕňať spoločnosti vykonávajúce pokyny 
rôznych klientov na základe párovania 
pokynov na svoj účet (back to back 
trading), ktoré by sa mali považovať za 
konajúce na vlastný účet a mali by 
podliehať ustanoveniam tejto smernice, 
ktoré sa vzťahujú na vykonávanie pokynov 
v mene klientov, ako aj na obchodovanie 
na vlastný účet. Vykonávanie pokynov 
s finančnými nástrojmi ako vedľajšia 
činnosť medzi dvoma osobami, ktorých 
hlavnou činnosťou na skupinovom základe 
nie je poskytovanie investičných služieb 
v zmysle tejto smernice, ani bankových 
služieb v zmysle smernice 2006/48/ES, by 
sa nemalo považovať za obchodovanie na 
vlastný účet vykonávaním pokynov 
klientov.

účet s finančnými nástrojmi ako členovia 
alebo účastníci regulovaného trhu alebo 
MTF aj ako tvorcovia trhu v súvislosti 
s komoditnými derivátmi, emisnými 
kvótami alebo ich derivátmi, formou 
vedľajšej činnosti k svojej hlavnej činnosti, 
ktorá na skupinovom základe 
nepredstavuje poskytovanie investičných 
služieb v zmysle tejto smernice ani 
bankových služieb v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a 
vykonávaní činností úverových inštitúcií. 
Technické kritériá pre stanovenie, kedy je 
činnosť vedľajšia vo vzťahu k takejto 
hlavnej činnosti, by sa mali spresniť 
v regulačných technických normách so 
zreteľom na kritériá špecifikované v tejto 
smernici. Tieto kritériá by mali mať 
vedľajší charakter, pokiaľ ide o veľkosť a 
súvisiace riziká činnosti v porovnaní s 
veľkosťou a rizikom hlavnej obchodnej 
činnosti. Tieto kritériá by takisto mali 
zabezpečiť, aby vedľajšie činnosti na 
účely článku 2 ods. 1 písm. i) zahŕňali len 
finančné nástroje používané v súvislosti s 
hlavnou obchodnou činnosťou, a nie na 
účely, ktoré s touto hlavnou obchodnou 
činnosťou nemajú žiadnu súvislosť. Pri 
definovaní, či sa tieto činnosti vykonávajú 
vedľajším spôsobom, je potrebné mať na 
pamäti, že spoločnosti obchodujúce s 
mimoburzovými derivátmi, podliehajú 
regulačnému dohľadu podľa nariadenia [ 
] (EMIR) v záujme zaistenia väčšej 
transparentnosti a bezpečnosti 
mimoburzových derivátov. Spoločnosti 
vykonávajúce pokyny rôznych klientov na 
základe párovania pokynov na svoj účet 
(back to back trading), ktoré by sa mali 
považovať za konajúce na vlastný účet 
a mali by podliehať ustanoveniam tejto 
smernice, ktoré sa vzťahujú na 
vykonávanie pokynov v mene klientov, 
ako aj na obchodovanie na vlastný účet. 
Vykonávanie pokynov s finančnými 
nástrojmi ako vedľajšia činnosť medzi 
dvoma osobami, ktorých hlavnou 
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činnosťou na skupinovom základe nie je 
poskytovanie investičných služieb 
v zmysle tejto smernice, ani bankových 
služieb v zmysle smernice 2006/48/ES, by 
sa nemalo považovať za obchodovanie na 
vlastný účet vykonávaním pokynov 
klientov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje primerané a vyvážené vykonávanie 
vedľajších činností v rámci smernice MiFID so zreteľom na objem a súvisiace riziká tejto 
činnosti v porovnaní s objemom a rizikom hlavnej obchodnej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Osoby spravujúce svoje vlastné aktíva 
a podniky, ktoré neposkytujú investičné 
služby a/alebo nevykonávajú iné 
investičné  činnosti   ako obchodovanie na 
vlastný účet, by nemali patriť do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice,  okrem prípadu, 
ak sú tvorcami trhu, členmi alebo 
účastníkmi regulovaného trhu alebo MTF 
alebo vykonávajú pokyny klientov 
prostredníctvom obchodovania   na vlastný 
účet . Výnimkou je, že do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice by nemali byť 
zahrnuté osoby, ktoré obchodujú na vlastný 
účet s finančnými nástrojmi ako členovia 
alebo účastníci regulovaného trhu alebo 
MTF aj ako tvorcovia trhu v súvislosti 
s komoditnými derivátmi, emisnými 
kvótami alebo ich derivátmi, formou 
vedľajšej činnosti k svojej hlavnej činnosti, 
ktorá na skupinovom základe 
nepredstavuje poskytovanie investičných 

(14) Osoby spravujúce svoje vlastné aktíva 
a podniky, ktoré neposkytujú investičné 
služby a/alebo nevykonávajú iné 
investičné  činnosti   ako obchodovanie na 
vlastný účet, by nemali patriť do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice,  okrem prípadu,
ak sú tvorcami trhu, členmi alebo 
účastníkmi regulovaného trhu alebo MTF 
alebo sa zúčastňujú na algoritmickom 
obchodovaní, alebo vykonávajú pokyny 
klientov prostredníctvom obchodovania na 
vlastný účet . Výnimkou je, že do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice by nemali byť 
zahrnuté osoby, ktoré obchodujú na vlastný 
účet s finančnými nástrojmi ako členovia 
alebo účastníci regulovaného trhu alebo 
MTF aj ako tvorcovia trhu v súvislosti 
s komoditnými derivátmi, emisnými 
kvótami alebo ich derivátmi, formou 
vedľajšej činnosti k svojej hlavnej činnosti, 
ktorá na skupinovom základe 
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služieb v zmysle tejto smernice ani 
bankových služieb v zmysle smernice 
2006/48/ES. Technické kritériá pre 
stanovenie, kedy je činnosť vedľajšia vo 
vzťahu k takejto hlavnej činnosti, by sa 
mali spresniť v delegovaných aktoch. 
Obchodovanie na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov by malo 
zahŕňať spoločnosti vykonávajúce pokyny 
rôznych klientov na základe párovania 
pokynov na svoj účet (back to back 
trading), ktoré by sa mali považovať za 
konajúce na vlastný účet a mali by 
podliehať ustanoveniam tejto smernice, 
ktoré sa vzťahujú na vykonávanie pokynov 
v mene klientov, ako aj na obchodovanie 
na vlastný účet. Vykonávanie pokynov 
s finančnými nástrojmi ako vedľajšia 
činnosť medzi dvoma osobami, ktorých 
hlavnou činnosťou na skupinovom základe 
nie je poskytovanie investičných služieb 
v zmysle tejto smernice, ani bankových 
služieb v zmysle smernice 2006/48/ES, by 
sa nemalo považovať za obchodovanie na 
vlastný účet vykonávaním pokynov 
klientov.

nepredstavuje poskytovanie investičných 
služieb v zmysle tejto smernice ani 
bankových služieb v zmysle smernice 
2006/48/ES. Technické kritériá pre 
stanovenie, kedy je činnosť vedľajšia vo 
vzťahu k takejto hlavnej činnosti, by sa 
mali spresniť v delegovaných aktoch. 
Obchodovanie na vlastný účet 
vykonávaním pokynov klientov by malo 
zahŕňať spoločnosti vykonávajúce pokyny 
rôznych klientov na základe párovania 
pokynov na svoj účet (back to back 
trading), ktoré by sa mali považovať za 
konajúce na vlastný účet a mali by 
podliehať ustanoveniam tejto smernice, 
ktoré sa vzťahujú na vykonávanie pokynov 
v mene klientov, ako aj na obchodovanie 
na vlastný účet. Vykonávanie pokynov 
s finančnými nástrojmi ako vedľajšia 
činnosť medzi dvoma osobami, ktorých 
hlavnou činnosťou na skupinovom základe 
nie je poskytovanie investičných služieb 
v zmysle tejto smernice, ani bankových 
služieb v zmysle smernice 2006/48/ES, by 
sa nemalo považovať za obchodovanie na 
vlastný účet vykonávaním pokynov 
klientov.

Or. en

Odôvodnenie

Vysokofrekvenčné obchodovanie nemá byť vyňaté z požiadaviek smernice MIFID.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Mali by sa vylúčiť poisťovne, ktorých 
činnosti podliehajú primeranému dohľadu 
príslušnými orgánmi prudenciálneho
dohľadu a na ktoré sa vzťahuje smernica 

(16) Mali by sa vylúčiť poisťovne, ktorých 
činnosti podliehajú primeranému dohľadu 
príslušnými orgánmi prudenciálneho
dohľadu a na ktoré sa vzťahuje smernica 
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Európskeho parlamentu a Rady 
2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí 
a vykonávaní poistenia a zaistenia 
(Solventnosť II) .

Európskeho parlamentu a Rady 
2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí 
a vykonávaní poistenia a zaistenia 
(Solventnosť II) s výnimkou podľa článku 
1 ods. 4.

Or. en

Odôvodnenie

Táto výnimka je potrebná na to, aby sa zabezpečilo, že článok 1 ods. 4 sa bude účinne 
uplatňovať pri relevantnom vedení obchodných sekcií MiFID pre investície založené na 
poistení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17 a) Investície sa klientom často 
predávajú vo forme poistných zmlúv ako 
alternatíva alebo náhrada za finančné 
nástroje regulované podľa tejto smernice. 
Na zabezpečenie konzistentnej ochrany 
pre retailových klientov je dôležité, aby 
investície v rámci poistných zmlúv 
podliehali rovnakému uplatňovaniu 
obchodných noriem, najmä tie, ktoré sa 
týkajú riešenia konfliktov záujmov, 
obmedzení stimulov a pravidiel na 
zabezpečenie vhodného poradenstva alebo 
primeraného predaja bez poskytnutia 
poradenstva. Požiadavky v tejto smernici 
týkajúce sa ochrany investorov a konfliktu 
záujmov by sa preto mali rovnako 
vzťahovať aj na tie investície, ktoré sú 
zahrnuté do poistných zmlúv. Keďže 
investície zahŕňajúce poistenie môžu mať 
špecifické znaky, ktoré sa odlišujú od 
ostatných finančných nástrojov 
(napríklad preto, že takéto investičné 
produkty môžu obsahovať prvok 
životného poistenia a preto sa musia 
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prispôsobiť klientovi), v smernici sa 
stanovuje, aby ESMA a EIOPA 
spolupracovali s cieľom čo najviac 
zabezpečiť čo najväčšiu konzistentnosť 
pri uplatňovaní obchodných noriem pre 
balíky poistných retailových investičných 
produktov, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, a v prípade potreby aj všetky 
následné ustanovenia na úrovni 2.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na podobnosť investícií založených na poistení s finančnými nástrojmi MiFID je 
dôležité, aby sa na ne vzťahovali rovnaké požiadavky týkajúce sa uplatňovania obchodných 
noriem;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Z pôsobnosti tejto smernice je 
potrebné vylúčiť centrálne banky a iné 
orgány vykonávajúce podobné funkcie, 
ako aj všetky orgány verejnej moci 
poverené alebo podieľajúce sa na správe 
verejného dlhu, čo zahŕňa s tým súvisiace 
investovanie, s výnimkou orgánov, ktoré 
sú čiastočne alebo úplne vo vlastníctve 
štátu a ktoré zohrávajú komerčnú úlohu 
alebo úlohu súvisiacu s nadobúdaním 
účastí.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Kay Swinburne



AM\901763SK.doc 27/131 PE489.463v01-00

SK

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Z pôsobnosti tejto smernice je 
potrebné vylúčiť centrálne banky a iné 
orgány vykonávajúce podobné funkcie, ako 
aj všetky orgány verejnej moci poverené 
alebo podieľajúce sa na správe verejného 
dlhu, čo zahŕňa s tým súvisiace 
investovanie, s výnimkou orgánov, ktoré sú 
čiastočne alebo úplne vo vlastníctve štátu a 
ktoré zohrávajú komerčnú úlohu alebo 
úlohu súvisiacu s nadobúdaním účastí.

(20) Z pôsobnosti tejto smernice je 
potrebné vylúčiť centrálne banky a iné 
orgány vykonávajúce podobné funkcie, ako 
aj všetky orgány verejnej moci poverené 
alebo podieľajúce sa na správe verejného 
dlhu, čo zahŕňa s tým súvisiace 
investovanie, s výnimkou orgánov, ktoré sú 
čiastočne alebo úplne vo vlastníctve štátu a 
ktoré zohrávajú komerčnú úlohu alebo 
úlohu súvisiacu s nadobúdaním účastí. Z 
oznamovania transakcií príslušným 
orgánom by však nemali byť vyňaté 
žiadne verejné subjekty.

Or. en

Odôvodnenie

Ak nie je možné zahrnúť centrálne banky atď. do pôsobnosti tohto právneho predpisu, malo 
by sa minimálne požadovať, aby svoje transakcie oznamovali orgánom zodpovedným za 
dohľad nad finančnými trhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V snahe spresniť režim výnimiek pre 
Európsky systém centrálnych bánk, 
ostatné vnútroštátne orgány vykonávajúce 
podobné funkcie a pre orgány vstupujúce 
do riadenia verejného dlhu je vhodné 
obmedziť tieto výnimky na orgány 
a inštitúcie, ktoré vykonávajú svoje 
funkcie v súlade s právnymi predpismi 
jedného členského štátu alebo v súlade 
s právnymi predpismi Únie, ako aj na 
medzinárodné organizácie, ktorých 

vypúšťa sa
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členmi sú jeden členský štát alebo viaceré 
členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V snahe spresniť režim výnimiek pre 
Európsky systém centrálnych bánk, ostatné 
vnútroštátne orgány vykonávajúce podobné 
funkcie a pre orgány vstupujúce do 
riadenia verejného dlhu je vhodné 
obmedziť tieto výnimky na orgány 
a inštitúcie, ktoré vykonávajú svoje funkcie 
v súlade s právnymi predpismi jedného 
členského štátu alebo v súlade s právnymi 
predpismi Únie, ako aj na medzinárodné 
organizácie, ktorých členmi sú jeden 
členský štát alebo viaceré členské štáty.

(21) V snahe spresniť režim výnimiek pre 
Európsky systém centrálnych bánk, ostatné 
vnútroštátne orgány vykonávajúce podobné 
funkcie a pre orgány vstupujúce do 
riadenia verejného dlhu je vhodné 
obmedziť tieto výnimky na orgány 
a inštitúcie, ktoré vykonávajú svoje funkcie 
v súlade s právnymi predpismi jedného 
členského štátu alebo v súlade s právnymi 
predpismi Únie, ako aj na medzinárodné 
organizácie, ktorých členmi sú jeden 
členský štát alebo viaceré členské štáty. Z 
oznamovania transakcií príslušným 
orgánom by však nemali byť vyňaté 
žiadne verejné subjekty.

Or. en

Odôvodnenie

Ak nie je možné zahrnúť centrálne banky atď. do pôsobnosti tohto právneho predpisu, malo 
by sa minimálne požadovať, aby svoje transakcie oznamovali orgánom zodpovedným za 
dohľad nad finančnými trhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 22 a (nové)



AM\901763SK.doc 29/131 PE489.463v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22 a) Pre dobré fungovanie vnútorného 
trhu s elektrickou energiou a zemným 
plynov a na vykonávanie úloh 
prevádzkovateľov prenosových sústav 
podľa smernice 2009/72/ES, smernice 
2009/73/ES, nariadenia (ES) č. 714/2009, 
nariadenia (ES) č. 715/2009 alebo podľa 
sieťových predpisov a usmernení 
prijatých podľa uvedených nariadení je 
potrebné, aby prevádzkovatelia 
prenosových sústav a ich poskytovatelia
služieb mali výnimku pri vydávaní 
prenosových práv, a to buď vo forme 
fyzických kapacitných práv alebo 
finančných kapacitných práv, ako aj pri 
poskytovaní platformy pre sekundárne 
obchodovanie. S cieľom umožniť účinné 
obchodovanie s kapacitnými právami je
pri kúpe alebo predaji týchto kapacitných 
práv potrebné vyňať všetky osoby.

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie s kapacitnými právami (fyzické kapacitné práva – PTR, alebo finančné 
kapacitné práva – FTR) je dôležitým prínosom k účinnému fungovaniu vnútorného trhu s 
energiou z dôvodu funkcií ochrany pred rizikami. Ich prípadná reklasifikácia na finančné 
nástroje môže viesť k tomu, že trhové subjekty sa vyhnú obchodovaniu s kapacitnými právami, 
pretože požiadavky podľa smernice MiFID môžu považovať za priveľkú záťaž. Z tohto dôvodu 
je potrebné výslovné ustanovenie o vyňatí týchto nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, 

(32) Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, 
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ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 
2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES 
v súvislosti s procesnými pravidlami 
a kritériami hodnotenia obozretného 
posudzovania nadobudnutí a zvýšení 
podielov vo finančnom sektore, sa stanovili 
podrobné kritériá obozretného 
posudzovania navrhovaných nadobudnutí 
v investičnej spoločnosti a postup ich 
uplatňovania. S cieľom zabezpečiť vo 
vzťahu k procesu posudzovania, ako aj 
k jeho výsledku právnu istotu, 
zrozumiteľnosť a predvídateľnosť je 
vhodné potvrdiť kritériá a proces 
obozretného posudzovania podľa smernice 
2007/44/ES. Príslušné orgány by mali 
hodnotiť najmä vhodnosť navrhovaného 
nadobúdateľa a finančné zdravie 
navrhovaného nadobudnutia na základe 
všetkých týchto kritérií: dobré meno 
navrhovaného nadobúdateľa; dobré meno 
a skúsenosti každej osoby, ktorá bude 
riadiť činnosť investičnej spoločnosti; 
finančné zdravie navrhovaného 
nadobúdateľa; fakt, či investičná 
spoločnosť bude schopná splniť 
prudenciálne požiadavky vyplývajúce 
z tejto smernice a ostatných smerníc, najmä 
smerníc 2002/87/ES a 2006/49/ES; fakt, či 
existujú primerané dôvody predpokladať, 
že v súvislosti s navrhovaným 
nadobudnutím dochádza alebo došlo 
k praniu špinavých peňazí alebo 
financovaniu terorizmu alebo k pokusom 
o ne v zmysle článku 1 smernice 
2005/60/ES, alebo že by sa navrhovaným 
nadobudnutím mohlo zvýšiť ich riziko.

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 
2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES 
v súvislosti s procesnými pravidlami 
a kritériami hodnotenia obozretného 
posudzovania nadobudnutí a zvýšení 
podielov vo finančnom sektore, sa stanovili 
podrobné kritériá obozretného 
posudzovania navrhovaných nadobudnutí 
v investičnej spoločnosti a postup ich 
uplatňovania. S cieľom zabezpečiť vo 
vzťahu k procesu posudzovania, ako aj 
k jeho výsledku právnu istotu, 
zrozumiteľnosť a predvídateľnosť je 
vhodné potvrdiť kritériá a proces 
obozretného posudzovania podľa smernice
2007/44/ES. Príslušné orgány by mali 
hodnotiť najmä vhodnosť navrhovaného 
nadobúdateľa a finančné zdravie 
navrhovaného nadobudnutia na základe 
všetkých týchto kritérií: dobré meno 
navrhovaného nadobúdateľa; dobré meno 
a skúsenosti každej osoby, ktorá bude
riadiť činnosť investičnej spoločnosti; 
finančné zdravie navrhovaného 
nadobúdateľa; fakt, či investičná 
spoločnosť bude schopná splniť 
prudenciálne požiadavky vyplývajúce 
z tejto smernice a ostatných smerníc, najmä 
smerníc 2002/87/ES a 2006/49/ES; fakt, či 
toto nadobudnutie bude predstavovať 
konflikt záujmov; fakt, či existujú 
primerané dôvody predpokladať, že v 
súvislosti s navrhovaným nadobudnutím 
dochádza alebo došlo k praniu špinavých 
peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo 
k pokusom o ne v zmysle článku 1 
smernice 2005/60/ES, alebo že by sa 
navrhovaným nadobudnutím mohlo zvýšiť 
ich riziko.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Robert Goebbels
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Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Je potrebné posilniť úlohu riadiacich 
orgánov investičných spoločností pri 
zabezpečení riadneho a obozretného 
riadenia spoločností, podpory integrity trhu 
a záujmov investorov. Riadiaci orgán 
investičnej spoločnosti by mal vždy 
venovať dostatok času a mať primerané 
vedomosti, zručnosti a skúsenosti, aby bol 
schopný chápať činnosť investičnej 
spoločnosti a jej hlavné riziko. V snahe 
zabrániť skupinovému rozmýšľaniu 
a uľahčiť kritické spochybňovanie by 
predstavenstvá investičných spoločností 
mali byť dostatočne rôznorodé, pokiaľ ide 
o vek, rod, pôvod, vzdelanie 
a profesionálne zázemie, aby 
zabezpečovali rôznosť názorov 
a skúseností. Rovnováha mužov a žien je 
osobitne dôležitá na zabezpečenie 
primeraného zastúpenia podľa 
demografickej reality.

(38) Je potrebné posilniť úlohu riadiacich 
orgánov investičných spoločností pri 
zabezpečení riadneho a obozretného 
riadenia spoločností, podpory integrity trhu 
a záujmov investorov. Riadiaci orgán 
investičnej spoločnosti by mal vždy 
venovať dostatok času a mať primerané 
vedomosti, zručnosti a skúsenosti, aby bol 
schopný chápať činnosť investičnej 
spoločnosti a jej hlavné riziko. Členské
štáty by mali prijať primerané právne 
predpisy, ktoré im umožnia zadržať 
zodpovedných členov riadiacich orgánov v 
prípade veľmi zlého hospodárenia.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade veľmi zlého hospodárenia by členovia správnych rád mali byť postavení pred súd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Je potrebné posilniť úlohu riadiacich 
orgánov investičných spoločností pri 
zabezpečení riadneho a obozretného 
riadenia spoločností, podpory integrity trhu 
a záujmov investorov. Riadiaci orgán 

(38) Je potrebné posilniť úlohu riadiacich 
orgánov investičných spoločností pri 
zabezpečení riadneho a obozretného 
riadenia spoločností, podpory integrity trhu 
a záujmov investorov. Riadiaci orgán 
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investičnej spoločnosti by mal vždy 
venovať dostatok času a mať primerané 
vedomosti, zručnosti a skúsenosti, aby bol 
schopný chápať činnosť investičnej 
spoločnosti a jej hlavné riziko. V snahe 
zabrániť skupinovému rozmýšľaniu 
a uľahčiť kritické spochybňovanie by 
predstavenstvá investičných spoločností 
mali byť dostatočne rôznorodé, pokiaľ ide 
o vek, rod, pôvod, vzdelanie 
a profesionálne zázemie, aby 
zabezpečovali rôznosť názorov 
a skúseností. Rovnováha mužov a žien je 
osobitne dôležitá na zabezpečenie 
primeraného zastúpenia podľa 
demografickej reality.

investičnej spoločnosti by mal vždy 
venovať dostatok času a mať primerané 
vedomosti, zručnosti a skúsenosti, aby bol 
schopný chápať činnosť investičnej 
spoločnosti a jej hlavné riziko. V snahe 
zabrániť skupinovému rozmýšľaniu 
a uľahčiť kritické spochybňovanie by 
predstavenstvá investičných spoločností 
mali byť dostatočne rôznorodé, pokiaľ ide 
o vek, rod, pôvod, vzdelanie 
a profesionálne zázemie, aby 
zabezpečovali rôznosť názorov 
a skúseností. Rovnováha mužov a žien je 
osobitne dôležitá na zabezpečenie 
primeraného zastúpenia podľa 
demografickej reality. Navyše, členské 
štáty by mali prijať primerané právne 
predpisy, ktoré im umožnia zadržať 
zodpovedných členov riadiacich orgánov v 
prípade veľmi zlého hospodárenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Je potrebné posilniť úlohu riadiacich 
orgánov investičných spoločností pri 
zabezpečení riadneho a obozretného 
riadenia spoločností, podpory integrity trhu 
a záujmov investorov. Riadiaci orgán 
investičnej spoločnosti by mal vždy 
venovať dostatok času a mať primerané 
vedomosti, zručnosti a skúsenosti, aby bol 
schopný chápať činnosť investičnej 
spoločnosti a jej hlavné riziko. V snahe 
zabrániť skupinovému rozmýšľaniu 
a uľahčiť kritické spochybňovanie by 
predstavenstvá investičných spoločností 
mali byť dostatočne rôznorodé, pokiaľ ide 
o vek, rod, pôvod, vzdelanie 

(38) Je potrebné posilniť úlohu riadiacich 
orgánov investičných spoločností pri 
zabezpečení riadneho a obozretného 
riadenia spoločností, podpory integrity trhu 
a záujmov investorov. Riadiaci orgán 
investičnej spoločnosti by mal vždy 
venovať dostatok času a mať primerané 
vedomosti, zručnosti a skúsenosti, aby bol 
schopný chápať činnosť investičnej 
spoločnosti a jej hlavné riziko. V snahe 
zabrániť skupinovému rozmýšľaniu 
a uľahčiť kritické spochybňovanie by 
predstavenstvá investičných spoločností 
mali byť dostatočne rôznorodé, pokiaľ ide 
o vek, rod, pôvod, vzdelanie 
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a profesionálne zázemie, aby 
zabezpečovali rôznosť názorov 
a skúseností. Rovnováha mužov a žien je 
osobitne dôležitá na zabezpečenie 
primeraného zastúpenia podľa 
demografickej reality.

a profesionálne zázemie, aby 
zabezpečovali rôznosť názorov 
a skúseností. Rovnováha mužov a žien je 
osobitne dôležitá na zabezpečenie 
primeraného zastúpenia podľa 
demografickej reality. Zástupcovia 
zamestnancov v riadiacich orgánoch by sa 
mali považovať za pozitívny spôsob na 
zvýšenie rozmanitosti, pretože poskytujú 
kľúčovú perspektívu a majú reálne 
znalosti o vnútornom fungovaní 
spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38 a) S cieľom zaujať plne koherentný 
prístup k riadeniu a správe vo všetkých 
finančných subjektoch v rámci EÚ by 
uvedené ustanovenia o riadení podnikov 
mali byť rovnaké ako ustanovenia v 
smernici … [CRD IV], a primerané 
veľkosti daného subjektu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Gay Mitchell

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Riadiaci orgán by mal byť v záujme 
zaistenia účinného dohľadu nad 
činnosťami investičnej spoločnosti a ich 

(39) Riadiaci orgán by mal byť v záujme 
zaistenia účinného dohľadu nad 
činnosťami investičnej spoločnosti a ich 
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kontroly zodpovedný za celkovú stratégiu 
investičnej spoločnosti s prihliadnutím na 
činnosť a rizikový profil investičnej 
spoločnosti. Riadiaci orgán by mal 
prevziať presne vymedzené povinnosti 
v rámci celého obchodného cyklu 
investičnej spoločnosti v oblastiach 
stanovenia a vymedzenia strategických 
cieľov spoločnosti, schvaľovania jej 
internej organizácie vrátane kritérií výberu 
a odborného vzdelávania pracovníkov, 
vymedzenia celkových politík 
upravujúcich poskytovanie služieb 
a činností vrátane odmeňovania 
pracovníkov predaja a schvaľovania 
nových produktov na distribúciu klientom. 
Vďaka pravidelnému monitorovaniu a 
posudzovaniu strategických cieľov 
investičných spoločností, ich internej 
organizácie a ich politík poskytovania 
služieb a činností by investičné spoločnosti 
mali byť neustále schopné zaisťovať riadne 
a obozretné riadenie v záujme integrity 
trhov a ochrany investorov.

kontroly zodpovedný za celkovú stratégiu 
investičnej spoločnosti s prihliadnutím na 
činnosť a rizikový profil investičnej 
spoločnosti. Riadiaci orgán by mal
prevziať presne vymedzené povinnosti 
v rámci celého obchodného cyklu 
investičnej spoločnosti v oblastiach 
stanovenia a vymedzenia strategických 
cieľov spoločnosti, schvaľovania jej 
internej organizácie vrátane kritérií výberu 
a odborného vzdelávania pracovníkov, 
vymedzenia celkových politík 
upravujúcich poskytovanie služieb 
a činností vrátane odmeňovania 
pracovníkov predaja a schvaľovania 
nových produktov na distribúciu klientom. 
Vďaka pravidelnému monitorovaniu a 
posudzovaniu strategických cieľov 
investičných spoločností, ich internej 
organizácie a ich politík poskytovania 
služieb a činností by investičné spoločnosti 
mali byť neustále schopné zaisťovať riadne 
a obozretné riadenie v záujme integrity 
trhov a ochrany investorov. V súvislosti so 
zavedením nových produktov by 
výrobcovia produktov mali takisto 
pravidelne kontrolovať realizáciu svojich 
produktov s cieľom posúdiť, či sa produkt 
realizuje v súlade s jeho účelom a určiť, 
či je cieľový trh pre tento produkt ešte 
stále vhodný.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Markus Ferber

Návrh smernice
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) Smernica Komisie 2006/73/ES 
z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné 

(42) Smernica Komisie 2006/73/ES 
z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné 
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požiadavky a podmienky výkonu činnosti 
investičných spoločností, ako aj 
o vymedzené pojmy na účely uvedenej 
smernice, umožňuje členským štátom 
požadovať v súvislosti s organizačnými 
požiadavkami na investičné spoločnosti 
nahrávať telefonickú konverzáciu alebo 
elektronickú komunikáciu obsahujúcu 
pokyny klientov. Nahrávanie telefonickej 
konverzácie alebo elektronickej 
komunikácie obsahujúcej pokyny klientov 
je zlučiteľné s Chartou základných práv 
Európskej únie a je oprávnené v záujme 
posilnenia ochrany investorov, zlepšenia 
dohľadu nad trhom a zvýšenia právnej 
istoty v záujme investičných spoločností
a ich klientov. Dôležitosť týchto záznamov 
sa uvádza aj v technickom odporúčaní 
Európskej komisie, ktoré Výbor 
európskych regulačných orgánov pre cenné 
papiere zverejnil 29. júla 2010. Na tieto 
účely je vhodné ustanoviť v tejto smernici 
zásady všeobecného režimu týkajúceho sa 
nahrávania telefonickej konverzácie alebo 
elektronickej komunikácie obsahujúcej 
pokyny klientov.

požiadavky a podmienky výkonu činnosti 
investičných spoločností, ako aj 
o vymedzené pojmy na účely uvedenej 
smernice, umožňuje členským štátom 
požadovať v súvislosti s organizačnými 
požiadavkami na investičné spoločnosti 
nahrávať telefonickú konverzáciu alebo 
elektronickú komunikáciu obsahujúcu 
pokyny klientov. Nahrávanie telefonickej 
konverzácie alebo elektronickej 
komunikácie obsahujúcej pokyny klientov 
je zlučiteľné s Chartou základných práv 
Európskej únie a je oprávnené v záujme 
posilnenia ochrany investorov, zlepšenia 
dohľadu nad trhom a zvýšenia právnej 
istoty v záujme investičných spoločností 
a ich klientov. Dôležitosť týchto záznamov 
sa uvádza aj v technickom odporúčaní 
Európskej komisie, ktoré Výbor 
európskych regulačných orgánov pre cenné
papiere zverejnil 29. júla 2010. Na tieto 
účely je vhodné ustanoviť v tejto smernici 
zásady všeobecného režimu týkajúceho sa 
nahrávania telefonickej konverzácie alebo 
elektronickej komunikácie obsahujúcej 
pokyny klientov. V prípade komunikácie 
medzi retailovými klientmi a finančnými 
inštitúciami je vhodné umožniť členským 
štátom, aby namiesto toho uznali vhodné 
písomné záznamy takejto komunikácie pre 
finančné inštitúcie so sídlom a pobočkami 
na ich území.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Využívanie technológií v obchodovaní 
sa v poslednom desaťročí značne rozvinulo 

(44) Využívanie technológií v obchodovaní 
sa v poslednom desaťročí značne rozvinulo 
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a účastníci trhu ich v súčasnosti využívajú 
v širokej miere. Mnoho účastníkov trhu 
v súčasnosti využíva algoritmické 
obchodovanie, pri ktorom počítačový 
algoritmus automaticky stanovuje aspekty 
pokynu s minimálnym alebo žiadnym 
zásahom človeka. Osobitnou podskupinou 
algoritmického obchodovania je 
vysokofrekvenčné obchodovanie, pri 
ktorom systém obchodovania analyzuje 
údaje alebo signály z trhu s vysokou 
rýchlosťou, a potom zasiela alebo 
aktualizuje veľké množstvá pokynov vo 
veľmi krátkom čase v reakcii na túto 
analýzu. Vysokofrekvenčné obchodovanie 
zvyčajne vykonávajú obchodníci, ktorí 
používajú na obchodovanie svoj vlastný 
kapitál, a nepredstavuje stratégiu ako takú, 
ale zvyčajne znamená využívanie 
sofistikovaných technológií na realizáciu 
tradičnejších stratégií obchodovania, ako 
tvorba trhu alebo arbitráž.

a účastníci trhu ich v súčasnosti využívajú 
v širokej miere. Mnoho účastníkov trhu 
v súčasnosti využíva algoritmické 
obchodovanie, pri ktorom počítačový 
algoritmus automaticky stanovuje aspekty 
pokynu s minimálnym alebo žiadnym 
zásahom človeka. Osobitnou podskupinou 
algoritmického obchodovania je 
vysokofrekvenčné obchodovanie, pri 
ktorom systém obchodovania analyzuje 
údaje alebo signály z trhu s vysokou 
rýchlosťou, v typickom prípade v 
milisekundách alebo mikrosekundách, 
a potom zasiela alebo aktualizuje veľké 
množstvá pokynov vo veľmi krátkom čase 
v reakcii na túto analýzu. 
Vysokofrekvenčné obchodovanie zvyčajne 
vykonávajú obchodníci, ktorí používajú na 
obchodovanie svoj vlastný kapitál, 
a nepredstavuje stratégiu ako takú, ale 
zvyčajne znamená využívanie 
sofistikovaných technológií na realizáciu 
tradičnejších stratégií obchodovania, ako 
tvorba trhu alebo arbitráž.

Or. en

Odôvodnenie

Ďalšia špecifikácia vysokofrekvenčného obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
Odôvodnenie 45 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45 a) Vysokofrekvenčné obchodovania 
ako všeobecný jav možno považovať za 
prirodzený prvok technologického 
pokroku a vylepšený obchodný model. 
Akademické štúdie vo všeobecnosti 
dokazujú, že vysokofrekvenčné 
obchodovanie prispieva k likvidite a 
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znižuje volatilitu. Zároveň sa dospelo k 
záveru, že túto novú technológiu ako inú 
formu obchodovania možno ako takú 
zneužiť na účely zneužitia trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46) Využívanie technológií pri 
obchodovaní zvýšilo rýchlosť, kapacitu 
a zložitosť spôsobu, akým investori 
obchodujú. Účastníkom trhu umožnilo 
uľahčiť ich klientom priamy prístup 
k trhom prostredníctvom využívania ich 
systémov obchodovania, prostredníctvom 
priameho elektronického prístupu alebo 
sponzorovaného a priameho trhového 
prístupu. Technológie pri obchodovaní vo 
všeobecnosti priniesli trhu a účastníkom 
trhu výhody ako širšia účasť na trhoch, 
vyššia likvidita, užšie rozpätia, nižšia 
krátkodobá volatilita a prostriedky na 
dosiahnutie lepšieho vykonávania 
pokynov klientov. Tieto nové technológie 
obchodovania však vedú aj k mnohým 
potenciálnym rizikám, akými je vyššie 
riziko preťaženia systémov v miestach 
obchodovania v dôsledku veľkých 
objemov pokynov, riziká algoritmického 
obchodovania vedúce k duplicitným alebo 
chybovým pokynom alebo inému 
nesprávnemu fungovaniu, čo môže viesť 
k narúšaniu fungovania trhu. Existuje aj 
riziko nadmernej reakcie systémov 
algoritmického obchodovania na iné trhové 
udalosti, čo v prípade už existujúceho 
problému na trhu môže zhoršiť volatilitu. 
Napokon samotné algoritmické 

(46) Využívanie technológií pri 
obchodovaní zvýšilo rýchlosť, kapacitu
a zložitosť spôsobu, akým investori 
obchodujú. Účastníkom trhu umožnilo 
uľahčiť ich klientom priamy prístup 
k trhom prostredníctvom využívania ich 
systémov obchodovania, prostredníctvom 
priameho elektronického prístupu alebo 
sponzorovaného a priameho trhového 
prístupu. Vysokofrekvenčné obchodovanie 
prináša na trhy obchodovaný objem, ale 
veľmi málo vykonateľnej likvidity, keďže 
kotácie sa opierajú o milisekundy len v 
knihe pokynov a sadzby za zrušenie sú 
mimoriadne vysoké. Trochu menšie 
rozpätia nenahrádzajú nedostatok hĺbky, 
zvyšného času na vykonávanie pokynov 
alebo zoznam. Existuje dôkaz, že tieto 
nové technológie obchodovania vedú 
k mnohým rizikám, akými je vyššie riziko 
preťaženia systémov v miestach 
obchodovania v dôsledku veľkých 
objemov pokynov, riziká algoritmického 
obchodovania vedúce k duplicitným alebo 
chybovým pokynom alebo inému 
nesprávnemu fungovaniu, čo môže viesť 
k narúšaniu fungovania trhu. Existuje 
najmä dôkaz, že technológia 
vysokofrekvenčného obchodovania môže 
pri poskytovaní informačných výhod 
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obchodovanie alebo vysokofrekvenčné 
obchodovanie môžu viesť v prípade 
zneužitia k určitým formám protiprávneho 
konania.

svojim používateľom prispieť k 
intenzívnejšiemu využívaniu systémov, 
prostredníctvom ktorých možno získať 
likviditu, ktorá sa nezobrazí v knihe 
pohľadávok, a to inštitucionálnymi 
investormi, ako sú penzijné fondy, v snahe 
zabrániť potenciálnemu negatívnemu 
vplyvu na vykonávanie cien pri zistení 
pokynov v rámci vysokofrekvenčného 
obchodovania. Existuje aj riziko 
nadmernej reakcie systémov 
algoritmického obchodovania na iné trhové 
udalosti, čo v prípade už existujúceho 
problému na trhu môže zhoršiť volatilitu. 
Okrem vysokofrekvenčného 
obchodovania sa zisky dosiahnuté týmto 
spôsobom dosahujú na úkor iných 
investorov, ako sú sporitelia na penziu. 
Napokon samotné algoritmické 
obchodovanie alebo vysokofrekvenčné 
obchodovanie môžu viesť v prípade 
zneužitia k určitým formám protiprávneho 
konania. Takéto riziká zahŕňajú vysoké 
náklady na infraštruktúru a dohľad 
súvisiaci s vysokofrekvenčným 
obchodovaním.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť, že vysokofrekvenčné obchodovanie poskytuje obchodníkom informačnú 
výhodu voči iným subjektom. Táto výhoda spočíva prevažne v rýchlosti, akou sa tieto 
informácie získavajú a prenášajú do pokynov a zrušenia/úprav. Inštitucionálne subjekty sú tak 
nútené zadávať rozsiahle pokyny s cieľom buď sa zapojiť do pretekov, čím im a ich konečným 
klientom vznikajú vysoké náklady, alebo sa pokúsiť vyhnúť vysokofrekvenčnému 
obchodovaniu presunutím do platforiem, ku ktorým nemajú žiadny prístup alebo v rámci 
ktorých možno lepšie zatajovať pokyny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 46
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46) Využívanie technológií pri 
obchodovaní zvýšilo rýchlosť, kapacitu 
a zložitosť spôsobu, akým investori 
obchodujú. Účastníkom trhu umožnilo 
uľahčiť ich klientom priamy prístup 
k trhom prostredníctvom využívania ich 
systémov obchodovania, prostredníctvom 
priameho elektronického prístupu alebo 
sponzorovaného a priameho trhového 
prístupu. Technológie pri obchodovaní vo 
všeobecnosti priniesli trhu a účastníkom 
trhu výhody ako širšia účasť na trhoch, 
vyššia likvidita, užšie rozpätia, nižšia 
krátkodobá volatilita a prostriedky na 
dosiahnutie lepšieho vykonávania pokynov 
klientov. Tieto nové technológie 
obchodovania však vedú aj k mnohým 
potenciálnym rizikám, akými je vyššie 
riziko preťaženia systémov v miestach 
obchodovania v dôsledku veľkých 
objemov pokynov, riziká algoritmického 
obchodovania vedúce k duplicitným alebo 
chybovým pokynom alebo inému 
nesprávnemu fungovaniu, čo môže viesť 
k narúšaniu fungovania trhu. Existuje aj 
riziko nadmernej reakcie systémov 
algoritmického obchodovania na iné trhové 
udalosti, čo v prípade už existujúceho 
problému na trhu môže zhoršiť volatilitu. 
Napokon samotné algoritmické 
obchodovanie alebo vysokofrekvenčné 
obchodovanie môžu viesť v prípade 
zneužitia k určitým formám protiprávneho 
konania.

(46) Využívanie technológií pri 
obchodovaní zvýšilo rýchlosť, kapacitu 
a zložitosť spôsobu, akým investori 
obchodujú. Účastníkom trhu umožnilo 
uľahčiť ich klientom priamy prístup 
k trhom prostredníctvom využívania ich 
systémov obchodovania, prostredníctvom 
priameho elektronického prístupu alebo 
sponzorovaného a priameho trhového 
prístupu. Technológie pri obchodovaní vo 
všeobecnosti priniesli trhu a účastníkom 
trhu výhody ako širšia účasť na trhoch, 
vyššia likvidita, užšie rozpätia, nižšia 
krátkodobá volatilita a prostriedky na 
dosiahnutie lepšieho vykonávania pokynov 
klientov. Tieto nové technológie 
obchodovania však vedú aj k mnohým 
potenciálnym rizikám, akými je vyššie 
riziko preťaženia systémov v miestach 
obchodovania v dôsledku veľkých 
objemov pokynov, riziká algoritmického 
obchodovania vedúce k duplicitným alebo 
chybovým pokynom alebo inému 
nesprávnemu fungovaniu, čo môže viesť 
k narúšaniu fungovania trhu. Existuje aj 
riziko nadmernej reakcie systémov 
algoritmického obchodovania na iné trhové 
udalosti, čo v prípade už existujúceho 
problému na trhu môže zhoršiť volatilitu. 
Nezávisle od uvedeného protiprávneho 
konanie nie je bez ohľadu na použitú 
metódu povolená účasť na trhu. Trhovým 
protiprávnym konaním sa zaoberá 
smernica o zneužívaní trhu 
(2004/109/ES).

Or. en

Odôvodnenie

Technologický rozvoj, ako uvádza Komisia EÚ, má na trhy priaznivý aj nepriaznivý vplyv. 
Nemalo by však dochádzať k tomu, aby sa protiprávne konanie na trhu spájalo len s 
účastníkmi, ktorí pri interakcii s trhmi využívajú pokročilý technologický softvér. K 
zneužívaniu trhu môže dôjsť na každej úrovni. Z tohto dôvodu je potrebné odkazovať na 
smernicu o zneužívaní trhu s cieľom poskytnúť ucelený prehľad a potreby, ktoré je potrebné 
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samostatne vyriešiť na všetkých úrovniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46) Využívanie technológií pri 
obchodovaní zvýšilo rýchlosť, kapacitu 
a zložitosť spôsobu, akým investori 
obchodujú. Účastníkom trhu umožnilo 
uľahčiť ich klientom priamy prístup 
k trhom prostredníctvom využívania ich 
systémov obchodovania, prostredníctvom 
priameho elektronického prístupu alebo 
sponzorovaného a priameho trhového 
prístupu. Technológie pri obchodovaní vo 
všeobecnosti priniesli trhu a účastníkom 
trhu výhody ako širšia účasť na trhoch, 
vyššia likvidita, užšie rozpätia, nižšia 
krátkodobá volatilita a prostriedky na 
dosiahnutie lepšieho vykonávania pokynov 
klientov. Tieto nové technológie 
obchodovania však vedú aj k mnohým 
potenciálnym rizikám, akými je vyššie 
riziko preťaženia systémov v miestach 
obchodovania v dôsledku veľkých 
objemov pokynov, riziká algoritmického 
obchodovania vedúce k duplicitným alebo 
chybovým pokynom alebo inému 
nesprávnemu fungovaniu, čo môže viesť 
k narúšaniu fungovania trhu. Existuje aj 
riziko nadmernej reakcie systémov 
algoritmického obchodovania na iné trhové 
udalosti, čo v prípade už existujúceho 
problému na trhu môže zhoršiť volatilitu. 
Napokon samotné algoritmické 
obchodovanie alebo vysokofrekvenčné 
obchodovanie môžu viesť v prípade 
zneužitia k určitým formám protiprávneho 
konania.

(46) Využívanie technológií pri 
vysokofrekvenčnom obchodovaní zvýšilo 
rýchlosť, kapacitu a zložitosť spôsobu, 
akým investori obchodujú. Účastníkom 
trhu umožnilo uľahčiť ich klientom priamy 
prístup k trhom prostredníctvom 
využívania ich systémov obchodovania, 
prostredníctvom priameho elektronického 
prístupu alebo sponzorovaného a priameho 
trhového prístupu. Technológie pri 
obchodovaní vo všeobecnosti priniesli trhu 
a účastníkom trhu výhody ako širšia účasť 
na trhoch, vyššia likvidita, užšie rozpätia, 
nižšia krátkodobá volatilita a prostriedky 
na dosiahnutie lepšieho vykonávania 
pokynov klientov. Tieto nové technológie 
vysokofrekvenčného obchodovania však 
vedú aj k mnohým potenciálnym rizikám, 
akými je vyššie riziko preťaženia systémov 
v miestach obchodovania v dôsledku 
veľkých objemov pokynov, riziká 
algoritmického obchodovania vedúce 
k duplicitným alebo chybovým pokynom 
alebo inému nesprávnemu fungovaniu, čo 
môže viesť k narúšaniu fungovania trhu. 
Existuje aj riziko nadmernej reakcie
systémov algoritmického obchodovania na 
iné trhové udalosti, čo v prípade už 
existujúceho problému na trhu môže 
zhoršiť volatilitu. Napokon samotné 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie môžu 
viesť v prípade zneužitia k určitým formám 
protiprávneho konania. Na druhej strane, 
vysokofrekvenčné obchodovanie, ako to 
preukázali mnohé akademické štúdie, 
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vedie k zníženiu volatility a prispieva k 
zlepšeniu tvorby cien na rôznych trhoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46) Využívanie technológií pri 
obchodovaní zvýšilo rýchlosť, kapacitu 
a zložitosť spôsobu, akým investori 
obchodujú. Účastníkom trhu umožnilo 
uľahčiť ich klientom priamy prístup 
k trhom prostredníctvom využívania ich 
systémov obchodovania, prostredníctvom 
priameho elektronického prístupu alebo 
sponzorovaného a priameho trhového
prístupu. Technológie pri obchodovaní vo 
všeobecnosti priniesli trhu a účastníkom 
trhu výhody ako širšia účasť na trhoch, 
vyššia likvidita, užšie rozpätia, nižšia 
krátkodobá volatilita a prostriedky na 
dosiahnutie lepšieho vykonávania pokynov 
klientov. Tieto nové technológie 
obchodovania však vedú aj k mnohým 
potenciálnym rizikám, akými je vyššie 
riziko preťaženia systémov v miestach 
obchodovania v dôsledku veľkých 
objemov pokynov, riziká algoritmického 
obchodovania vedúce k duplicitným alebo 
chybovým pokynom alebo inému 
nesprávnemu fungovaniu, čo môže viesť 
k narúšaniu fungovania trhu. Existuje aj 
riziko nadmernej reakcie systémov 
algoritmického obchodovania na iné trhové 
udalosti, čo v prípade už existujúceho 
problému na trhu môže zhoršiť volatilitu. 
Napokon samotné algoritmické 
obchodovanie alebo vysokofrekvenčné 
obchodovanie môžu viesť v prípade 
zneužitia k určitým formám protiprávneho 

(46) Využívanie technológií pri 
obchodovaní zvýšilo rýchlosť, kapacitu 
a zložitosť spôsobu, akým investori 
obchodujú. Účastníkom trhu umožnilo 
uľahčiť ich klientom priamy prístup 
k trhom prostredníctvom využívania ich 
systémov obchodovania, prostredníctvom 
priameho trhového prístupu, 
nefiltrovaného priameho trhového 
prístupu alebo sponzorovaného a priameho 
trhového prístupu. Technológie pri 
obchodovaní vo všeobecnosti priniesli trhu 
a účastníkom trhu výhody ako širšia účasť 
na trhoch, vyššia likvidita, užšie rozpätia, 
nižšia krátkodobá volatilita a prostriedky 
na dosiahnutie lepšieho vykonávania 
pokynov klientov. Tieto nové technológie 
obchodovania však vedú aj k mnohým 
potenciálnym rizikám, akými je vyššie 
riziko preťaženia systémov v miestach 
obchodovania v dôsledku veľkých 
objemov pokynov, riziká algoritmického 
obchodovania vedúce k duplicitným alebo 
chybovým pokynom alebo inému 
nesprávnemu fungovaniu, čo môže viesť 
k narúšaniu fungovania trhu. Existuje aj 
riziko nadmernej reakcie systémov 
algoritmického obchodovania na iné trhové 
udalosti, čo v prípade už existujúceho 
problému na trhu môže zhoršiť volatilitu. 
Napokon samotné algoritmické 
obchodovanie alebo vysokofrekvenčné 
obchodovanie môžu viesť v prípade 
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konania. zneužitia k určitým formám protiprávneho 
konania.

Or. en

Odôvodnenie

Odkazy na priamy elektronický prístup by sa mali zmeniť na „priamy trhový prístup“ v 
záujme zosúladenia s technickými usmerneniami ESMA vydanými vo februári 2012 s názvom 
„Systémy a kontroly v prostredí automatizovaného obchodovania pre obchodné platformy, 
investičné spoločnosti a príslušné orgány“ ESMA/2012/122 (SK)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46 a) Technické usmernenia ESMA 
vydané vo februári 2012 s názvom 
„Systémy a kontroly v prostredí 
automatizovaného obchodovania pre 
obchodné platformy, investičné 
spoločnosti a príslušné orgány“ 
(ESMA/2012/122) by sa mali využívať 
ako komplexný rámec pre zahrnutie 
právne záväzných mechanizmov do tejto 
smernice s cieľom zvýšiť odolnosť trhov a 
zohľadniť nové obchodné technológie. Je 
dôležité, aby bol orgán ESMA oprávnený 
vydávať budúce usmernenia s cieľom 
držať krok s rýchlymi zmenami v 
obchodných technológiách.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 46 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46 a) Regulované trhy a MTF zriadili 
systém záruk a kontrol s cieľom udržať 
krok s technologickým rozvojom. Orgán 
ESMA snahe odstrániť uvedené riziká 
súvisiace s technologicky pokročilým 
obchodovaním navrhol usmernenia na 
harmonizáciu požiadaviek pre 
organizované trhy a investičné spoločnosti 
na európskej úrovni (ESMA/2011/456). 
Hoci sú tieto požiadavky navrhnuté pre 
regulované trhy, MTF, OTF a trhy 
prevádzkujúce investičné spoločnosti, je 
potrebné poukázať na to, že kontrola 
rizika je dôležitá pri zdroji pokynu, keďže 
v tejto fáze sa preberá veľká časť 
zodpovednosti za riziko.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica MiFID sa zaoberá potrebou zvýšenia záruk a kontrol pre regulované trhy, MTF, 
OTF, ale je mimoriadne dôležité, aby kontrola rizika mala prednosť pred zdrojom pokynu. 
Kontrola len nad obchodovaním a miestom zúčtovania nie je dostatočná. V každej fáze cyklu 
obchodovania a zúčtovania by sa mali zabezpečiť východiská. Z tohto dôvodu je dôležité 
poukázať na potrebu primeranej kontroly. Usmernenia ESMA o systémoch a kontrolách sa 
týkajú tejto skutočnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Návrh smernice
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno 
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 
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a opatrení zameraných na organizátorov 
miest obchodovania, cez ktorých získavajú 
tieto spoločnosti prístup. Je žiaduce 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti
vykonávajúce vysokofrekvenčné 
obchodovanie mali udelené povolenie, ak 
sú priamym členom miesta obchodovania. 
Tak by sa malo zabezpečiť, aby sa na ne
vzťahovali organizačné požiadavky podľa 
smernice a riadny dohľad.

a opatrení zameraných na organizátorov 
miest obchodovania, cez ktorých získavajú 
tieto spoločnosti prístup. Je žiaduce 
zabezpečiť, aby sa algoritmické a 
vysokofrekvenčné obchodovanie 
považovali za investičnú službu alebo 
činnosť, a to aj vtedy, ak sa vykonávajú 
na vlastný účet. Tak by sa malo 
zabezpečiť, aby spoločnosti poskytujúce 
tieto činnosti boli schválené ako 
investičné spoločnosti a aby sa na ne 
vzťahovali organizačné požiadavky podľa 
smernice a riadny dohľad.

Or. en

Odôvodnenie

Medzi uvedeným odôvodnením a článkom 17 navrhovanej smernice MiFID by sa mala 
zabezpečiť konzistentnosť nielen pokiaľ ide o vysokofrekvenčné obchodovanie, ale aj o 
algoritmické obchodovanie, a malo by sa objasniť, že schválenie spoločností je potrebné, 
keďže tieto činnosti sa považujú za investičné služby. Okrem toho, algoritmické obchodovanie 
vykonávané prostredníctvom nepriameho prístupu k miestam obchodovania nepredstavuje pre 
finančné trhu a stabilitu nižšie riziko ako algoritmické obchodovanie vykonávané priamym 
členom miesta obchodovania. (návrh ECB)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno 
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 
a opatrení zameraných na organizátorov 
miest obchodovania, cez ktorých získavajú 
tieto spoločnosti prístup. Je žiaduce 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti
vykonávajúce vysokofrekvenčné 

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno 
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 
a opatrení zameraných na organizátorov 
miest obchodovania, cez ktorých získavajú 
tieto spoločnosti prístup. Je žiaduce 
zabezpečiť, aby sa algoritmické a 
vysokofrekvenčné obchodovanie 
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obchodovanie mali udelené povolenie, ak 
sú priamym členom miesta obchodovania. 
Tak by sa malo zabezpečiť, aby sa na ne 
vzťahovali organizačné požiadavky podľa 
smernice a riadny dohľad.

považovali za investičnú službu alebo 
činnosť, a to aj vtedy, ak sa vykonávajú 
na vlastný účet. Tak by sa malo 
zabezpečiť, aby spoločnosti poskytujúce 
tieto činnosti boli schválené ako 
investičné spoločnosti a aby sa na ne 
vzťahovali organizačné požiadavky podľa 
smernice a riadny dohľad.

Or. en

Odôvodnenie

Medzi uvedeným odôvodnením a článkom 17 navrhovanej smernice MiFID by sa mala 
zabezpečiť konzistentnosť nielen pokiaľ ide o vysokofrekvenčné obchodovanie, ale aj o 
algoritmické obchodovanie, a malo by sa objasniť, že schválenie spoločností je potrebné, 
keďže tieto činnosti sa považujú za investičné služby. Okrem toho, algoritmické obchodovanie 
vykonávané prostredníctvom nepriameho prístupu k miestam obchodovania nepredstavuje pre 
finančné trhu a stabilitu nižšie riziko ako algoritmické obchodovanie vykonávané priamym 
členom miesta obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno 
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 
a opatrení zameraných na organizátorov 
miest obchodovania, cez ktorých získavajú 
tieto spoločnosti prístup. Je žiaduce 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
vykonávajúce vysokofrekvenčné 
obchodovanie mali udelené povolenie, ak 
sú priamym členom miesta obchodovania. 
Tak by sa malo zabezpečiť, aby sa na ne 
vzťahovali organizačné požiadavky podľa 

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno 
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 
a opatrení zameraných na organizátorov 
miest obchodovania, cez ktorých získavajú 
tieto spoločnosti prístup. Je žiaduce 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
vykonávajúce vysokofrekvenčné 
obchodovanie mali udelené povolenie, ak 
sú priamym členom miesta obchodovania. 
Takisto je potrebné, aby boli schopné 
jasne identifikovať tok pokynov 
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smernice a riadny dohľad. pochádzajúci z automatizovaného 
obchodovania. Tak by sa malo zabezpečiť, 
aby sa na ne vzťahovali organizačné 
požiadavky podľa smernice a riadny 
dohľad.

Or. en

Odôvodnenie

Algoritmické a vysokofrekvenčné obchodovanie je potrebné zreteľne označiť s cieľom 
zaznačiť pokyny pre miesto a regulátorov, aby boli schopní ich účinne monitorovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Markus Ferber

Návrh smernice
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno 
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 
a opatrení zameraných na organizátorov 
miest obchodovania, cez ktorých získavajú 
tieto spoločnosti prístup. Je žiaduce 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
vykonávajúce vysokofrekvenčné 
obchodovanie mali udelené povolenie, ak 
sú priamym členom miesta obchodovania. 
Tak by sa malo zabezpečiť, aby sa na ne 
vzťahovali organizačné požiadavky podľa 
smernice a riadny dohľad.

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno 
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 
a opatrení zameraných na organizátorov 
všetkých miest obchodovania, cez ktorých 
získavajú tieto spoločnosti prístup. Je 
žiaduce zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
vykonávajúce vysokofrekvenčné 
obchodovanie mali udelené povolenie, ak 
sú priamym členom miesta obchodovania. 
Tak by sa malo zabezpečiť, aby sa na ne 
vzťahovali organizačné požiadavky podľa 
smernice a riadny dohľad. Takisto je 
potrebné ukončiť postup sponzorovaného 
prístupu s cieľom predísť riziku, aby 
spoločnosti s nedostatočnou kontrolou 
narušovali podmienky trhu a zabezpečiť, 
aby bolo možné identifikovať účastníkov 
trhu zodpovedných na porušenie 
podmienok, za ktoré nesú zodpovednosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Burkhard Balz

Návrh smernice
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno 
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 
a opatrení zameraných na organizátorov 
miest obchodovania, cez ktorých získavajú 
tieto spoločnosti prístup. Je žiaduce 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
vykonávajúce vysokofrekvenčné 
obchodovanie mali udelené povolenie, ak 
sú priamym členom miesta obchodovania. 
Tak by sa malo zabezpečiť, aby sa na ne 
vzťahovali organizačné požiadavky podľa 
smernice a riadny dohľad.

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno 
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 
a opatrení zameraných na organizátorov 
všetkých miest obchodovania, cez ktorých 
získavajú tieto spoločnosti prístup. Je 
žiaduce zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
vykonávajúce vysokofrekvenčné 
obchodovanie mali udelené povolenie, ak 
sú priamym členom miesta obchodovania. 
Tak by sa malo zabezpečiť, aby sa na ne 
vzťahovali organizačné požiadavky podľa 
smernice a riadny dohľad. Takisto je 
vhodné, aby sa v prípade priameho 
trhového prístupu zabezpečilo prijatie 
všetkých opatrení potrebných na 
predchádzanie rizikám, ktoré by mohli 
vzniknúť, ak by spoločnosti využívali 
neúčinnú kontrolu, a aby bolo možné 
identifikovať účastníkov trhu 
zodpovedných na porušenie podmienok, 
za ktoré nesú zodpovednosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 47
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno 
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 
a opatrení zameraných na organizátorov 
miest obchodovania, cez ktorých získavajú 
tieto spoločnosti prístup. Je žiaduce 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
vykonávajúce vysokofrekvenčné 
obchodovanie mali udelené povolenie, ak 
sú priamym členom miesta obchodovania. 
Tak by sa malo zabezpečiť, aby sa na ne 
vzťahovali organizačné požiadavky podľa 
smernice a riadny dohľad.

(47) Tieto potenciálne riziká vyplývajúce 
z väčšieho využívania technológií možno 
najlepšie zmierniť kombináciou osobitných 
opatrení na zmiernenie rizika zameraných 
na spoločnosti, ktoré vykonávajú 
algoritmické obchodovanie alebo 
vysokofrekvenčné obchodovanie, 
a opatrení zameraných na organizátorov 
miest obchodovania, cez ktorých získavajú 
tieto spoločnosti prístup. Je žiaduce 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti
vykonávajúce vysokofrekvenčné 
obchodovanie mali udelené povolenie, ak 
sú priamym členom miesta obchodovania. 
Tak by sa malo zabezpečiť, aby sa na ne 
vzťahovali organizačné požiadavky podľa 
smernice a riadny dohľad. V tejto súvislosti 
by mal orgán ESMA zohrávať dôležitú 
koordinačnú úlohu s cieľom definovať 
primeraný pohyb cien v záujme 
zabezpečenia riadneho fungovania trhov 
na európskej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47 a) S cieľom jasne identifikovať každú 
metódu prístupu k miestu obchodovania 
by mal orgán, ESMA vypracovať zoznam 
prostriedkov a metód prístupu k miestu 
obchodovania prostredníctvom 
registrovaných investičných spoločností a 
obchodujúcich členov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(48) Spoločnosti aj miesta obchodovania 
by mali zaistiť zavedenie spoľahlivých 
opatrení, ktoré zabezpečia, aby 
automatizované obchodovanie nenarúšalo 
fungovanie trhu a nemohlo sa zneužívať. 
Miesta obchodovania by mali tiež 
zabezpečiť, aby ich systémy obchodovania 
boli odolné a riadne testované na 
zvládnutie vyšších tokov pokynov alebo 
trhových tlakov a aby boli zavedené 
prerušovače na dočasné zastavenie 
obchodovania v prípade náhlych 
neočakávaných pohybov cien.

(48) Spoločnosti aj miesta obchodovania 
by mali zaistiť zavedenie spoľahlivých 
opatrení, ktoré zabezpečia, aby 
automatizované obchodovanie nenarúšalo 
fungovanie trhu a nemohlo sa zneužívať, a 
aby sa technológia automatizovaného 
obchodovania pred udelením prístupu k 
miestu dôkladne otestovala. Miesta 
obchodovania by mali tiež zabezpečiť, aby 
ich systémy obchodovania boli odolné 
a riadne testované na zvládnutie vyšších 
tokov pokynov alebo trhových tlakov a aby 
boli zavedené prerušovače na dočasné 
zastavenie obchodovania v súlade so 
všetkými miestami obchodovania 
v prípade náhlych neočakávaných pohybov 
cien. Miesta obchodovania by nemali 
poskytovať prednostný prístup k 
informáciám organizátorom 
automatizovaného obchodovania, keďže 
by im to v porovnaní s ostatnými 
účastníkmi na trhu poskytlo 
nespravodlivú výhodu.

Or. en

Odôvodnenie

Miesta účastníkom vysokofrekvenčného obchodovania často poskytujú stručný prehľad knihy 
objednávok a ostatných informácií, ktoré nie sú dostupné ostatným účastníkom. Vznikajú tak 
nerovnaké podmienky, čo by sa nemalo umožniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Odôvodnenie 48 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(48 a) Stratégie obchodovania, ktoré 
vytvárajú veľmi veľký počet pokynov, z 
ktorých väčšina sa na konci dňa zruší 
alebo zlikviduje, môžu zabrať veľkú časť 
kapacity systému obchodovania a zároveň 
poskytovať ostatným účastníkom trhu 
málo účinnú likviditu. Preto je potrebné 
zabezpečiť, aby boli štruktúry poplatkov 
miest obchodovania transparentné, 
nediskriminačné a spravodlivé, a aby boli 
štruktúrované tak, aby sa náklady na 
infraštruktúru preniesli na klientov v 
súlade s využívaním kapacity systému 
obchodovania a podmienkami riadneho 
obchodovania na trhoch. Preto je 
potrebné zabezpečiť, aby sa na postupy 
zahŕňajúce vysoké sadzby za oznamovanie 
alebo zrušenie uplatňovali vyššie poplatky 
súvisiace s účinným obchodovaním, ktoré 
by mohlo viesť k takémuto porušeniu 
podmienok.

Or. en

Odôvodnenie

Mnohí inštitucionálni investori navrhli, aby vysokofrekvenčné obchodovanie poskytovalo 
málo využiteľnú likviditu aj napriek údajným častým zrážkam za túto funkciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 48 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(48 a) Takisto je potrebné zabezpečiť, aby 
bola štruktúra poplatkov miest 
obchodovania transparentná, 
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nediskriminačná a spravodlivá, a aby 
neboli štruktúrované tak, aby sa 
podporovalo narušovanie podmienok 
trhu. Regulované trhy by preto mali 
zaviesť štruktúry poplatkov s cieľom 
stimulovať nižšiu mieru systémových 
správ pre zrealizované obchody. Môžu 
sem patriť prahové hodnoty pre vyššie 
poplatky za rozsiahle zrušenia alebo pre 
poplatky za oznam.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Okrem opatrení týkajúcich sa 
algoritmického obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania je 
vhodné zahrnúť kontrolné mechanizmy 
vo vzťahu k investičným spoločnostiam 
poskytujúcim klientom priamy 
elektronický prístup k trhom, keďže 
elektronické obchodovanie sa môže 
vykonávať prostredníctvom spoločnosti 
poskytujúcej elektronický prístup na trh, 
a mnohé podobné riziká. Takisto je 
vhodné, aby spoločnosti poskytujúce 
priamy elektronický prístup zabezpečili, 
aby osoby využívajúce túto službu boli 
riadne kvalifikované a aby sa na 
používanie tejto služby uložili opatrenia 
na kontrolu rizika. Je vhodné, aby 
podrobné organizačné požiadavky 
týkajúce sa týchto nových foriem 
obchodovania boli podrobnejšie stanovené 
v delegovaných aktoch. To by malo 
zabezpečiť, aby sa požiadavky mohli 
zmeniť a doplniť, ak je to potrebné na 
zohľadnenie ďalšej inovácie a vývoja 

(49) Okrem opatrení týkajúcich sa 
algoritmického obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania je 
vhodné zakázať klientom priamy 
elektronický prístup k trhom.
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v tejto oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Okrem opatrení týkajúcich sa 
algoritmického obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania je 
vhodné zahrnúť kontrolné mechanizmy vo 
vzťahu k investičným spoločnostiam 
poskytujúcim klientom priamy 
elektronický prístup k trhom, keďže 
elektronické obchodovanie sa môže 
vykonávať prostredníctvom spoločnosti 
poskytujúcej elektronický prístup na trh, 
a mnohé podobné riziká. Takisto je 
vhodné, aby spoločnosti poskytujúce 
priamy elektronický prístup zabezpečili, 
aby osoby využívajúce túto službu boli 
riadne kvalifikované a aby sa na 
používanie tejto služby uložili opatrenia na 
kontrolu rizika. Je vhodné, aby podrobné 
organizačné požiadavky týkajúce sa týchto 
nových foriem obchodovania boli 
podrobnejšie stanovené v delegovaných 
aktoch. To by malo zabezpečiť, aby sa 
požiadavky mohli zmeniť a doplniť, ak je 
to potrebné na zohľadnenie ďalšej inovácie 
a vývoja v tejto oblasti.

(49) Uznaním úlohy, ktorú zohráva 
priamy elektronický prístup pri 
zjednodušovaní činnosti investorov na 
finančných trhoch v EÚ, a okrem opatrení 
týkajúcich sa algoritmického obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania je 
vhodné zahrnúť kontrolné mechanizmy vo 
vzťahu k investičným spoločnostiam 
poskytujúcim klientom priamy 
elektronický prístup k trhom, keďže 
elektronické obchodovanie sa môže 
vykonávať prostredníctvom spoločnosti 
poskytujúcej elektronický prístup na trh, 
a mnohé podobné riziká. Takisto je 
vhodné, aby spoločnosti poskytujúce 
priamy elektronický prístup zabezpečili, 
aby osoby využívajúce túto službu boli 
riadne kvalifikované a aby sa na 
používanie tejto služby uložili opatrenia na 
kontrolu rizika. Je vhodné, aby podrobné 
organizačné požiadavky týkajúce sa týchto 
nových foriem obchodovania boli 
podrobnejšie stanovené v delegovaných 
aktoch. To by malo zabezpečiť, aby sa 
požiadavky mohli zmeniť a doplniť, ak je 
to potrebné na zohľadnenie ďalšej inovácie 
a vývoja v tejto oblasti. Výslovným účelom 
týchto kontrol je, aby orgán ESMA na 
základe konzultácie s trhom vypracoval 
usmernenia a kontroly v prostredí 
automatizovaného obchodovania pre 
obchodné platformy, investičné 
spoločnosti a príslušné orgány 



AM\901763SK.doc 53/131 PE489.463v01-00

SK

(ESMA/2011/456), pričom ide o vítaný 
rozvoj.

Or. en

Odôvodnenie

Priamy elektronický prístup je kľúčovým prvkom prostredia moderného obchodovania 
mnohých regulovaných trhov a MTF v EÚ aj mimo nej.  Pri náležitej kontrole ponúkajú 
investorom a účastníkom možnosť voľby, ako a kde budú s finančnými nástrojmi obchodovať. 
Orgán ESMA spolupracoval s účastníkmi trhu na vypracovaní zrozumiteľných a užitočných 
usmernení, ktoré ponúkajú praktický spôsob akceptovania priameho elektronického prístupu 
miestom obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Markus Ferber

Návrh smernice
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Okrem opatrení týkajúcich sa 
algoritmického obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania je 
vhodné zahrnúť kontrolné mechanizmy vo 
vzťahu k investičným spoločnostiam 
poskytujúcim klientom priamy 
elektronický prístup k trhom, keďže 
elektronické obchodovanie sa môže 
vykonávať prostredníctvom spoločnosti 
poskytujúcej elektronický prístup na trh, 
a mnohé podobné riziká. Takisto je 
vhodné, aby spoločnosti poskytujúce 
priamy elektronický prístup zabezpečili, 
aby osoby využívajúce túto službu boli 
riadne kvalifikované a aby sa na 
používanie tejto služby uložili opatrenia na 
kontrolu rizika. Je vhodné, aby podrobné 
organizačné požiadavky týkajúce sa týchto 
nových foriem obchodovania boli 
podrobnejšie stanovené v delegovaných 
aktoch. To by malo zabezpečiť, aby sa 
požiadavky mohli zmeniť a doplniť, ak je 
to potrebné na zohľadnenie ďalšej inovácie 
a vývoja v tejto oblasti.

(49) Okrem opatrení týkajúcich sa 
algoritmického obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania je 
vhodné zahrnúť kontrolné mechanizmy vo 
vzťahu k investičným spoločnostiam 
poskytujúcim klientom priamy trhový
prístup k trhom. Takisto je vhodné, aby 
spoločnosti poskytujúce priamy trhový
prístup zabezpečili, aby osoby využívajúce 
túto službu boli riadne kvalifikované a aby 
sa na používanie tejto služby uložili 
opatrenia na kontrolu rizika. Je vhodné, 
aby podrobné organizačné požiadavky 
týkajúce sa týchto nových foriem 
obchodovania boli podrobnejšie stanovené 
v delegovaných aktoch. To by malo 
zabezpečiť, aby sa požiadavky mohli 
zmeniť a doplniť, ak je to potrebné na 
zohľadnenie ďalšej inovácie a vývoja 
v tejto oblasti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Burkhard Balz

Návrh smernice
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Okrem opatrení týkajúcich sa 
algoritmického obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania je 
vhodné zahrnúť kontrolné mechanizmy vo 
vzťahu k investičným spoločnostiam 
poskytujúcim klientom priamy 
elektronický prístup k trhom, keďže 
elektronické obchodovanie sa môže 
vykonávať prostredníctvom spoločnosti 
poskytujúcej elektronický prístup na trh, 
a mnohé podobné riziká. Takisto je 
vhodné, aby spoločnosti poskytujúce 
priamy elektronický prístup zabezpečili, 
aby osoby využívajúce túto službu boli 
riadne kvalifikované a aby sa na 
používanie tejto služby uložili opatrenia na 
kontrolu rizika. Je vhodné, aby podrobné 
organizačné požiadavky týkajúce sa týchto 
nových foriem obchodovania boli 
podrobnejšie stanovené v delegovaných 
aktoch. To by malo zabezpečiť, aby sa 
požiadavky mohli zmeniť a doplniť, ak je 
to potrebné na zohľadnenie ďalšej inovácie 
a vývoja v tejto oblasti.

(49) Okrem opatrení týkajúcich sa 
algoritmického obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania je 
potrebné zabezpečiť, aby sa zaviedli
účinné kontrolné mechanizmy vo vzťahu 
k investičným spoločnostiam poskytujúcim 
klientom priamy trhový prístup k trhom, 
keďže elektronické obchodovanie sa môže 
vykonávať prostredníctvom spoločnosti 
poskytujúcej priamy prístup na trh. Takisto 
je vhodné, aby spoločnosti poskytujúce 
priamy trhový prístup zabezpečili, aby 
osoby využívajúce túto službu boli riadne 
kvalifikované a aby sa na používanie tejto 
služby uložili opatrenia na kontrolu rizika. 
Je vhodné, aby podrobné organizačné 
požiadavky týkajúce sa týchto nových 
foriem obchodovania boli podrobnejšie 
stanovené v delegovaných aktoch. To by 
malo zabezpečiť, aby sa požiadavky mohli 
zmeniť a doplniť, ak je to potrebné na 
zohľadnenie ďalšej inovácie a vývoja 
v tejto oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 49
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Okrem opatrení týkajúcich sa 
algoritmického obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania je 
vhodné zahrnúť kontrolné mechanizmy vo 
vzťahu k investičným spoločnostiam 
poskytujúcim klientom priamy 
elektronický prístup k trhom, keďže 
elektronické obchodovanie sa môže 
vykonávať prostredníctvom spoločnosti 
poskytujúcej elektronický prístup na trh, 
a mnohé podobné riziká. Takisto je 
vhodné, aby spoločnosti poskytujúce 
priamy elektronický prístup zabezpečili, 
aby osoby využívajúce túto službu boli 
riadne kvalifikované a aby sa na 
používanie tejto služby uložili opatrenia na 
kontrolu rizika. Je vhodné, aby podrobné 
organizačné požiadavky týkajúce sa týchto 
nových foriem obchodovania boli 
podrobnejšie stanovené v delegovaných 
aktoch. To by malo zabezpečiť, aby sa 
požiadavky mohli zmeniť a doplniť, ak je 
to potrebné na zohľadnenie ďalšej inovácie 
a vývoja v tejto oblasti.

(49) Okrem opatrení týkajúcich sa 
algoritmického obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania je 
vhodné zahrnúť kontrolné mechanizmy vo 
vzťahu k investičným spoločnostiam 
poskytujúcim klientom priamy trhový
prístup k trhom, keďže elektronické 
obchodovanie sa môže vykonávať 
prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej 
elektronický prístup na trh, a mnohé 
podobné riziká. Takisto je vhodné, aby
spoločnosti poskytujúce priamy trhový
prístup zabezpečili, aby osoby využívajúce 
túto službu boli riadne kvalifikované a aby 
sa na používanie tejto služby uložili 
opatrenia na kontrolu rizika. Je vhodné, 
aby podrobné organizačné požiadavky 
týkajúce sa týchto nových foriem 
obchodovania boli podrobnejšie stanovené 
v delegovaných aktoch. To by malo 
zabezpečiť, aby sa požiadavky mohli 
zmeniť a doplniť, ak je to potrebné na 
zohľadnenie ďalšej inovácie a vývoja 
v tejto oblasti.

Or. en

Odôvodnenie

Odkazy na priamy elektronický prístup by sa mali zmeniť na „priamy trhový prístup“ v 
záujme zosúladenia s technickými usmerneniami ESMA vydanými vo februári 2012 s názvom 
„Systémy a kontroly v prostredí automatizovaného obchodovania pre obchodné platformy, 
investičné spoločnosti a príslušné orgány“ ESMA/2012/122 (SK)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 50
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) V súčasnosti v EÚ funguje mnoho 
miest obchodovania, pričom na mnohých 
z nich sa obchoduje s rovnakými nástrojmi. 
V záujme odstránenia potenciálnych rizík 
pre záujmy investorov je potrebné 
formalizovať a ďalej harmonizovať 
procesy dôsledkov na obchodovanie na 
ostatných miestach obchodovania, ak sa 
jedno miesto obchodovania rozhodne 
pozastaviť obchodovanie s finančným 
nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj 
z obchodovania. V záujme právnej istoty 
a na primerané riešenie konfliktov záujmov 
pri rozhodovaní o pozastavení 
obchodovania s nástrojmi alebo vylúčení 
nástrojov z obchodovania by sa malo 
zabezpečiť, že v prípade, ak jeden 
regulovaný trh alebo MTF zastaví 
obchodovanie v dôsledku nezverejnenia 
informácií o emitentovi alebo finančnom 
nástroji, ostatné budú nasledovať toto 
rozhodnutie, okrem prípadu, ak by 
pokračujúce obchodovanie mohlo byť 
oprávnené z dôvodu mimoriadnych 
okolností. Okrem toho je potrebné 
formalizovať a zlepšiť výmenu informácií 
a spoluprácu miest obchodovania 
v prípadoch mimoriadnych okolností
týkajúcich sa konkrétneho nástroja, s 
ktorým sa obchoduje na rôznych miestach.

(50) V súčasnosti v EÚ funguje mnoho 
miest obchodovania, pričom na mnohých 
z nich sa obchoduje s rovnakými nástrojmi. 
V záujme odstránenia potenciálnych rizík 
pre záujmy investorov je potrebné 
formalizovať a ďalej harmonizovať 
procesy dôsledkov na obchodovanie na 
ostatných miestach obchodovania, ak sa 
jedno miesto obchodovania rozhodne 
pozastaviť obchodovanie s finančným 
nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj 
z obchodovania. V záujme právnej istoty 
a na primerané riešenie konfliktov záujmov 
pri rozhodovaní o pozastavení 
obchodovania s nástrojmi alebo vylúčení 
nástrojov z obchodovania by sa malo 
zabezpečiť, že v prípade, ak jeden 
regulovaný trh alebo MTF zastaví 
obchodovanie v dôsledku nezverejnenia 
informácií o emitentovi alebo finančnom 
nástroji, ostatné budú nasledovať toto 
rozhodnutie, okrem prípadu, ak by 
pokračujúce obchodovanie mohlo byť 
oprávnené z dôvodu mimoriadnych 
okolností. Okrem toho je potrebné ďalej 
formalizovať a zlepšiť výmenu informácií 
a spoluprácu miest obchodovania 
týkajúcich sa konkrétneho nástroja, s 
ktorým sa obchoduje na rôznych miestach.
Preto by sa malo vymedziť miesto hlavnej 
burzy s cieľom prevziať plnú 
zodpovednosť za dohľad v reálnom čase, 
pričom primárne a  sekundárne miesta by 
mali spolupracovať. V rámci miesta 
hlavnej burzy by nemalo byť povolené 
využívať informácie zo sekundárneho 
miesta na obchodné účely. Medzi 
oddeleniami obchodu a dohľadu miesta 
hlavnej burzy by sa mali zaviesť „čínske 
múry“ alebo etické prekážky s cieľom 
predísť konfliktom záujmov alebo 
manipulácii s trhom. Sekundárny trh by
mohol využívať akúkoľvek technológiu 
dohľadu, ktorá mu umožňuje plniť si 
svoje povinnosti v súlade s touto 
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smernicou a nariadením … [MAR] bez 
ohľadu na to, ktorú technológiu dohľadu 
využíva miesto hlavnej burzy.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže príležitosti na zneužívanie trhu a manipuláciu s trhom pomocou stratégií na celom trhu 
sa zvýšili z dôvodu fragmentácie trhov, funkcie dohľadu nad týmito trhmi musia 
spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že takéto cezhraničné stratégie bude možné odhaliť. 
Miesto hlavnej burzy má tie najlepšie možnosti na prevzatie celkovej zodpovednosti, keďže má 
bližšie k informačnému toku emitenta. Tým sa odstránia nedostatky v rámci fragmentovaného 
prostredia obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) V súčasnosti v EÚ funguje mnoho 
miest obchodovania, pričom na mnohých 
z nich sa obchoduje s rovnakými nástrojmi. 
V záujme odstránenia potenciálnych rizík 
pre záujmy investorov je potrebné 
formalizovať a ďalej harmonizovať 
procesy dôsledkov na obchodovanie na 
ostatných miestach obchodovania, ak sa 
jedno miesto obchodovania rozhodne 
pozastaviť obchodovanie s finančným 
nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj 
z obchodovania. V záujme právnej istoty 
a na primerané riešenie konfliktov záujmov 
pri rozhodovaní o pozastavení 
obchodovania s nástrojmi alebo vylúčení 
nástrojov z obchodovania by sa malo 
zabezpečiť, že v prípade, ak jeden 
regulovaný trh alebo MTF zastaví 
obchodovanie v dôsledku nezverejnenia 
informácií o emitentovi alebo finančnom 
nástroji, ostatné budú nasledovať toto 
rozhodnutie, okrem prípadu, ak by 
pokračujúce obchodovanie mohlo byť 

(50) V súčasnosti v EÚ funguje mnoho 
miest obchodovania, pričom na mnohých 
z nich sa obchoduje s rovnakými nástrojmi. 
V záujme odstránenia potenciálnych rizík 
pre záujmy investorov je potrebné 
formalizovať a ďalej harmonizovať 
procesy dôsledkov na obchodovanie na 
ostatných miestach obchodovania, ak sa 
jedno miesto obchodovania rozhodne 
pozastaviť obchodovanie s finančným 
nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj 
z obchodovania. V záujme právnej istoty 
a na primerané riešenie konfliktov záujmov 
pri rozhodovaní o pozastavení 
obchodovania s nástrojmi alebo vylúčení 
nástrojov z obchodovania by sa malo 
zabezpečiť, že v prípade, ak jeden 
regulovaný trh alebo MTF zastaví 
obchodovanie v dôsledku nezverejnenia 
informácií o emitentovi alebo finančnom 
nástroji, ostatné budú nasledovať toto 
rozhodnutie, okrem prípadu, ak by 
pokračujúce obchodovanie mohlo byť 
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oprávnené z dôvodu mimoriadnych 
okolností. Okrem toho je potrebné 
formalizovať a zlepšiť výmenu informácií 
a spoluprácu miest obchodovania 
v prípadoch mimoriadnych okolností
týkajúcich sa konkrétneho nástroja, s 
ktorým sa obchoduje na rôznych miestach.

oprávnené z dôvodu mimoriadnych 
okolností. Okrem toho je potrebné ďalej 
formalizovať a zlepšiť výmenu informácií 
a spoluprácu miest obchodovania 
týkajúcich sa konkrétneho nástroja, s 
ktorým sa obchoduje na rôznych miestach.
Preto by sa mal určiť príslušný orgán 
miesta hlavnej burzy s cieľom prevziať 
plnú zodpovednosť za dohľad v reálnom 
čase, pričom primárne a  sekundárne 
miesta by mali spolupracovať.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže príležitosti na zneužívanie trhu a manipuláciu s trhom pomocou stratégií na celom trhu 
sa zvýšili z dôvodu fragmentácie trhov, funkcie dohľadu nad týmito trhmi musia 
spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že takéto cezhraničné stratégie bude možné odhaliť. 
Príslušný orgán miesta hlavnej burzy má tie najlepšie možnosti na prevzatie celkovej 
zodpovednosti, keďže má bližšie k informačnému toku emitenta. Je potrebné, aby sekundárne 
trhy spolupracovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) V súčasnosti v EÚ funguje mnoho 
miest obchodovania, pričom na mnohých 
z nich sa obchoduje s rovnakými nástrojmi. 
V záujme odstránenia potenciálnych rizík 
pre záujmy investorov je potrebné 
formalizovať a ďalej harmonizovať 
procesy dôsledkov na obchodovanie na 
ostatných miestach obchodovania, ak sa 
jedno miesto obchodovania rozhodne 
pozastaviť obchodovanie s finančným 
nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj 
z obchodovania. V záujme právnej istoty 
a na primerané riešenie konfliktov záujmov 
pri rozhodovaní o pozastavení 

(50) V súčasnosti v EÚ funguje mnoho 
miest obchodovania, pričom na mnohých 
z nich sa obchoduje s rovnakými nástrojmi. 
V záujme odstránenia potenciálnych rizík 
pre záujmy investorov je potrebné 
formalizovať a ďalej harmonizovať 
procesy dôsledkov na obchodovanie na 
ostatných miestach obchodovania, ak sa 
jedno miesto obchodovania rozhodne 
pozastaviť obchodovanie s finančným 
nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj 
z obchodovania. V záujme právnej istoty 
a na primerané riešenie konfliktov záujmov 
pri rozhodovaní o pozastavení 
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obchodovania s nástrojmi alebo vylúčení 
nástrojov z obchodovania by sa malo 
zabezpečiť, že v prípade, ak jeden 
regulovaný trh alebo MTF zastaví 
obchodovanie v dôsledku nezverejnenia 
informácií o emitentovi alebo finančnom 
nástroji, ostatné budú nasledovať toto 
rozhodnutie, okrem prípadu, ak by 
pokračujúce obchodovanie mohlo byť 
oprávnené z dôvodu mimoriadnych 
okolností. Okrem toho je potrebné 
formalizovať a zlepšiť výmenu informácií 
a spoluprácu miest obchodovania 
v prípadoch mimoriadnych okolností 
týkajúcich sa konkrétneho nástroja, s 
ktorým sa obchoduje na rôznych miestach.

obchodovania s nástrojmi alebo vylúčení 
nástrojov z obchodovania by sa malo 
zabezpečiť, že v prípade, ak jeden 
regulovaný trh alebo MTF zastaví 
obchodovanie v dôsledku nezverejnenia 
informácií o emitentovi alebo finančnom 
nástroji, ostatné budú nasledovať toto 
rozhodnutie. Okrem toho je potrebné 
formalizovať a zlepšiť výmenu informácií 
a spoluprácu miest obchodovania 
v prípadoch mimoriadnych okolností 
týkajúcich sa konkrétneho nástroja, s 
ktorým sa obchoduje na rôznych miestach.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky trhy zastavia obchodovanie v rovnakom čase s cieľom zachovať integritu trhu a 
rovnaké podmienky medzi miestami obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) V súčasnosti v EÚ funguje mnoho 
miest obchodovania, pričom na mnohých 
z nich sa obchoduje s rovnakými nástrojmi. 
V záujme odstránenia potenciálnych rizík 
pre záujmy investorov je potrebné 
formalizovať a ďalej harmonizovať 
procesy dôsledkov na obchodovanie na 
ostatných miestach obchodovania, ak sa 
jedno miesto obchodovania rozhodne 
pozastaviť obchodovanie s finančným 
nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj 
z obchodovania. V záujme právnej istoty 
a na primerané riešenie konfliktov záujmov 
pri rozhodovaní o pozastavení 

(50) V súčasnosti v EÚ funguje mnoho 
miest obchodovania, pričom na mnohých 
z nich sa obchoduje s rovnakými nástrojmi. 
V záujme odstránenia potenciálnych rizík 
pre záujmy investorov je potrebné 
formalizovať a ďalej harmonizovať 
procesy dôsledkov na obchodovanie na 
ostatných miestach obchodovania, ak sa 
jedno miesto obchodovania rozhodne 
pozastaviť obchodovanie s finančným 
nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj 
z obchodovania. V záujme právnej istoty 
a na primerané riešenie konfliktov záujmov 
pri rozhodovaní o pozastavení 
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obchodovania s nástrojmi alebo vylúčení 
nástrojov z obchodovania by sa malo 
zabezpečiť, že v prípade, ak jeden 
regulovaný trh alebo MTF zastaví 
obchodovanie v dôsledku nezverejnenia 
informácií o emitentovi alebo finančnom 
nástroji, ostatné budú nasledovať toto 
rozhodnutie, okrem prípadu, ak by 
pokračujúce obchodovanie mohlo byť 
oprávnené z dôvodu mimoriadnych 
okolností. Okrem toho je potrebné 
formalizovať a zlepšiť výmenu informácií 
a spoluprácu miest obchodovania 
v prípadoch mimoriadnych okolností
týkajúcich sa konkrétneho nástroja, s 
ktorým sa obchoduje na rôznych miestach.

obchodovania s nástrojmi alebo vylúčení 
nástrojov z obchodovania by sa malo 
zabezpečiť, že v prípade, ak jeden 
regulovaný trh alebo MTF zastaví 
obchodovanie v dôsledku nezverejnenia 
informácií o emitentovi alebo finančnom 
nástroji, ostatné budú nasledovať toto 
rozhodnutie, okrem prípadu, ak by 
pokračujúce obchodovanie mohlo byť 
oprávnené z dôvodu mimoriadnych 
okolností. Okrem toho je potrebné 
formalizovať a zlepšiť výmenu informácií 
a spoluprácu týkajúcich sa konkrétneho 
nástroja, s ktorým sa obchoduje na rôznych 
miestach. Na dosiahnutie tohto cieľa by 
miesto hlavnej burzy malo byť 
zodpovedné za dohľad nad všetkými 
knihami objednávok v reálnom čase na 
miestach hlavnej aj sekundárnej burzy.

Or. en

Odôvodnenie

Fragmentáciou obchodovania, ku ktorej dochádza v dôsledku vykonávania smernice MiFID, 
sa zvýšili možnosti na zneužívanie a manipuláciu s trhmi prostredníctvom využívania stratégií 
na celom trhu. Neexistuje žiadna funkcia dohľadu v reálnom čase, ktorá by bola zameraná na 
celkové obchodovanie s jednou akciou, ani miesta obchodovania či príslušné orgány. Tento 
nedostatok je potrebné odstrániť. Táto činnosť by sa mala vykonávať v rámci funkcie dohľadu 
nad miestom hlavnej burzy. Má najbližšie k informačnému toku emitenta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) V súčasnosti v EÚ funguje mnoho 
miest obchodovania, pričom na mnohých 
z nich sa obchoduje s rovnakými nástrojmi. 
V záujme odstránenia potenciálnych rizík 
pre záujmy investorov je potrebné 
formalizovať a ďalej harmonizovať
procesy dôsledkov na obchodovanie na 

(50) V súčasnosti v EÚ funguje mnoho 
miest obchodovania, pričom na mnohých 
z nich sa obchoduje s rovnakými nástrojmi. 
V záujme odstránenia potenciálnych rizík 
pre záujmy investorov je potrebné 
formalizovať a ďalej koordinovať procesy 
dôsledkov na obchodovanie na ostatných 
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ostatných miestach obchodovania, ak sa 
jedno miesto obchodovania rozhodne 
pozastaviť obchodovanie s finančným 
nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj 
z obchodovania. V záujme právnej istoty 
a na primerané riešenie konfliktov záujmov 
pri rozhodovaní o pozastavení 
obchodovania s nástrojmi alebo vylúčení 
nástrojov z obchodovania by sa malo 
zabezpečiť, že v prípade, ak jeden 
regulovaný trh alebo MTF zastaví 
obchodovanie v dôsledku nezverejnenia 
informácií o emitentovi alebo finančnom 
nástroji, ostatné budú nasledovať toto 
rozhodnutie, okrem prípadu, ak by 
pokračujúce obchodovanie mohlo byť 
oprávnené z dôvodu mimoriadnych 
okolností. Okrem toho je potrebné 
formalizovať a zlepšiť výmenu informácií 
a spoluprácu miest obchodovania 
v prípadoch mimoriadnych okolností 
týkajúcich sa konkrétneho nástroja, s 
ktorým sa obchoduje na rôznych miestach.

miestach obchodovania, ak sa jedno miesto 
obchodovania rozhodne pozastaviť 
obchodovanie s finančným nástrojom alebo 
vylúčiť finančný nástroj z obchodovania. 
V záujme právnej istoty a na primerané 
riešenie konfliktov záujmov pri 
rozhodovaní o pozastavení obchodovania s 
nástrojmi alebo vylúčení nástrojov 
z obchodovania by sa malo zabezpečiť, že 
v prípade, ak jeden regulovaný trh alebo 
MTF zastaví obchodovanie v dôsledku 
nezverejnenia informácií o emitentovi 
alebo finančnom nástroji, ostatné budú 
informované o tomto rozhodnutí a 
nasledovať ho, okrem prípadu, ak by 
pokračujúce obchodovanie mohlo byť 
oprávnené z dôvodu mimoriadnych 
okolností. Okrem toho je potrebné 
formalizovať a zlepšiť výmenu informácií 
a spoluprácu miest obchodovania 
v prípadoch mimoriadnych okolností 
týkajúcich sa konkrétneho nástroja, s 
ktorým sa obchoduje na rôznych miestach.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 51 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(51 a) Existuje mnoho spôsobov zníženia 
návratnosti investícií investorom vrátane 
poplatkov, nákladov a ostatných položiek. 
Možno ich začleniť do mnohých úrovní, 
takže nie sú zreteľné, alebo sa dokonca 
môžu prepočítať ako investície do 
nasledujúcej úrovne alebo krytia, čo 
investorom sťažuje pochopenie 
kumulatívnej úrovne miery odpočtov. 
Preto je potrebné, aby sa všetky odpočty 
vypracovali na kumulatívnej úrovni a aby 
investori získali predstavu o dlhodobom 
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vplyve na návratnosť prostredníctvom 
priameho porovnania návratnosti 
investorovi v porovnaní s celkovým 
znížením. Malo by sa stanoviť pred 
investíciou na základe odôvodneného 
plánu a minimálne raz ročne pre každú 
aktuálnu investíciu. Orgán ESMA by mal 
vydať usmernenia týkajúce sa vhodného 
formátu plánov a prezentácií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Herbert Dorfmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 51 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(51 a) Členské štáty by konkrétne mali 
zabezpečiť, aby investičné spoločnosti 
posudzovali všeobecný súlad 
distribuovaných finančných nástrojov 
(najmä ak boli priamo upravené) so 
zreteľom na ich charakteristiky v 
porovnaní s charakteristikami a 
potrebami potenciálnej cieľovej skupiny, 
ktorej sú tieto nástroje určené. Členské 
štáty by okrem toho mali vyžadovať, aby 
investičné spoločnosti prijali primerané 
opatrenia a zabezpečili, aby politika 
predaja a distribúcie bola v súlade s 
pravidlami posudzovania vhodnosti a 
primeranosti.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh smernice
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo na 
nezávislom základe a či poskytujú
klientom priebežné posúdenie vhodnosti 
im odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 
prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 
poskytovateľov produktov, keď poskytujú 
službu investičného poradenstva na 
nezávislom základe a službu správy 
portfólia. V takýchto prípadoch by mali 
byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov, pokiaľ 
nenarúšajú schopnosť investičných 
spoločností presadzovať cieľ najlepšieho 
záujmu ich klientov, ako sa spresňuje 
v smernici 2006/73/ES.

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo a či 
investičné spoločnosti poskytnú klientom 
pravidelné posúdenie vhodnosti im 
odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov o akceptovaní alebo 
prijatí stimulov od tretích strán. Pri 
zabezpečovaní správy portfólia nesmie 
investičná spoločnosť akceptovať alebo 
vyberať poplatky, provízie alebo iné 
peňažné dávky vyplácané alebo 
poskytované treťou stranou alebo osobou 
konajúcou v mene tretej strany v súvislosti 
s poskytovaním služby klientom, okrem 
prípadov, keď bol klient náležite 
informovaný o týchto poplatkoch, 
províziách alebo peňažných dávkach pred 
poskytnutím relevantnej služby, alebo keď 
tieto poplatky, provízie alebo peňažné 
dávky v konečnom dôsledku slúžia 
klientovi.

Or. en
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Odôvodnenie

Peňažné stimuly by sa nemali zakázať, pokiaľ neohrozujú schopnosť investičných spoločností 
presadzovať najlepšie záujmy svojich klientov, ako je podrobnejšie vysvetlené v článku. 26 
smernice 2006/73/ES. Nepeňažné dávky poskytujú správcom aktív významnú pomoc v procese 
prijímania investičných rozhodnutí a vzťahuje sa na ne požiadavka úrovne 2 smernice MiFID, 
aby zvýšili kvalitu služieb. Využívanie stimulov by sa malo vždy uskutočniť s výslovným 
súhlasom klienta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo na 
nezávislom základe a či poskytujú
klientom priebežné posúdenie vhodnosti 
im odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 
prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo a či 
investičné spoločnosti poskytnú investičné 
poradenstvo a či poskytujú klientom 
pravidelné posúdenie vhodnosti im 
odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné 
zakázať, aby spoločnosti získavali alebo 
dostávali stimuly od tretích strán, a najmä 
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poskytovateľov produktov, keď poskytujú
službu investičného poradenstva na 
nezávislom základe a službu správy 
portfólia. V takýchto prípadoch by mali 
byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov, pokiaľ 
nenarúšajú schopnosť investičných 
spoločností presadzovať cieľ najlepšieho 
záujmu ich klientov, ako sa spresňuje 
v smernici 2006/73/ES.

od emitentov, spoločností vykonávajúcich 
pokyny v mene klientov alebo 
poskytovateľov produktov, pokiaľ ide o 
službu investičného poradenstva, správy 
portfólia alebo predaj retailovým klientom 
bez poradenstva. V takýchto prípadoch by 
mali byť povolené len obmedzené 
nepeňažné výhody, ako sú odborné 
vzdelávanie o charakteristikách produktov 
a pre spoločnosti poskytujúce správu 
portfólia, služby súvisiace s vykonávaním 
pokynov a výskumom, pokiaľ tieto služby 
nenarúšajú alebo pravdepodobne 
nenarušia schopnosť investičných 
spoločností konať v najlepšom záujme 
svojich klientov, ako sa spresňuje 
v smernici 2006/73/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Spojené kráľovstvo zaviedlo vyššie normy ochrany spotrebiteľov vo forme revízie retailovej 
distribúcie. V záujme jednotného trhu EÚ a poskytovania ochrany všetkým spotrebiteľom v 
EÚ, ako ja rovnakých podmienok medzi finančnými poradcami je potrebné, aby sa tieto vyššie 
normy uplatňovali v celej smernici MiFID.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Thomas Mann

Návrh smernice
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo na 
nezávislom základe a či poskytujú 
klientom priebežné posúdenie vhodnosti 

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či sa
investičné poradenstvo poskytuje s 
akceptovaním alebo prijatím stimulov 
tretej strany a či investičné spoločnosti
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im odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 
prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 
poskytovateľov produktov, keď poskytujú 
službu investičného poradenstva na 
nezávislom základe a službu správy 
portfólia. V takýchto prípadoch by mali 
byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov, pokiaľ 
nenarúšajú schopnosť investičných 
spoločností presadzovať cieľ najlepšieho 
záujmu ich klientov, ako sa spresňuje 
v smernici 2006/73/ES.

poskytujú klientom pravidelné posúdenie 
vhodnosti im odporučených finančných 
nástrojov. Takisto je vhodné požadovať, 
aby investičné spoločnosti vysvetlili 
svojim klientom dôvody poskytnutia 
poradenstva. S cieľom ďalej vymedziť 
regulačný rámec pre poskytovanie 
investičného poradenstva a súčasne 
ponechať investičným spoločnostiam 
a klientom možnosť voľby je vhodné 
ustanoviť podmienky poskytovania tejto 
služby, keď spoločnosti informujú 
klientov, že poradenstvo sa poskytuje pri 
akceptovaní alebo prijatí stimulov od 
tretích strán. Pri zabezpečovaní správy 
portfólia profesionálom a retailovým 
klientom v zmysle článku 4 ods. 1 body 9 a 
10 by investičná spoločnosť mala pred 
uzatvorením dohody informovať klienta o 
očakávanom rozsahu stimulov a v 
pravidelne predkladaných správach by sa 
mali uverejniť všetky platené alebo prijaté 
stimuly.

Or. en

Odôvodnenie

Investičné spoločnosti poskytujúce služby správy finančného portfólia majú zákaz prijímať za 
takéto služby akékoľvek peňažné dávky od tretej strany (s výnimkou ich prijatia priamo od 
investorov). Citovaná povinnosť nezohľadňuje, že retailoví a profesionálni klienti v porovnaní 
s oprávnenými protistranami vo všeobecnosti vyžadujú vyššiu úroveň ochrany. V tejto 
súvislosti by sa pôsobnosť tohto nariadenia mala obmedziť na situácie, keď sa služby správy 
finančného portfólia poskytujú retailovým a profesionálnym klientom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 52
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo na 
nezávislom základe a či poskytujú 
klientom priebežné posúdenie vhodnosti 
im odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 
prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 
poskytovateľov produktov, keď poskytujú 
službu investičného poradenstva na 
nezávislom základe a službu správy 
portfólia. V takýchto prípadoch by mali 
byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov, pokiaľ 
nenarúšajú schopnosť investičných 
spoločností presadzovať cieľ najlepšieho 
záujmu ich klientov, ako sa spresňuje 
v smernici 2006/73/ES.

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo na 
nezávislom základe a či poskytujú 
klientom priebežné posúdenie vhodnosti 
im odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 
prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 
poskytovateľov produktov, keď poskytujú 
službu investičného poradenstva na 
nezávislom základe a službu správy 
portfólia. V takýchto prípadoch by mali 
byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov, pokiaľ tieto 
služby nenarúšajú schopnosť investičných 
spoločností konať v najlepšom  záujme 
svojich klientov, ako sa spresňuje 
v smernici 2006/73/ES. V záujme lepšej 
ochrany spotrebiteľov je vhodné 
zabezpečiť, aby investičné spoločnosti 
neodmeňovali alebo nehodnotili 
výkonnosť svojich zamestnancov 
spôsobom, ktorý by bol v rozpore s 
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povinnosťou spoločnosti konať v 
najlepšom záujme svojich klientov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo na 
nezávislom základe a či poskytujú 
klientom priebežné posúdenie vhodnosti 
im odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 
prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 
poskytovateľov produktov, keď poskytujú 
službu investičného poradenstva na 
nezávislom základe a službu správy 
portfólia. V takýchto prípadoch by mali 

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo na 
nezávislom základe a či poskytujú 
klientom priebežné posúdenie vhodnosti 
im odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 
prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 
poskytovateľov produktov, keď poskytujú 
službu investičného poradenstva na 
nezávislom základe a službu správy 
portfólia. V takýchto prípadoch by mali 
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byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov, pokiaľ 
nenarúšajú schopnosť investičných 
spoločností presadzovať cieľ najlepšieho 
záujmu ich klientov, ako sa spresňuje
v smernici 2006/73/ES.

byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov. Ak to nie je 
výslovne zakázané v súlade s touto 
smernicou, na tieto stimuly by sa mali 
vzťahovať podmienky, ktoré sú v 
súčasnosti stanovené v článku 26 
smernice 2006/73/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Arlene McCarthy

Návrh smernice
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo na 
nezávislom základe a či poskytujú
klientom priebežné posúdenie vhodnosti 
im odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo a či 
investičné spoločnosti poskytnú klientom 
pravidelné posúdenie vhodnosti im 
odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 
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prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 
poskytovateľov produktov, keď poskytujú 
službu investičného poradenstva na 
nezávislom základe a službu správy 
portfólia. V takýchto prípadoch by mali 
byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov, pokiaľ 
nenarúšajú schopnosť investičných 
spoločností presadzovať cieľ najlepšieho 
záujmu ich klientov, ako sa spresňuje 
v smernici 2006/73/ES.

prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov, spoločností 
vykonávajúcich pokyny v mene klientov
alebo poskytovateľov produktov, keď 
poskytujú službu investičného poradenstva 
a službu správy portfólia. V takýchto 
prípadoch by mali byť povolené len 
obmedzené nepeňažné výhody, ako sú
odborné vzdelávanie o charakteristikách 
produktov, a pre spoločnosti poskytujúce 
služby týkajúce sa vykonávania pokynov a 
výskumu, pokiaľ tieto služby nenarúšajú 
schopnosť investičných spoločností konať 
v najlepšom záujme svojich klientov, ako 
sa spresňuje v smernici 2006/73/ES. V 
záujme lepšej ochrany spotrebiteľov je 
vhodné zabezpečiť, aby investičné 
spoločnosti neodmeňovali alebo 
nehodnotili výkonnosť svojich 
zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v 
rozpore s povinnosťou spoločnosti konať 
v najlepšom záujme svojich klientov, a aby 
stimulovali zamestnancov v prospech 
konkrétneho finančného nástroja v 
prípadoch, keď by iný nástroj lepšie 
spĺňal potreby ich klienta.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Corien Wortmann-Kool

Návrh smernice
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či
poskytujú investičné poradenstvo na 

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či sa
investičné poradenstvo poskytuje na 
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nezávislom základe a či poskytujú 
klientom priebežné posúdenie vhodnosti 
im odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 
prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 
poskytovateľov produktov, keď poskytujú 
službu investičného poradenstva na 
nezávislom základe a službu správy
portfólia. V takýchto prípadoch by mali 
byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov, pokiaľ 
nenarúšajú schopnosť investičných 
spoločností presadzovať cieľ najlepšieho 
záujmu ich klientov, ako sa spresňuje 
v smernici 2006/73/ES.

nezávislom základe a či investičné 
spoločnosti poskytujú  klientom pravidelné
posúdenie vhodnosti im odporučených 
finančných nástrojov. Takisto je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
vysvetlili svojim klientom dôvody 
poskytnutia poradenstva. S cieľom ďalej 
vymedziť regulačný rámec pre 
poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že poradenstvo sa 
poskytuje na nezávislom základe. S cieľom 
posilniť ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 
prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 
poskytovateľov produktov, keď poskytujú 
investičné služby investičného 
poradenstva, správu portfólia alebo inú 
investičnú služby, pri ktorej sa klient 
spolieha na úsudok investičnej 
spoločnosti. V takýchto prípadoch by mali 
byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako sú odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov alebo 
zabezpečenie investičného prieskumu, 
pokiaľ nenarúšajú schopnosť investičných 
spoločností presadzovať cieľ najlepšieho 
záujmu ich klientov, ako sa spresňuje 
v smernici 2006/73/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 52
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo na 
nezávislom základe a či poskytujú 
klientom priebežné posúdenie vhodnosti 
im odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so 
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti 
prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 
poskytovateľov produktov, keď poskytujú 
službu investičného poradenstva na 
nezávislom základe a službu správy 
portfólia. V takýchto prípadoch by mali 
byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov, pokiaľ 
nenarúšajú schopnosť investičných 
spoločností presadzovať cieľ najlepšieho 
záujmu ich klientov, ako sa spresňuje 
v smernici 2006/73/ES.

(52) S cieľom poskytnúť investorom 
všetky dôležité informácie je vhodné 
požadovať, aby investičné spoločnosti 
poskytujúce investičné poradenstvo 
objasnili základ poradenstva, ktoré 
poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré 
zohľadňujú pri poskytovaní osobných 
odporúčaní klientom, ako aj fakt, či 
poskytujú investičné poradenstvo na 
nezávislom základe a či poskytujú 
klientom pravidelné posúdenie vhodnosti 
im odporučených finančných nástrojov. 
Takisto je vhodné požadovať, aby 
investičné spoločnosti vysvetlili svojim 
klientom dôvody poskytnutia poradenstva. 
S cieľom ďalej vymedziť regulačný rámec 
pre poskytovanie investičného poradenstva 
a súčasne ponechať investičným 
spoločnostiam a klientom možnosť voľby 
je vhodné ustanoviť podmienky 
poskytovania tejto služby, keď spoločnosti 
informujú klientov, že služba sa poskytuje 
na nezávislom základe. S cieľom posilniť 
ochranu investorov a zlepšiť 
zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so
službou, ktorú dostávajú, je vhodné ešte 
viac objasniť možnosť, aby spoločnosti 
prijímali alebo dostávali stimuly od tretích 
strán, a najmä od emitentov alebo 
poskytovateľov produktov, keď poskytujú 
službu investičného poradenstva na 
nezávislom základe a službu správy 
portfólia. V takýchto prípadoch by mali 
byť povolené len obmedzené nepeňažné 
výhody, ako sú odborné vzdelávanie 
o charakteristikách produktov, pokiaľ 
nenarúšajú schopnosť investičných 
spoločností presadzovať cieľ najlepšieho 
záujmu ich klientov, ako sa spresňuje 
v smernici 2006/73/ES..

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 52 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52 a) Ak investičné poradenstvo 
poskytuje investičná spoločnosť klientovi, 
poskytovanie služieb a náklady na 
poradenstvo by mali byť zahrnuté v 
dokumente o kľúčových službách nie 
dlhšom ako [2 strany], v ktorom sa 
vymedzia základné služby poskytované 
klientovi, podrobné údaje o kvalifikácii 
poradcu v súlade s [článkom 24 ods. 9] a 
súhrnných nákladoch na poradenstvo 
poskytované klientovi. Orgán ESMA by 
mal vypracovať záväzné technické normy, 
v ktorých stanoví povinný obsah 
dokumentu o kľúčových službách. Ak 
náklady na poplatky a stimuly nie je 
možné stanoviť pred poskytnutím 
poradenstva, spôsob výpočtu by sa mal 
uverejniť vyčerpávajúcim, presným a 
zrozumiteľným spôsobom v dokumente o 
kľúčových službách s uvedením celkových 
súhrnných nákladov a ich vplyvu na 
návrat poradenstva poskytnutého klientovi 
čo najskôr. Ak sa investičné poradenstvo 
poskytuje priebežne, uvedenie nákladov 
na investičné poradenstvo vrátane 
stimulov by sa malo poskytovať 
pravidelne a minimálne raz ročne. 
Pravidelne predkladané správy by mali 
obsahovať všetky platené alebo prijaté 
stimuly za predchádzajúce obdobie.

Or. en

Odôvodnenie

Klienti musia byť informovaní o celkových nákladoch na investičné poradenstvo vrátane 
poplatkov, ktoré hradí klient priamo investičnému poradcovi, ako aj akýchkoľvek poplatkov, 
provízií a peňažných dávok hradených treťou stranou („stimuly“).  Tento rozpis musí byť 
klientovi poskytnutý pred poskytnutím investičného poradenstva. Toto zverejnenie by sa malo 
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vykonávať aj vtedy, či sa toto poradenstvo poskytuje na nezávislom základe alebo nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 52 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52 a) V záujme zabezpečenia primeranej 
ochrany investorov by investičné 
spoločnosti mali povinne dodržiavať 
primerané politiky náboru a pracovných 
podmienok pre tých zamestnancov, ktorí 
poskytujú poradenstvo, zabezpečujú 
služby a predávajú klientom finančné 
produkty. Spoločnosti by mali zabezpečiť, 
aby mali títo zamestnanci dobrú 
kvalifikáciu, aby sa priebežne 
zúčastňovali na relevantných školeniach a 
aby mali dostatočný priestor na 
poskytovanie vyváženého a komplexného 
poradenstva. Spoločnosti by od 
zamestnancov nemali vyžadovať 
neobjektívne stratégie predaja založené 
napríklad na cieľoch nadmerného 
predaja alebo inštrukcií zameraných na 
konkrétnu službu alebo výrobok, ktoré 
nestimulujú spravodlivé a čestné 
odporúčania v súlade s najlepším 
záujmom klientov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 52 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52 a) Pre tých zamestnancov, ktorí 
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retailovým klientom poskytujú 
poradenstvo alebo predávajú finančné 
produkty a nástroje by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby odmeňovanie zo strany 
spoločnosti nemalo vplyv na nestrannosť 
zamestnancov pri vydávaní vhodných 
odporúčaní alebo vhodného predaja či 
predkladania informácií spravodlivým, 
zrozumiteľným a nezavádzajúcim 
spôsobom. Odmeňovanie by v takejto 
situácii nemalo závisieť výlučne od cieľov 
v oblasti predaja alebo zisku pre 
spoločnosť pochádzajúceho z 
konkrétneho finančného nástroja. 
Odmeňovanie založené na predaji alebo 
cieľoch by mohlo viesť k postupnému 
znižovaniu odmien v prípade neúspešného 
predaja.

Or. en

Odôvodnenie

Ciele v oblasti predaja a iné stimuly môžu viesť k neúspešnému predaju. V súvislosti s 
bonusmi by sa malo zvážiť, či je zadržiavanie alebo znižovanie odmien primerané, ak sú tieto 
stimuly rozsiahle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 52 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52 b) Pre tých zamestnancov, ktorí 
retailovým klientom poskytujú 
poradenstvo alebo predávajú finančné 
produkty a nástroje by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby odmeňovanie zo strany 
spoločnosti nemalo vplyv na nestrannosť 
zamestnancov pri vydávaní vhodných 
odporúčaní alebo vhodného predaja či 
predkladania informácií spravodlivým, 
zrozumiteľným a nezavádzajúcim 
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spôsobom. Odmeňovanie by v takejto 
situácii nemalo závisieť výlučne od cieľov 
v oblasti predaja alebo zisku pre 
spoločnosť pochádzajúceho z 
konkrétneho finančného nástroja.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty prijmú opatrenia týkajúce sa odmeňovania výkonu v rámci spoločností s cieľom 
vyhnúť sa nebezpečenstvu zaujatosti pri poradenstve a predaji finančných nástrojov klientom. 
Systémy odmeňovania, ako sú významné provízie z predaja súvisiace s konkrétnym finančným 
nástrojom, by sa nemali povoliť v prípade nebezpečenstva, že investičná spoločnosť by mohla 
klientom odporúčať alebo predávať produkty alebo služby neprimeraným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh smernice
Odôvodnenie 52 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52 c) V prípade tých zamestnancov, ktorí 
poskytujú poradenstvo alebo predávajú 
finančné nástroje retailovým klientom by 
členské štáty mali zabezpečiť, aby 
disponovali primeranou úrovňou znalostí 
a kompetencií týkajúcich sa ponúkaných 
produktov. Je to mimoriadne dôležité 
vzhľadom na rastúcu zložitosť a 
priebežnú inováciu návrhu investičných 
produktov. Nákup investičného produktu 
predstavuje riziko a investori sa musia 
spoliehať na informácie a kvalitu 
vykonaných hodnotení. Okrem toho je 
potrebné, aby mali zamestnanci dostatok 
času a zdrojov na to, aby mohli klientom 
poskytovať všetky relevantné informácie o 
produktoch/nástrojoch, ktoré poskytujú.

Or. en
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Odôvodnenie

Zamestnanci investičných spoločností musia mať primeranú úroveň znalostí a kompetencií, 
pokiaľ ide o ponúkané produkty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Keďže tieto služby znamenajú 
závažné zníženie ochrany klienta, je 
vhodné zlepšiť podmienky ich 
poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä 
možnosť poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť 
transakcie a sťažuje chápanie s tým 
spojeného rizika. Takisto je vhodné lepšie 
vymedziť kritériá výberu finančných 
nástrojov, ktorých by sa tieto služby mali 
týkať, s cieľom vylúčiť finančné nástroje 
vrátane kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKICP), ktoré obsahujú derivát alebo 
majú takú štruktúru, ktorá klientovi 
sťažuje chápať príslušné riziko.

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Keďže tieto služby znamenajú 
závažné zníženie ochrany klienta, je 
vhodné zlepšiť podmienky ich 
poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä 
možnosť poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť 
transakcie.

Or. en

Odôvodnenie

Nástroje uvedené a obchodované na regulovaných trhoch podliehajú právnym predpisom EÚ 
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o zverejňovaní kľúčových informácií, alebo ustanoveniam o riadení rizika. Z tohto dôvodu by 
tieto produkty mali byť investorom dostupné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Návrh smernice
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Keďže tieto služby znamenajú 
závažné zníženie ochrany klienta, je 
vhodné zlepšiť podmienky ich 
poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä 
možnosť poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť 
transakcie a sťažuje chápanie s tým 
spojeného rizika. Takisto je vhodné lepšie 
vymedziť kritériá výberu finančných 
nástrojov, ktorých by sa tieto služby mali 
týkať, s cieľom vylúčiť finančné nástroje 
vrátane kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov (PKICP), 
ktoré obsahujú derivát alebo majú takú 
štruktúru, ktorá klientovi sťažuje chápať 
príslušné riziko.

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Je vhodné vylúčiť najmä možnosť 
poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť. Takisto je vhodné, aby sa 
venovala väčšia pozornosť 
transparentnosti namiesto štruktúry
finančných nástrojov, ako sú nástroje
kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov (PKICP), 
ktoré obsahujú derivát alebo majú takú 
štruktúru, vzhľadom na skutočnosť, že 
táto štruktúra a miera zložitosti 
nevyhnutne nestanovujú, či finančný 
produkt je alebo nie je rizikový. V prípade 
potreby by sa riziko, že klient danému 
produktu nerozumie, malo v budúcnosti 
preskúmať na základe hodnotenia vplyvu, 
pričom by sa mala poskytnúť možnosť 
preukázať hodnotu regulovaných 
informácií pre investorov o produkte, ako 
sú kľúčové informácie pre investorov o 
PKIPCP.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Pablo Zalba Bidegain

Návrh smernice
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Keďže tieto služby znamenajú 
závažné zníženie ochrany klienta, je 
vhodné zlepšiť podmienky ich 
poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä 
možnosť poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť 
transakcie a sťažuje chápanie s tým 
spojeného rizika. Takisto je vhodné lepšie 
vymedziť kritériá výberu finančných 
nástrojov, ktorých by sa tieto služby mali 
týkať, s cieľom vylúčiť finančné nástroje 
vrátane kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKICP), ktoré obsahujú derivát alebo 
majú takú štruktúru, ktorá klientovi sťažuje 
chápať príslušné riziko.

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Keďže tieto služby znamenajú 
závažné zníženie ochrany klienta, je 
vhodné zlepšiť podmienky ich 
poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä 
možnosť poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť 
transakcie a sťažuje chápanie s tým 
spojeného rizika. Takisto je vhodné lepšie 
vymedziť kritériá výberu finančných 
nástrojov, ktorých by sa tieto služby mali 
týkať, s cieľom vylúčiť finančné nástroje, 
ktoré obsahujú derivát alebo majú takú 
štruktúru, ktorá klientovi sťažuje chápať 
príslušné riziko. V prípade akcií alebo 
podielov štruktúrovaného podniku pre 
kolektívne investovanie do prevoditeľných 
cenných papierov (PKIPCP) by sa všetky 
mali považovať za nekomplexné s 
výnimkou tých štruktúrovaných PKIPCP 
definovaných v článku 36 ods. 1 pododsek 
2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2010, 
ktoré nespĺňajú všeobecné kritériá 
stanovené Európskou komisiou s cieľom 
analyzovať zložitosť všetkých ostatných 
finančných nástrojov, ktoré nie sú 
zaradené do zoznamu produktov, ktoré sa 
automaticky považujú za neúplné 
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produkty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Keďže tieto služby znamenajú 
závažné zníženie ochrany klienta, je 
vhodné zlepšiť podmienky ich 
poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä 
možnosť poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť 
transakcie a sťažuje chápanie s tým 
spojeného rizika. Takisto je vhodné lepšie 
vymedziť kritériá výberu finančných 
nástrojov, ktorých by sa tieto služby mali 
týkať, s cieľom vylúčiť finančné nástroje 
vrátane kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKICP), ktoré obsahujú derivát alebo 
majú takú štruktúru, ktorá klientovi sťažuje 
chápať príslušné riziko.

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Keďže tieto služby znamenajú 
závažné zníženie ochrany klienta, je 
vhodné zlepšiť podmienky ich 
poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä 
možnosť poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť 
transakcie a sťažuje chápanie s tým 
spojeného rizika. Takisto je vhodné lepšie 
vymedziť kritériá výberu finančných 
nástrojov, ktorých by sa tieto služby mali 
týkať, s cieľom vylúčiť finančné nástroje, 
ktoré obsahujú derivát alebo majú takú 
štruktúru, ktorá klientovi sťažuje chápať 
príslušné riziko.

Or. en

Odôvodnenie

Úspešná značka PKIPCP by mohla byť poškodená v očiach regulátorov a investorov mimo 
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EÚ, ak by sa niektoré PKIPCP už automaticky nepovažovali na nekomplexné, keďže sa 
nemusia považovať za vhodné pre retailových investorov. Môže to mať vplyv aj na dôveru 
európskych investorov v PKIPCP. Zložitosť nezodpovedá riziku. Na druhej strane, mnohé 
charakteristiky PKIPCP znižujú riziko pre investorov, ktoré je vysoké pri štandardných 
finančných („plain vanilla“) nástrojoch, ako sú akcie a dlhopisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Keďže tieto služby znamenajú 
závažné zníženie ochrany klienta, je 
vhodné zlepšiť podmienky ich 
poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä 
možnosť poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť 
transakcie a sťažuje chápanie s tým 
spojeného rizika. Takisto je vhodné lepšie 
vymedziť kritériá výberu finančných 
nástrojov, ktorých by sa tieto služby mali 
týkať, s cieľom vylúčiť finančné nástroje 
vrátane kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKICP), ktoré obsahujú derivát alebo 
majú takú štruktúru, ktorá klientovi sťažuje 
chápať príslušné riziko.

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Keďže tieto služby znamenajú 
závažné zníženie ochrany klienta, je 
vhodné zlepšiť podmienky ich 
poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä 
možnosť poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť 
transakcie a sťažuje chápanie s tým 
spojeného rizika. Takisto je vhodné lepšie
vymedziť kritériá výberu finančných 
nástrojov, ktorých by sa tieto služby mali 
týkať, s cieľom vylúčiť finančné nástroje, 
ktoré obsahujú derivát alebo majú takú 
štruktúru, ktorá klientovi sťažuje chápať 
príslušné riziko.

Or. en
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Odôvodnenie

Rozlišovanie medzi komplexnými a nekomplexnými PKIPCP by sa malo vyriešiť 
nadchádzajúcim prepracovaním smernice o PKIPCP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Keďže tieto služby znamenajú 
závažné zníženie ochrany klienta, je 
vhodné zlepšiť podmienky ich 
poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä 
možnosť poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť 
transakcie a sťažuje chápanie s tým 
spojeného rizika. Takisto je vhodné lepšie 
vymedziť kritériá výberu finančných 
nástrojov, ktorých by sa tieto služby mali 
týkať, s cieľom vylúčiť finančné nástroje 
vrátane kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKICP), ktoré obsahujú derivát alebo 
majú takú štruktúru, ktorá klientovi sťažuje 
chápať príslušné riziko.

(53) Investičné spoločnosti smú 
poskytovať investičné služby, ktoré 
spočívajú len vo vykonávaní a/alebo 
prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez 
potreby získať informácie o znalostiach 
a skúsenostiach klienta na posúdenie 
primeranosti služby alebo nástroja pre 
klienta. Keďže tieto služby znamenajú 
závažné zníženie ochrany klienta, je 
vhodné zlepšiť podmienky ich 
poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä 
možnosť poskytovať tieto služby v spojení 
s vedľajšou službou spočívajúcou 
v poskytovaní úverov alebo pôžičiek 
investorom s cieľom umožniť im vykonať 
transakciu, do ktorej je zapojená investičná 
spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť 
transakcie a sťažuje chápanie s tým 
spojeného rizika. Takisto je vhodné lepšie 
vymedziť kritériá výberu finančných 
nástrojov, ktorých by sa tieto služby mali 
týkať, s cieľom vylúčiť finančné nástroje, 
ktoré obsahujú derivát alebo majú takú 
štruktúru, ktorá klientovi sťažuje chápať 
príslušné riziko.

Or. de

Odôvodnenie

PKIPCP sú podľa definície nekomplexné finančné nástroje. Spĺňajú všetky relevantné 
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požiadavky v súlade so súčasnou definíciou podľa článku 38 vykonávacej smernice MiFID a v 
súčasnosti obsahujú „dôležité informácie pre investora“ v záujme zabezpečenia lepšej 
ochrane investorov. Rozlišovanie medzi fondmi vedie k zbytočným administratívnym 
nákladom a k odopretiu súčasného názvu PKIPCP bez zabezpečenia zlepšenia ochrany 
investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 53 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53 a) S cieľom zabezpečiť, aby finančné 
poradenstvo poskytovali len osoby s 
minimálnou úrovňou kompetencií, by 
členské štáty mali zaviesť systém 
kvalifikácie pre všetky osoby poskytujúce 
poradenstvo bez ohľadu na distribučný 
kanál. Vzhľadom na rozdiely medzi 
retailovými trhmi a potrebami investorov v 
každom členskom štáte by sa to malo 
stanoviť na úrovni členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 54 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54 a) Najlepší prístup v súvislosti s 
balíkmi retailových investičných 
produktov by mal byť horizontálny, preto 
by sa bez ohľadu na typ produktu mali 
pre distribútorov uplatňovať rovnaké 
pravidlá. Najvyššia úroveň koordinácie by 
sa ako taká mala dosiahnuť medzi touto 
smernicou a smernicou Európskeho 
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parlamentu a Rady 2002/92/ES z 
9. decembra 2002 o sprostredkovaní 
poistenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(58) Je potrebné uložiť povinnosť skutočne 
„najlepšieho výkonu“ na zabezpečenie 
toho, že investičné spoločnosti vykonajú 
pokyny klientov za podmienok, ktoré sú 
pre klienta najvýhodnejšie. Táto povinnosť 
by sa mala uplatňovať na spoločnosť, ktorá 
má vo vzťahu ku klientovi zmluvné 
povinnosti alebo povinnosti v rámci 
sprostredkovania.

(58) Je potrebné uložiť povinnosť skutočne 
„najlepšieho výkonu“ na zabezpečenie 
toho, že investičné spoločnosti vykonajú 
pokyny klientov za podmienok, ktoré sú 
pre klienta najvýhodnejšie. Táto povinnosť 
by sa mala uplatňovať na spoločnosť, ktorá 
má vo vzťahu ku klientovi zmluvné 
povinnosti alebo povinnosti v rámci 
sprostredkovania, ale mala by sa rozšíriť 
aj na oprávnené protistrany, keď konajú v 
mene klienta, na ktorého sa takisto 
vzťahuje povinnosť najlepšieho výkonu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 58 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(58 a) S cieľom prispieť k širšej základni 
akcionárov v celej EÚ by sa mal pre 
retailových investorov zvýšiť rámec 
najlepšieho výkonu, aby mohli získať 
prístup k širšej škále miest výkonu, ako je 
v súčasnosti dostupná v EÚ. Pri 
uplatňovaní rámca najlepšieho výkonu by 
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sa mal vziať do úvahy technologický 
pokrok v oblasti monitorovania 
najlepšieho výkonu.

Or. en

Odôvodnenie

Od zavedenia smernice MiFID v oblasti najlepšieho výkonu sa dosiahol značný technologický 
pokrok, a retailoví investori by si mali plne uvedomiť jeho výhody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) Informácie, ktoré investičné 
spoločnosti poskytujú klientom v súlade 
s ich politikami vykonávania pokynov, sú 
často všeobecné a štandardné, 
a neumožňujú klientom pochopiť, ako sa 
pokyn vykoná, a overiť, či spoločnosti 
dodržiavajú svoju povinnosť vykonať 
pokyny za podmienok najvýhodnejších pre 
svojich klientov. V záujme zlepšenia 
ochrany investorov je vhodné stanoviť 
zásady týkajúce sa informácií o politikách 
vykonávania pokynov, ktoré investičné 
spoločnosti poskytujú svojim klientom, 
a vyžadovať, aby spoločnosti raz ročne 
zverejnili pre každú triedu finančných 
nástrojov päť najlepších miest 
obchodovania, na ktorých vykonávali 
pokyny klientov v predchádzajúcom roku.

(60) Informácie, ktoré investičné 
spoločnosti poskytujú klientom v súlade 
s ich politikami vykonávania pokynov, sú 
často všeobecné a štandardné, 
a neumožňujú klientom pochopiť, ako sa 
pokyn vykoná, a overiť, či spoločnosti 
dodržiavajú svoju povinnosť vykonať 
pokyny za podmienok najvýhodnejších pre 
svojich klientov. V záujme zlepšenia 
ochrany investorov je vhodné stanoviť 
zásady týkajúce sa informácií o politikách 
vykonávania pokynov, ktoré investičné 
spoločnosti poskytujú svojim klientom, 
a vyžadovať, aby spoločnosti raz ročne 
zverejnili pre každú triedu finančných 
nástrojov päť najlepších miest 
obchodovania, na ktorých vykonávali 
pokyny klientov v predchádzajúcom roku, 
pokiaľ sa nerozhodnú vykonávať len 
primárnu výmenu, a aby zohľadnili tieto 
informácie a informácie, ktoré uverejnili 
miesta obchodovania o kvalite výkonu vo 
svojich politikách najlepšieho výkonu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) Informácie, ktoré investičné 
spoločnosti poskytujú klientom v súlade 
s ich politikami vykonávania pokynov, sú 
často všeobecné a štandardné, 
a neumožňujú klientom pochopiť, ako sa 
pokyn vykoná, a overiť, či spoločnosti 
dodržiavajú svoju povinnosť vykonať 
pokyny za podmienok najvýhodnejších pre 
svojich klientov. V záujme zlepšenia 
ochrany investorov je vhodné stanoviť 
zásady týkajúce sa informácií o politikách 
vykonávania pokynov, ktoré investičné 
spoločnosti poskytujú svojim klientom, 
a vyžadovať, aby spoločnosti raz ročne
zverejnili pre každú triedu finančných 
nástrojov päť najlepších miest 
obchodovania, na ktorých vykonávali 
pokyny klientov v predchádzajúcom roku.

(60) Informácie, ktoré investičné 
spoločnosti poskytujú klientom v súlade 
s ich politikami vykonávania pokynov, sú 
často všeobecné a štandardné, 
a neumožňujú klientom pochopiť, ako sa 
pokyn vykoná, a overiť, či spoločnosti 
dodržiavajú svoju povinnosť vykonať 
pokyny za podmienok najvýhodnejších pre 
svojich klientov. V záujme zlepšenia 
ochrany investorov je vhodné stanoviť 
zásady týkajúce sa informácií o politikách 
vykonávania pokynov, ktoré investičné 
spoločnosti poskytujú svojim klientom, 
a vyžadovať, aby spoločnosti raz mesačne
zverejnili pre každú triedu finančných 
nástrojov päť najlepších miest 
obchodovania, na ktorých vykonávali 
pokyny klientov v predchádzajúcom roku, 
a podrobnú analýzu kvality výkonu.

Or. en

Odôvodnenie

Ročný základ nepostačuje na poskytnutie relevantných informácií investorom, ktoré sa týkajú 
kvality výkonu jednej investičnej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(61) Pri vytváraní obchodného vzťahu vypúšťa sa
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s klientom môže investičná spoločnosť 
požiadať klienta alebo potenciálneho 
klienta, aby odsúhlasil súčasne stratégiu 
na vykonanie a aj možnosť, že sa jeho 
pokyny môžu vykonať mimo 
regulovaného trhu, MTF , OTF alebo 
systematického internalizátora .

Or. en

Odôvodnenie

Pokyny sa vykonávajú na miestach obchodovania, ktoré patria do kategórie MIFID.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(61) Pri vytváraní obchodného vzťahu 
s klientom môže investičná spoločnosť 
požiadať klienta alebo potenciálneho 
klienta, aby odsúhlasil súčasne stratégiu 
na vykonanie a aj možnosť, že sa jeho 
pokyny môžu vykonať mimo regulovaného 
trhu, MTF, OTF alebo systematického 
internalizátora .

(61) Pri vytváraní obchodného vzťahu 
s klientom môže investičná spoločnosť 
požiadať klienta alebo potenciálneho 
klienta, aby odsúhlasil súčasne stratégiu 
na vykonanie a aj možnosť, že sa jeho 
pokyny môžu vykonať mimo regulovaného 
trhu, MTF alebo systematického 
internalizátora .

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(67) Finančná kríza poukázala na 
obmedzenú schopnosť neretailových 
klientov posúdiť riziko spojené s ich 

(67) Finančná kríza poukázala na 
obmedzenú schopnosť neretailových 
klientov posúdiť riziko spojené s ich 
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investíciami. Hoci by sa malo potvrdiť, že 
pravidlá výkonu činnosti by sa mali 
presadzovať v súvislosti s tými investormi, 
ktorí najviac potrebujú ochranu, je vhodné 
lepšie vyvážiť požiadavky vzťahujúce sa 
na rôzne kategórie klientov. Vzhľadom na 
tieto skutočnosti je vhodné rozšíriť 
niektoré požiadavky na informácie 
a podávanie správ aj na vzťah 
s oprávnenými protistranami. Príslušné 
požiadavky by sa mali týkať najmä 
ochrany finančných nástrojov a peňazí 
klientov, ako aj požiadaviek na informácie 
a podávanie správ týkajúcich sa 
zložitejších finančných nástrojov 
a transakcií. S cieľom lepšie vymedziť 
klasifikáciu samospráv a miestnych 
verejných orgánov je vhodné jasne ich 
vylúčiť zo zoznamu oprávnených protistrán 
a klientov, ktorí sa považujú za 
profesionálne subjekty, pričom však títo 
klienti smú požiadať o zaobchádzanie ako 
s profesionálnymi klientmi.

investíciami. Hoci by sa malo potvrdiť, že 
pravidlá výkonu činnosti by sa mali 
presadzovať v súvislosti s tými investormi, 
ktorí najviac potrebujú ochranu, je vhodné 
lepšie vyvážiť požiadavky vzťahujúce sa 
na rôzne kategórie klientov. Vzhľadom na 
tieto skutočnosti je vhodné rozšíriť 
niektoré požiadavky na informácie 
a podávanie správ aj na vzťah 
s oprávnenými protistranami. Príslušné 
požiadavky by sa mali týkať najmä 
ochrany finančných nástrojov a peňazí 
klientov, ako aj požiadaviek na informácie 
a podávanie správ týkajúcich sa 
zložitejších finančných nástrojov 
a transakcií. S cieľom lepšie vymedziť 
klasifikáciu samospráv a miestnych 
verejných orgánov je vhodné jasne ich 
vylúčiť zo zoznamu oprávnených protistrán 
a klientov, ktorí sa považujú za 
profesionálne subjekty.

Or. en

Odôvodnenie

Samosprávy a miestne verejné orgány by sa nikdy nemali považovať za profesionálnych 
klientov, keďže disponujú peniazmi daňových poplatníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(72) Na poskytovanie služieb 
spoločnosťami z tretích krajín v Únii sa 
vzťahujú vnútroštátne režimy 
a požiadavky. Tieto režimy sú veľmi 
rozdielne a spoločnosti, ktoré dostali 
povolenie v súlade s nimi, nemajú slobodu 
poskytovať služby a právo usadiť sa 

vypúšťa sa
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v iných členských štátoch ako v štáte, 
v ktorom sú usadené. Je vhodné zaviesť 
spoločný regulačný rámec na úrovni 
Únie. Tento režim by mal harmonizovať 
existujúci roztrieštený rámec, zabezpečiť 
istotu a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré 
vstupujú do Únie, zaistiť vykonanie 
posúdenia rovnocennosti Komisiou vo 
vzťahu k rámcu tretích krajín pre 
reguláciu a dohľad a mal by poskytnúť 
porovnateľnú úroveň ochrany investorom 
v EÚ, ktorí prijímajú služby od 
spoločností z tretích krajín.

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté zo smernice do nariadenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(72) Na poskytovanie služieb 
spoločnosťami z tretích krajín v Únii sa 
vzťahujú vnútroštátne režimy 
a požiadavky. Tieto režimy sú veľmi 
rozdielne a spoločnosti, ktoré dostali 
povolenie v súlade s nimi, nemajú slobodu 
poskytovať služby a právo usadiť sa 
v iných členských štátoch ako v štáte, 
v ktorom sú usadené. Je vhodné zaviesť 
spoločný regulačný rámec na úrovni Únie. 
Tento režim by mal harmonizovať 
existujúci roztrieštený rámec, zabezpečiť 
istotu a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré 
vstupujú do Únie, zaistiť vykonanie 
posúdenia rovnocennosti Komisiou vo 
vzťahu k rámcu tretích krajín pre reguláciu 

(72) Na poskytovanie služieb investičnými 
spoločnosťami a organizátormi trhu z 
tretích krajín v Únii sa vzťahujú 
vnútroštátne režimy a požiadavky. Tieto 
režimy sú veľmi rozdielne a spoločnosti, 
ktoré dostali povolenie v súlade s nimi, 
nemajú slobodu poskytovať služby a právo 
usadiť sa v iných členských štátoch ako 
v štáte, v ktorom sú usadené. Je vhodné 
zaviesť spoločný regulačný rámec na 
úrovni Únie. Tento režim by mal 
harmonizovať existujúci roztrieštený 
rámec, zabezpečiť istotu a jednotné 
zaobchádzanie so spoločnosťami z tretích 
krajín, ktoré vstupujú do Únie, zaistiť 
vykonanie posúdenia rovnocennosti 
Komisiou vo vzťahu k rámcu tretích krajín 



PE489.463v01-00 90/131 AM\901763SK.doc

SK

a dohľad a mal by poskytnúť porovnateľnú 
úroveň ochrany investorom v EÚ, ktorí 
prijímajú služby od spoločností z tretích 
krajín.

pre reguláciu a dohľad a mal by poskytnúť 
porovnateľnú úroveň ochrany investorom 
v EÚ, ktorí prijímajú služby od 
investičných spoločností a organizátorov 
trhu z tretích krajín.
(Tento PDN sa uplatňuje v celom texte. V 
prípade jeho prijatia je potrebné urobiť 
zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby smernica MiFID namiesto režimu vzťahujúceho sa len 
na niektoré služby poskytované investičnými spoločnosťami stanovila primeraný režim 
vzťahujúci sa na tretie krajiny pre investičné spoločnosti a organizátorov trhu. Tento režim by 
zabezpečil, aby všetky služby ponúkané investičnými spoločnosťami a organizátormi trhu 
tretích krajín, ktoré majú prístup k EÚ, patrili do pôsobnosti smernice MiFID. V týchto 
nových návrhoch sa musí zreteľne uviesť, ktoré pravidlá sa budú na takýchto organizátorov 
trhu vzťahovať a ktoré pravidlá EÚ, ak vôbec, sa nebudú uplatňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(72) Na poskytovanie služieb 
spoločnosťami z tretích krajín v Únii sa 
vzťahujú vnútroštátne režimy 
a požiadavky. Tieto režimy sú veľmi 
rozdielne a spoločnosti, ktoré dostali 
povolenie v súlade s nimi, nemajú slobodu 
poskytovať služby a právo usadiť sa 
v iných členských štátoch ako v štáte, 
v ktorom sú usadené. Je vhodné zaviesť 
spoločný regulačný rámec na úrovni Únie.
Tento režim by mal harmonizovať 
existujúci roztrieštený rámec, zabezpečiť 
istotu a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré
vstupujú do Únie, zaistiť vykonanie 
posúdenia rovnocennosti Komisiou vo 

(72) Na poskytovanie služieb 
spoločnosťami z tretích krajín v Únii sa 
vzťahujú vnútroštátne režimy 
a požiadavky. Tieto režimy sú veľmi 
rozdielne a spoločnosti, ktoré dostali 
povolenie v súlade s nimi, nemajú slobodu 
poskytovať služby a právo usadiť sa 
v iných členských štátoch ako v štáte, 
v ktorom sú usadené. Keďže členské štáty 
by mali byť schopné zachovať tieto 
režimy a požiadavky, je vhodné zaviesť 
spoločný regulačný rámec na úrovni Únie s 
cieľom umožniť spoločnostiam z tretích 
krajín, aby v Únii otvorili pobočku s 
cieľom poskytovať prostredníctvom tejto 
pobočky služby a činnosti v celej Únii, kde 
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vzťahu k rámcu tretích krajín pre reguláciu 
a dohľad a mal by poskytnúť 
porovnateľnú úroveň ochrany investorom 
v EÚ, ktorí prijímajú služby od 
spoločností z tretích krajín.

túto pobočku schválili príslušné orgány v 
členskom štáte a, okrem iného, zaistiť 
vykonanie posúdenia rovnocennosti 
Komisiou vo vzťahu k rámcu tretej krajiny 
pre reguláciu a dohľad. Takisto je vhodné, 
aby tento spoločný rámec umožňoval 
spoločnosti z tretej krajiny poskytovať 
služby alebo činnosti oprávneným 
protistranám so sídlom v členskom štáte 
inak ako prostredníctvom pobočky v tomto 
členskom štáte bez potreby získania 
povolenia v tomto členskom štáte alebo 
registrácie orgánom ESMA. Spoločnosti z 
tretích krajín, ktoré si želajú poskytovať 
služby alebo činnosti ako také 
profesionálnym klientom v celej Únii, by 
mali mať tú možnosť, ak sa zaregistrujú v 
orgáne ESMA a (okrem iného) ak 
Komisia vykonala posúdenie 
rovnocennosti v súvislosti s regulačným 
rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

Mnohé investičné služby a činnosti sa poskytujú v kontexte pokračovania vzťahov medzi 
spoločnosťou a klientom. Bezdôvodne by sa tým obmedzil prístup investorov a protistrán EÚ 
k službám poskytovaným spoločnosťami z tretích krajín, ak bol spoločnostiam z tretích krajín 
vydaný zákaz poskytovať informácie a výskum existujúcim klientom. Spoločnosť z tretej 
krajiny môže poskytovať informácie alebo marketingové materiály osobám v EÚ na žiadosť 
tejto osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(72) Na poskytovanie služieb 
spoločnosťami z tretích krajín v Únii sa 
vzťahujú vnútroštátne režimy 
a požiadavky. Tieto režimy sú veľmi 
rozdielne a spoločnosti, ktoré dostali 

(72) Na poskytovanie služieb 
spoločnosťami z tretích krajín v Únii sa 
vzťahujú vnútroštátne režimy 
a požiadavky. Tieto režimy sú veľmi 
rozdielne a spoločnosti, ktoré dostali 
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povolenie v súlade s nimi, nemajú slobodu 
poskytovať služby a právo usadiť sa 
v iných členských štátoch ako v štáte, 
v ktorom sú usadené. Je vhodné zaviesť 
spoločný regulačný rámec na úrovni Únie. 
Tento režim by mal harmonizovať 
existujúci roztrieštený rámec, zabezpečiť 
istotu a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré 
vstupujú do Únie, zaistiť vykonanie 
posúdenia rovnocennosti Komisiou vo 
vzťahu k rámcu tretích krajín pre reguláciu 
a dohľad a mal by poskytnúť porovnateľnú 
úroveň ochrany investorom v EÚ, ktorí 
prijímajú služby od spoločností z tretích 
krajín.

povolenie v súlade s nimi, nemajú slobodu 
poskytovať služby a právo usadiť sa 
v iných členských štátoch ako v štáte, 
v ktorom sú usadené. Je vhodné zaviesť 
spoločný regulačný rámec na úrovni Únie. 
Tento režim by mal harmonizovať 
existujúci roztrieštený rámec, zabezpečiť 
istotu a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré 
vstupujú do Únie, zaistiť účinné vykonanie 
posúdenia rovnocennosti Komisiou vo 
vzťahu k rámcu tretích krajín pre reguláciu 
a dohľad a mal by poskytnúť porovnateľnú 
úroveň ochrany investorom v EÚ, ktorí 
prijímajú služby od spoločností z tretích 
krajín. Je mimoriadne dôležité, aby 
spoločnosti z tretích krajín mali prístup na 
trhy EÚ bez zbytočných prekážok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(73) Na poskytovanie služieb retailovým 
klientom by malo byť vždy potrebné 
zriadiť pobočku v Únii. Zriadenie 
pobočky musí podliehať udeleniu 
povolenia a dohľadu v Únii. Dotknutý 
príslušný orgán a príslušný orgán v tretej 
krajine by mali mať uzavreté primerané 
dohody o spolupráci. Pobočka by mala 
mať voľne k dispozícii dostatočný 
začiatočný kapitál. Keď sa pobočke udelí 
povolenie, mala by podliehať dohľadu 
v členskom štáte, v ktorom je zriadená; 
spoločnosť z tretej krajiny by mala byť 
schopná prostredníctvom povolenej 
pobočky, nad ktorou sa vykonáva dohľad, 
poskytovať služby v iných členských 
štátoch, s podmienkou dodržania postupu 

vypúšťa sa
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oznámenia. Poskytovanie služieb bez 
pobočiek by sa malo obmedziť na 
oprávnené protistrany. Malo by podliehať 
registrácii ESMA a dohľadu v tretej 
krajine. ESMA a príslušné orgány v tretej 
krajine by mali uzavrieť primerané 
dohody o spolupráci.

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté zo smernice do nariadenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(73) Na poskytovanie služieb retailovým 
klientom by malo byť vždy potrebné 
zriadiť pobočku v Únii. Zriadenie pobočky 
musí podliehať udeleniu povolenia 
a dohľadu v Únii. Dotknutý príslušný 
orgán a príslušný orgán v tretej krajine by 
mali mať uzavreté primerané dohody o 
spolupráci. Pobočka by mala mať voľne 
k dispozícii dostatočný začiatočný kapitál. 
Keď sa pobočke udelí povolenie, mala by 
podliehať dohľadu v členskom štáte, 
v ktorom je zriadená; spoločnosť z tretej 
krajiny by mala byť schopná 
prostredníctvom povolenej pobočky, nad 
ktorou sa vykonáva dohľad, poskytovať 
služby v iných členských štátoch, 
s podmienkou dodržania postupu 
oznámenia. Poskytovanie služieb bez 
pobočiek by sa malo obmedziť na 
oprávnené protistrany. Malo by podliehať 
registrácii ESMA a dohľadu v tretej 
krajine. ESMA a príslušné orgány v tretej 
krajine by mali uzavrieť primerané dohody 

(73) Spoločnosti z tretích krajín, ktoré 
založia v Únii pobočku v kontexte 
spoločného rámca Únie pre pobočky, by 
mali byť schopné poskytovať služby a 
činnosti v rámci celej Únie retailovým 
klientom z tejto pobočky, ale retailovým 
klientom by to nemalo brániť prijímať 
služby od spoločnosti z tretej krajiny z 
výlučnej iniciatívy klienta alebo získať 
služby mimo Únie (alebo v súlade s 
vnútroštátnym režimom). Zriadenie 
pobočky musí podliehať udeleniu 
povolenia a dohľadu v Únii. Dotknutý 
príslušný orgán a príslušný orgán v tretej 
krajine by mali mať uzavreté primerané 
dohody o spolupráci. Pobočka by mala mať 
voľne k dispozícii dostatočný začiatočný 
kapitál. Keď sa pobočke udelí povolenie, 
mala by podliehať dohľadu v členskom 
štáte, v ktorom je zriadená; spoločnosť z 
tretej krajiny by mala byť schopná 
poskytovať služby v iných členských 
štátoch, s podmienkou dodržania postupu 
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o spolupráci. oznámenia. Po schválení by sa 
poskytovanie služieb v Únii spoločnosťou 
z tretej krajiny bez pobočiek by sa malo 
obmedziť na oprávnené protistrany a na 
profesionálnych klientov. Malo by 
podliehať registrácii ESMA a dohľadu v 
tretej krajine. ESMA a príslušné orgány 
v tretej krajine by mali uzavrieť primerané 
dohody o spolupráci.

Or. en

Odôvodnenie

Pri rokovaní s profesionálnym klientom by sa mala sledovať pozícia podľa smernice AIFMD 
– malo by postačiť vymenovať právneho zástupcu. Fyzická prítomnosť vo forme pobočky nie 
je potrebná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(73) Na poskytovanie služieb retailovým 
klientom by malo byť vždy potrebné 
zriadiť pobočku v Únii. Zriadenie pobočky 
musí podliehať udeleniu povolenia 
a dohľadu v Únii. Dotknutý príslušný 
orgán a príslušný orgán v tretej krajine by 
mali mať uzavreté primerané dohody o 
spolupráci. Pobočka by mala mať voľne 
k dispozícii dostatočný začiatočný kapitál.
Keď sa pobočke udelí povolenie, mala by 
podliehať dohľadu v členskom štáte, 
v ktorom je zriadená; spoločnosť z tretej 
krajiny by mala byť schopná 
prostredníctvom povolenej pobočky, nad 
ktorou sa vykonáva dohľad, poskytovať 
služby v iných členských štátoch, 
s podmienkou dodržania postupu 
oznámenia. Poskytovanie služieb bez 
pobočiek by sa malo obmedziť na 

(73) Spoločnosti z tretích krajín, ktoré 
založia v Únii pobočku v kontexte 
spoločného rámca Únie pre pobočky, by 
mali byť schopné poskytovať služby a 
činnosti v rámci celej Únie retailovým 
klientom z tejto pobočky, ale retailovým 
klientom by to nemalo brániť prijímať 
služby od spoločnosti z tretej krajiny z 
výlučnej iniciatívy klienta alebo získať 
služby mimo Únie (alebo v súlade s 
vnútroštátnym režimom). Zriadenie 
pobočky musí podliehať udeleniu 
povolenia a dohľadu v Únii. Dotknutý 
príslušný orgán a príslušný orgán v tretej 
krajine by mali mať uzavreté primerané 
dohody o spolupráci. Keď sa pobočke udelí 
povolenie, mala by podliehať dohľadu 
v členskom štáte, v ktorom je zriadená; 
spoločnosť z tretej krajiny by mala byť 
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oprávnené protistrany. Malo by podliehať 
registrácii ESMA a dohľadu v tretej 
krajine. ESMA a príslušné orgány v tretej 
krajine by mali mať uzavreté primerané 
dohody o spolupráci.

schopná prostredníctvom povolenej 
pobočky, nad ktorou sa vykonáva dohľad, 
poskytovať služby v iných členských 
štátoch, s podmienkou dodržania postupu 
oznámenia.

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovanie cezhraničných služieb oprávneným spoločnostiam podľa MiFID by nemalo 
zakladať požiadavku na získanie licencie. Navyše, v mnohých prípadoch oprávnená 
spoločnosť EÚ danú transakciu sprostredkuje, napr. keď klient EÚ poverí spoločnosť EÚ, aby 
vystupovala ako jej agent pri vykonávaní transakcií na trhu v tretej krajine prostredníctvom 
spoločnosti z tretej krajiny. Za týchto okolností by sa nepriame poskytovanie služieb klientovi 
EÚ nemalo vnímať ako služba poskytovaná v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(73) Na poskytovanie služieb retailovým 
klientom by malo byť vždy potrebné 
zriadiť pobočku v Únii. Zriadenie pobočky 
musí podliehať udeleniu povolenia 
a dohľadu v Únii. Dotknutý príslušný 
orgán a príslušný orgán v tretej krajine by 
mali mať uzavreté primerané dohody o 
spolupráci. Pobočka by mala mať voľne 
k dispozícii dostatočný začiatočný kapitál. 
Keď sa pobočke udelí povolenie, mala by 
podliehať dohľadu v členskom štáte, 
v ktorom je zriadená; spoločnosť z tretej 
krajiny by mala byť schopná 
prostredníctvom povolenej pobočky, nad 
ktorou sa vykonáva dohľad, poskytovať 
služby v iných členských štátoch, 
s podmienkou dodržania postupu 
oznámenia. Poskytovanie služieb bez 
pobočiek by sa malo obmedziť na 
oprávnené protistrany. Malo by podliehať 
registrácii ESMA a dohľadu v tretej 

(73) Pokiaľ sú právne mechanizmy a 
mechanizmy dohľadu tretej krajiny, v 
ktorej má spoločnosť z tretej krajiny 
oprávnenie, rovnocenné s požiadavkami 
EÚ, na poskytovanie služieb retailovým 
klientom by malo byť vždy potrebné 
zriadiť pobočku v Únii. Zriadenie pobočky 
musí podliehať udeleniu povolenia 
a dohľadu v Únii. Dotknutý príslušný 
orgán a príslušný orgán v tretej krajine by 
mali mať uzavreté primerané dohody o 
spolupráci. Pobočka by mala mať voľne 
k dispozícii dostatočný začiatočný kapitál. 
Keď sa pobočke udelí povolenie, mala by 
podliehať dohľadu v členskom štáte, 
v ktorom je zriadená; spoločnosť z tretej 
krajiny by mala byť schopná 
prostredníctvom povolenej pobočky, nad 
ktorou sa vykonáva dohľad, poskytovať 
služby v iných členských štátoch, 
s podmienkou dodržania postupu 
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krajine. ESMA a príslušné orgány v tretej 
krajine by mali uzavrieť primerané dohody 
o spolupráci.

oznámenia. Poskytovanie služieb bez 
pobočiek by sa malo obmedziť na 
oprávnené protistrany a profesionálnych 
klientov. Malo by podliehať registrácii 
ESMA a dohľadu v tretej krajine. ESMA a 
príslušné orgány v tretej krajine by mali 
uzavrieť primerané dohody o spolupráci.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(73) Na poskytovanie služieb retailovým 
klientom by malo byť vždy potrebné 
zriadiť pobočku v Únii. Zriadenie pobočky 
musí podliehať udeleniu povolenia 
a dohľadu v Únii. Dotknutý príslušný 
orgán a príslušný orgán v tretej krajine by 
mali mať uzavreté primerané dohody o 
spolupráci. Pobočka by mala mať voľne 
k dispozícii dostatočný začiatočný kapitál. 
Keď sa pobočke udelí povolenie, mala by 
podliehať dohľadu v členskom štáte, 
v ktorom je zriadená; spoločnosť z tretej 
krajiny by mala byť schopná 
prostredníctvom povolenej pobočky, nad 
ktorou sa vykonáva dohľad, poskytovať 
služby v iných členských štátoch, 
s podmienkou dodržania postupu 
oznámenia. Poskytovanie služieb bez 
pobočiek by sa malo obmedziť na 
oprávnené protistrany. Malo by podliehať 
registrácii ESMA a dohľadu v tretej 
krajine. ESMA a príslušné orgány v tretej 
krajine by mali uzavrieť primerané dohody 
o spolupráci.

(73) Na poskytovanie služieb retailovým a 
profesionálnym klientom by malo byť 
vždy potrebné zriadiť pobočku v Únii. 
Zriadenie pobočky musí podliehať 
udeleniu povolenia a dohľadu v Únii. 
Dotknutý príslušný orgán a príslušný orgán 
v tretej krajine by mali mať uzavreté 
primerané dohody o spolupráci. Pobočka 
by mala mať voľne k dispozícii dostatočný 
začiatočný kapitál. Keď sa pobočke udelí 
povolenie, mala by podliehať dohľadu 
v členskom štáte, v ktorom je zriadená; 
spoločnosť z tretej krajiny by mala byť 
schopná prostredníctvom povolenej 
pobočky, nad ktorou sa vykonáva dohľad, 
poskytovať služby v iných členských 
štátoch, s podmienkou dodržania postupu 
oznámenia. Poskytovanie služieb bez 
pobočiek by sa malo obmedziť na 
oprávnené protistrany. Malo by podliehať 
registrácii ESMA a dohľadu v tretej 
krajine. ESMA a príslušné orgány v tretej 
krajine by mali uzavrieť primerané dohody 
o spolupráci.

Or. en
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Odôvodnenie

Profesionálni klienti musia byť v texte výslovne uvedení a tie isté ustanovenia požiadaviek na 
pobočky a autorizáciu sa musia vzťahovať na retailových aj profesionálnych klientov. Účelom 
tejto inklúzie je odstrániť právne nedostatky v texte a zabezpečiť, aby sa profesionálni 
investori nepovažovali za oprávnené protistrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(73) Na poskytovanie služieb retailovým 
klientom by malo byť vždy potrebné 
zriadiť pobočku v Únii. Zriadenie pobočky 
musí podliehať udeleniu povolenia 
a dohľadu v Únii. Dotknutý príslušný 
orgán a príslušný orgán v tretej krajine by 
mali mať uzavreté primerané dohody o 
spolupráci. Pobočka by mala mať voľne 
k dispozícii dostatočný začiatočný kapitál. 
Keď sa pobočke udelí povolenie, mala by 
podliehať dohľadu v členskom štáte, 
v ktorom je zriadená; spoločnosť z tretej 
krajiny by mala byť schopná 
prostredníctvom povolenej pobočky, nad 
ktorou sa vykonáva dohľad, poskytovať 
služby v iných členských štátoch, 
s podmienkou dodržania postupu 
oznámenia. Poskytovanie služieb bez 
pobočiek by sa malo obmedziť na 
oprávnené protistrany. Malo by podliehať 
registrácii ESMA a dohľadu v tretej 
krajine. ESMA a príslušné orgány v tretej 
krajine by mali uzavrieť primerané dohody 
o spolupráci.

(73) Na poskytovanie služieb retailovým 
klientom by malo byť vždy potrebné 
zriadiť pobočku v Únii. Zriadenie pobočky 
musí podliehať udeleniu povolenia 
a dohľadu v Únii. Dotknutý príslušný 
orgán a príslušný orgán v tretej krajine by 
mali mať uzavreté primerané dohody o 
spolupráci. Pobočka by mala mať voľne 
k dispozícii dostatočný začiatočný kapitál. 
Keď sa pobočke udelí povolenie, mala by 
podliehať dohľadu v členskom štáte, 
v ktorom je zriadená; spoločnosť z tretej 
krajiny by mala byť schopná 
prostredníctvom povolenej pobočky, nad 
ktorou sa vykonáva dohľad, poskytovať 
služby v iných členských štátoch, 
s podmienkou dodržania postupu 
oznámenia. Poskytovanie služieb bez 
pobočiek by sa malo obmedziť na 
oprávnené protistrany a profesionálnych 
investorov. Malo by podliehať registrácii 
ESMA a dohľadu v tretej krajine. ESMA a 
príslušné orgány v tretej krajine by mali 
uzavrieť primerané dohody o spolupráci.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
Pascal Canfin
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(73) Na poskytovanie služieb retailovým 
klientom by malo byť vždy potrebné 
zriadiť pobočku v Únii. Zriadenie pobočky 
musí podliehať udeleniu povolenia 
a dohľadu v Únii. Dotknutý príslušný 
orgán a príslušný orgán v tretej krajine by 
mali mať uzavreté primerané dohody o 
spolupráci. Pobočka by mala mať voľne 
k dispozícii dostatočný začiatočný kapitál. 
Keď sa pobočke udelí povolenie, mala by 
podliehať dohľadu v členskom štáte, 
v ktorom je zriadená; spoločnosť z tretej 
krajiny by mala byť schopná 
prostredníctvom povolenej pobočky, nad 
ktorou sa vykonáva dohľad, poskytovať 
služby v iných členských štátoch, 
s podmienkou dodržania postupu 
oznámenia. Poskytovanie služieb bez 
pobočiek by sa malo obmedziť na 
oprávnené protistrany. Malo by podliehať 
registrácii ESMA a dohľadu v tretej 
krajine. ESMA a príslušné orgány v tretej 
krajine by mali uzavrieť primerané dohody 
o spolupráci.

(73) Na poskytovanie služieb retailovým 
klientom by malo byť vždy potrebné 
zriadiť pobočku v Únii. Zriadenie pobočky 
zameranej na poskytovanie služieb 
profesionálnym klientom musí podliehať 
udeleniu povolenia a dohľadu v Únii. 
Dotknutý príslušný orgán a príslušný orgán 
v tretej krajine by mali mať uzavreté 
primerané dohody o spolupráci. Pobočka 
by mala mať voľne k dispozícii dostatočný 
začiatočný kapitál. Keď sa pobočke udelí 
povolenie, mala by podliehať dohľadu 
v členskom štáte, v ktorom je zriadená; 
spoločnosť z tretej krajiny by mala byť 
schopná prostredníctvom povolenej 
pobočky, nad ktorou sa vykonáva dohľad, 
poskytovať služby v iných členských 
štátoch, s podmienkou dodržania postupu 
oznámenia. Poskytovanie služieb bez 
pobočiek by sa malo obmedziť na 
oprávnené protistrany. Malo by podliehať 
registrácii ESMA a dohľadu v tretej 
krajine. ESMA a príslušné orgány v tretej 
krajine by mali uzavrieť primerané dohody 
o spolupráci.

Or. en

Odôvodnenie

Pobočka neposkytuje dostatočnú úroveň ochrany pre retailových investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 74
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74) Ustanovenie tejto smernice, ktorým 
sa upravuje poskytovanie služieb v Únii 
spoločnosťami z tretích krajín, by nemalo 
mať vplyv na možnosť, aby osoby 
usadené v Únii využívali investičné služby 
spoločnosti z tretej krajiny z vlastného 
výlučného podnetu. Ak spoločnosť z tretej 
krajiny poskytuje služby z vlastného 
výlučného podnetu osoby usadenej v Únii, 
tieto služby by sa nemali považovať za 
poskytnuté na území Únie. V prípade, že 
sa spoločnosť z tretej krajiny snaží získať 
klientov alebo potenciálnych klientov 
v Únii alebo propaguje či inzeruje 
investičné služby alebo činnosti spolu 
s vedľajšími službami v Únii, nemalo by 
sa predpokladať, že sa služba poskytuje 
z vlastného výlučného podnetu klienta.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté zo smernice do nariadenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74) Ustanovenie tejto smernice, ktorým sa 
upravuje poskytovanie služieb v Únii 
spoločnosťami z tretích krajín, by nemalo 
mať vplyv na možnosť, aby osoby usadené 
v Únii využívali investičné služby 
spoločnosti z tretej krajiny z vlastného 
výlučného podnetu. Ak spoločnosť z tretej 
krajiny poskytuje služby z vlastného 
výlučného podnetu osoby usadenej v Únii, 
tieto služby by sa nemali považovať za 

(74) Ustanovenie tejto smernice, ktorým sa 
upravuje poskytovanie služieb v Únii 
spoločnosťami z tretích krajín, by nemalo 
mať vplyv na možnosť, aby osoby usadené 
v Únii využívali investičné služby 
spoločnosti z tretej krajiny.
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poskytnuté na území Únie. V prípade, že 
sa spoločnosť z tretej krajiny snaží získať 
klientov alebo potenciálnych klientov 
v Únii alebo propaguje či inzeruje 
investičné služby alebo činnosti spolu 
s vedľajšími službami v Únii, nemalo by 
sa predpokladať, že sa služba poskytuje 
z vlastného výlučného podnetu klienta.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74) Ustanovenie tejto smernice, ktorým sa 
upravuje poskytovanie služieb v Únii 
spoločnosťami z tretích krajín, by nemalo 
mať vplyv na možnosť, aby osoby usadené 
v Únii využívali investičné služby 
spoločnosti z tretej krajiny z vlastného 
výlučného podnetu. Ak spoločnosť z tretej 
krajiny poskytuje služby z vlastného 
výlučného podnetu osoby usadenej v Únii, 
tieto služby by sa nemali považovať za 
poskytnuté na území Únie. V prípade, že sa 
spoločnosť z tretej krajiny snaží získať 
klientov alebo potenciálnych klientov 
v Únii alebo propaguje či inzeruje 
investičné služby alebo činnosti spolu 
s vedľajšími službami v Únii, nemalo by sa 
predpokladať, že sa služba poskytuje 
z vlastného výlučného podnetu klienta.

(74) Ustanovenie tejto smernice, ktorým sa 
upravuje poskytovanie služieb alebo 
činností v Únii spoločnosťami z tretích 
krajín, by nemalo mať vplyv na možnosť, 
aby osoby usadené v Únii využívali 
investičné služby alebo činnosti z tretej 
krajiny z vlastného výlučného podnetu, pre 
investičné spoločnosti, ktoré získali 
povolenie podľa smernice, alebo úverové 
inštitúcie, ktoré získali povolenie podľa 
smernice 2006/48/ES, poskytujúce 
investičné služby alebo činnosti na 
využívanie investičných služieb alebo 
činností od spoločnosti z tretej krajiny 
alebo pre klientov takejto investičnej 
spoločnosti alebo úverovej inštitúcie s 
cieľom využívať investičné služby alebo 
činnosti od spoločnosti z tretej krajiny 
prostredníctvom sprostredkovania 
investičnej spoločnosti alebo úverovej 
inštitúcie, alebo pre osoby so sídlom v 
Únii na využívanie investičných služieb od 
spoločnosti z tretej krajiny, ak sa tieto 
služby alebo činnosti poskytujú mimo 
Únie. Ak spoločnosť z tretej krajiny 
poskytuje služby alebo činnosti 
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z vlastného výlučného podnetu osoby 
usadenej v Únii, tieto služby alebo činnosti
by sa nemali považovať za poskytnuté na 
území Únie. V prípade, že sa spoločnosť z 
tretej krajiny snaží získať klientov alebo 
potenciálnych klientov v Únii alebo 
propaguje či inzeruje investičné služby 
alebo činnosti spolu s vedľajšími službami 
v Únii (inak ako v kontexte 
pokračujúceho vzťahu medzi 
spoločnosťou z tretej krajiny a danou 
osobou, ktorý sa týka poskytovania týchto 
služieb alebo činností), nemalo by sa 
predpokladať, že sa služba alebo činnosť 
poskytuje z vlastného výlučného podnetu 
klienta. Keď spoločnosť z tretej krajiny 
poskytuje služby alebo činnosti investičnej 
spoločnosti alebo prostredníctvom 
sprostredkovania investičnej spoločnosti, 
ktorej bolo udelené povolenie podľa tejto 
smernice, alebo úverovej spoločnosti, 
ktorej bolo udelené povolenie podľa 
smernice 2006/48/ES poskytujúcej 
investičné služby alebo činnosti, služby 
alebo činnosti spoločnosti z tretej krajiny 
by sa nemali považovať za služby a 
činnosti poskytované na území Únie. 
Investičná spoločnosť konajúca ako 
sprostredkovateľ bude aj naďalej  
zodpovedná za poskytovanie ochrany 
klientom podľa tejto smernice, ktorá sa 
vzťahuje na služby, ktoré poskytuje 
klientom. Ak sa osoba so sídlom v Únii 
presťahuje mimo Únie, aby využívala 
služby alebo činnosti poskytované 
spoločnosťou z tretej krajiny alebo ak sa 
charakteristický výkon spoločnosti z tretej 
krajiny uskutočňuje mimo Únie, služby 
alebo činnosti by sa nemali považovať za 
služby alebo činnosti poskytované v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Bezdôvodne by sa tým obmedzil prístup investorov a protistrán EÚ k službám poskytovaným 
spoločnosťami z tretích krajín, ak bol spoločnostiam z tretích krajín napríklad vydaný zákaz 
poskytovať informácie a výskum existujúcim klientom. Navyše by malo byť zrejmé, že 
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spoločnosť z tretej krajiny môže poskytovať informácie alebo marketingové materiály osobám 
v EÚ na žiadosť tejto osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74) Ustanovenie tejto smernice, ktorým sa 
upravuje poskytovanie služieb v Únii 
spoločnosťami z tretích krajín, by nemalo 
mať vplyv na možnosť, aby osoby usadené 
v Únii využívali investičné služby 
spoločnosti z tretej krajiny z vlastného 
výlučného podnetu. Ak spoločnosť z tretej 
krajiny poskytuje služby z vlastného 
výlučného podnetu osoby usadenej v Únii, 
tieto služby by sa nemali považovať za 
poskytnuté na území Únie. V prípade, že sa 
spoločnosť z tretej krajiny snaží získať 
klientov alebo potenciálnych klientov 
v Únii alebo propaguje či inzeruje 
investičné služby alebo činnosti spolu 
s vedľajšími službami v Únii, nemalo by sa 
predpokladať, že sa služba poskytuje 
z vlastného výlučného podnetu klienta.

(74) Ustanovenie tejto smernice, ktorým sa 
upravuje poskytovanie služieb v Únii 
spoločnosťami z tretích krajín, by nemalo 
mať vplyv na možnosť, aby osoby usadené 
v Únii využívali investičné služby 
spoločnosti z tretej krajiny z vlastného 
podnetu. Ak spoločnosť z tretej krajiny 
poskytuje služby z vlastného podnetu 
osoby usadenej v Únii, tieto služby by sa 
nemali považovať za poskytnuté na území 
Únie. V prípade, že sa spoločnosť z tretej 
krajiny snaží získať klientov alebo 
potenciálnych klientov v Únii alebo 
propaguje či inzeruje investičné služby 
alebo činnosti spolu s vedľajšími službami 
v Únii inak ako počas existujúceho 
vzťahu, ktorý si vyžaduje pokračovať v 
poskytovaní služby spoločnosťou svojmu 
klientovi, nemalo by sa predpokladať, že sa 
služba poskytuje z vlastného podnetu 
klienta.

Or. en

Odôvodnenie

Mnohé investičné služby a činnosti sa poskytujú v kontexte už existujúcich vzťahov medzi 
spoločnosťou a klientom. Bezdôvodne by sa tým obmedzil prístup investorov a protistrán EÚ 
k službám poskytovaným spoločnosťami z tretích krajín, ak bol spoločnostiam z tretích krajín 
napríklad vydaný zákaz poskytovať informácie a výskum existujúcim klientom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74) Ustanovenie tejto smernice, ktorým sa 
upravuje poskytovanie služieb v Únii 
spoločnosťami z tretích krajín, by nemalo 
mať vplyv na možnosť, aby osoby usadené
v Únii využívali investičné služby 
spoločnosti z tretej krajiny z vlastného 
výlučného podnetu. Ak spoločnosť z tretej 
krajiny poskytuje služby z vlastného 
výlučného podnetu osoby usadenej v Únii, 
tieto služby by sa nemali považovať za 
poskytnuté na území Únie. V prípade, že sa 
spoločnosť z tretej krajiny snaží získať 
klientov alebo potenciálnych klientov 
v Únii alebo propaguje či inzeruje 
investičné služby alebo činnosti spolu 
s vedľajšími službami v Únii, nemalo by sa 
predpokladať, že sa služba poskytuje 
z vlastného výlučného podnetu klienta.

(74) Ustanovenie tejto smernice, ktorým sa 
upravuje poskytovanie služieb v Únii 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré 
nespĺňajú kritéria rovnocennosti, by 
nemalo mať vplyv na možnosť, aby 
retailoví klienti usadení v Únii využívali 
investičné služby spoločnosti z tretej 
krajiny z vlastného výlučného podnetu. Ak 
spoločnosť z tretej krajiny poskytuje 
služby z vlastného výlučného podnetu 
retailového klienta usadeného v Únii, tieto 
služby by sa nemali považovať za 
poskytnuté na území Únie. V prípade, že sa 
spoločnosť z tretej krajiny snaží získať 
klientov alebo potenciálnych klientov 
v Únii alebo propaguje či inzeruje 
investičné služby alebo činnosti spolu 
s vedľajšími službami v Únii, nemalo by sa 
predpokladať, že sa služba poskytuje 
z vlastného výlučného podnetu klienta.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 74 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74 a) Pri vykonávaní účinného 
vykonania posúdenia pre režimy tretích 
krajín by sa mali obmedziť na tie 
ustanovenia, ktoré boli schválené na 
medzinárodných fórach, napríklad G20. 
Zatiaľ čo by pravidlá týkajúce sa 
povinnosti obchodovania s derivátmi mali 
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byť čo najviac koordinované v súlade s 
nariadením (EÚ) č. …/… [EMIR], na 
mnoho častí tejto smernice sa nevzťahujú 
záväzky G20, ani nie sú zamerané na 
stabilitu finančného systému a preto 
nemôžu byť vhodné na to, aby ich tretie 
krajiny priamo prijali.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 74 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74 b) Pri vykonávaní posúdenia 
rovnocennosti tretej krajiny by Komisia 
mala zabezpečiť, že bude dodržaný 
prístup, ktorý uprednostňuje v prvom rade 
najväčších obchodných partnerov EÚ, a 
až potom krajiny, ktoré majú len niekoľko 
spoločností s prístupom na trhy EÚ, 
pokiaľ neposúdi dôležitejšie trhy.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom spravodajcu o prechodných ustanoveniach, 
ktoré sa majú uplatňovať na tretie krajiny, pokiaľ sa nevykoná posúdenie rovnocennosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 74 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74 c) Spoločnosť tretej krajiny by nemala 
vyžadovať povolenie alebo registráciu zo 
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strany EÚ pri poskytovaní služieb z 
podnetu klienta EÚ, ak poskytuje služby 
iba tým spoločnostiam, ktorým bolo 
udelené povolenie v súlade s MiFID, 
alebo ak tieto služby poskytuje výlučne 
mimo EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je potrebné s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti EÚ mali prístup na trhy 
tretích krajín, keďže niektoré krajiny nikdy nedosiahnu úroveň rovnocennosti EÚ a navyše 
vyžadujú, aby sa na vykonávanie určitých činností využívali miestne subjekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) Povolenie na prevádzkovanie 
regulovaného trhu by sa malo rozšíriť 
na všetky činnosti, ktoré priamo súvisia 
s vystavovaním, spracovaním, vykonaním, 
potvrdením a postúpením pokynov 
z miesta, kde takéto pokyny regulovaný trh 
prijíma, na miesto, kde sa odosielajú 
na následnú finalizáciu, a na činnosti 
súvisiace s prijímaním finančných 
nástrojov na obchodovanie. Sem by mali 
tiež patriť transakcie uzavreté 
prostredníctvom    určených tvorcov trhu 
vymenovaných regulovaným trhom, ktoré 
sa uskutočňujú v rámci  jeho systémov 
a v súlade s pravidlami, ktoré tieto systémy 
upravujú. Nie všetky transakcie uzavreté  
členmi alebo účastníkmi regulovaného 
trhu, MTF alebo OTF  sa budú posudzovať 
ako uzavreté  v rámci systémov 
regulovaného trhu, MTF alebo OTF . 
Transakcie, ktoré členovia alebo účastníci 
uzavrú  na bilaterálnom základe a ktoré 
nespĺňajú všetky povinnosti stanovené pre 

(75) Povolenie na prevádzkovanie 
regulovaného trhu by sa malo rozšíriť 
na všetky činnosti, ktoré priamo súvisia 
s vystavovaním, spracovaním, vykonaním, 
potvrdením a postúpením pokynov 
z miesta, kde takéto pokyny regulovaný trh 
prijíma, na miesto, kde sa odosielajú 
na následnú finalizáciu, a na činnosti 
súvisiace s prijímaním finančných 
nástrojov na obchodovanie. Sem by mali 
tiež patriť transakcie uzavreté 
prostredníctvom    určených tvorcov trhu 
vymenovaných regulovaným trhom, ktoré 
sa uskutočňujú v rámci  jeho systémov 
a v súlade s pravidlami, ktoré tieto systémy 
upravujú. Nie všetky transakcie uzavreté  
členmi alebo účastníkmi regulovaného trhu 
alebo MTF sa budú posudzovať ako 
uzavreté  v rámci systémov regulovaného 
trhu, MTF. Transakcie, ktoré členovia 
alebo účastníci uzavrú  na bilaterálnom 
základe a ktoré nespĺňajú všetky povinnosti 
stanovené pre regulovaný trh alebo MTF 
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regulovaný trh, MTF alebo OTF  podľa 
tejto smernice, by sa mali posudzovať ako 
transakcie uzavreté  mimo regulovaného 
trhu, MTF alebo OTF  na účely definície 
systematického internalizátora. V takomto 
prípade by sa mala uplatniť povinnosť 
investičných spoločností zverejniť záväzné 
kotácie, ak sú splnené podmienky 
ustanovené touto smernicou.

podľa tejto smernice, by sa mali 
posudzovať ako transakcie uzavreté  mimo 
regulovaného trhu alebo MTF na účely 
definície systematického internalizátora. 
V takomto prípade by sa mala uplatniť 
povinnosť investičných spoločností 
zverejniť záväzné kotácie, ak sú splnené 
podmienky ustanovené touto smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(78) Zavedenie komerčného riešenia pre 
konsolidovaný informačný systém pre 
akcie by malo prispieť k integrovanejšiemu 
európskemu trhu a malo by uľahčiť 
účastníkom trhu získať prístup ku 
konsolidovanému prehľadu 
o informáciách o transparentnosti 
obchodovania, ktoré sú dostupné. 
Plánované riešenie vychádza z udelenia 
povolenia poskytovateľom, ktorí pracujú 
podľa vopred stanovených parametrov, 
nad ktorými sa vykonáva dohľad, a ktorí 
vzájomne súťažia s cieľom dosiahnuť
technicky vysokosofistikované a inovačné 
riešenia, pričom v čo najväčšej miere 
pokrývajú potreby trhu.

(78) Zavedenie komerčného riešenia pre 
konsolidovaný informačný systém pre 
akcie by malo prispieť k integrovanejšiemu 
európskemu trhu a malo by uľahčiť 
účastníkom trhu získať prístup ku 
konsolidovanému prehľadu o údajoch 
týkajúcich sa trhu. Plánované riešenie 
vychádza z udelenia povolenia pre 
schválené mechanizmy zverejňovania s 
cieľom zabezpečiť, aby regulované trhy, 
MTF, OTF, systematické analyzátory a 
spoločnosti obchodujúce mimo burzy
sprístupňovali konzistentné a presné údaje 
o trhu koncovým používateľom a 
poskytovateľom komerčných údajov, ktorí 
by mohli vzájomne súťažiť s cieľom 
poskytovať technicky vysokosofistikované 
a inovačné riešenia, pričom v čo najväčšej 
miere pokrývajú potreby trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované obchodné riešenie pre údaje o trhu poskytnú presné a dostupné konsolidované 
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údaje iba v prípade, ak ESMA vydá spoločné európske normy pre údaje a ak regulované 
schválené mechanizmy zverejňovania, ktoré zverejňujú údaje o trhu, zabezpečia kvalitu a 
konzistentnosť týchto údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Anne E. Jensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(78) Zavedenie komerčného riešenia pre
konsolidovaný informačný systém pre 
akcie by malo prispieť k integrovanejšiemu 
európskemu trhu a malo by uľahčiť 
účastníkom trhu získať prístup ku 
konsolidovanému prehľadu o informáciách 
o transparentnosti obchodovania, ktoré sú 
dostupné. Plánované riešenie vychádza 
z udelenia povolenia poskytovateľom, 
ktorí pracujú podľa vopred stanovených 
parametrov, nad ktorými sa vykonáva 
dohľad, a ktorí vzájomne súťažia 
s cieľom dosiahnuť technicky 
vysokosofistikované a inovačné riešenia, 
pričom v čo najväčšej miere pokrývajú 
potreby trhu.

(78) Zavedenie konsolidovaného 
informačného systému pre akcie by malo 
prispieť k integrovanejšiemu európskemu 
trhu a malo by uľahčiť účastníkom trhu 
získať prístup ku konsolidovanému 
prehľadu o informáciách o transparentnosti 
obchodovania, ktoré sú dostupné, a to za 
rozumné ceny v porovnaní s výrobnými 
nákladmi. Plánované riešenie by 
vykonával jeden subjekt. Tento subjekt by 
bol komerčným podnikom, ktorý by bol 
vymenovaný každé tri roky na základe 
verejného tendra na základe ponuky 
predloženej Európskej komisii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(78) Zavedenie komerčného riešenia pre 
konsolidovaný informačný systém pre 
akcie by malo prispieť k integrovanejšiemu 
európskemu trhu a malo by uľahčiť 
účastníkom trhu získať prístup ku 

(78) Zavedenie komplexného riešenia pre 
konsolidovaný informačný systém pre 
akcie by malo prispieť k integrovanejšiemu 
európskemu trhu a malo by uľahčiť 
účastníkom trhu získať prístup ku 
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konsolidovanému prehľadu o informáciách 
o transparentnosti obchodovania, ktoré sú 
dostupné. Plánované riešenie vychádza 
z udelenia povolenia poskytovateľom, ktorí 
pracujú podľa vopred stanovených 
parametrov, nad ktorými sa vykonáva 
dohľad, a ktorí vzájomne súťažia s cieľom 
dosiahnuť technicky vysokosofistikované 
a inovačné riešenia, pričom v čo najväčšej 
miere pokrývajú potreby trhu.

konsolidovanému prehľadu o informáciách 
o transparentnosti obchodovania, ktoré sú 
dostupné. Plánované riešenie vychádza 
z udelenia povolenia poskytovateľom, ktorí 
pracujú podľa vopred stanovených 
parametrov, nad ktorými sa vykonáva 
dohľad, a ktorí vzájomne súťažia s cieľom 
dosiahnuť technicky vysokosofistikované 
a inovačné riešenia, pričom v čo najväčšej 
miere pokrývajú potreby trhu. Na základe 
požiadavky, aby všetci poskytovatelia 
konsolidovaného informačného systému 
konsolidovali všetky údaje o schváleným 
mechanizmoch zverejňovania sa 
zabezpečí, že hospodárska súťaž bude 
prebiehať v oblasti služieb klientom a nie 
v súvislosti s príslušnými údajmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(78) Zavedenie komerčného riešenia pre 
konsolidovaný informačný systém pre 
akcie by malo prispieť k integrovanejšiemu 
európskemu trhu a malo by uľahčiť 
účastníkom trhu získať prístup ku 
konsolidovanému prehľadu o informáciách 
o transparentnosti obchodovania, ktoré sú 
dostupné. Plánované riešenie vychádza 
z udelenia povolenia poskytovateľom, ktorí 
pracujú podľa vopred stanovených 
parametrov, nad ktorými sa vykonáva 
dohľad, a ktorí vzájomne súťažia s cieľom 
dosiahnuť technicky vysokosofistikované 
a inovačné riešenia, pričom v čo najväčšej 
miere pokrývajú potreby trhu.

(78) Zavedenie komerčného riešenia pre 
konsolidovaný informačný systém pre 
akcie by malo prispieť k integrovanejšiemu 
európskemu trhu a malo by uľahčiť 
účastníkom trhu získať prístup ku 
konsolidovanému prehľadu o informáciách 
o transparentnosti obchodovania, ktoré sú 
dostupné. Plánované riešenie vychádza 
z udelenia povolenia poskytovateľom, ktorí 
pracujú podľa vopred stanovených 
parametrov, nad ktorými sa vykonáva 
dohľad, a ktorí vzájomne súťažia s cieľom 
dosiahnuť technicky vysokosofistikované 
a inovačné riešenia, pričom v čo najväčšej 
miere pokrývajú potreby trhu. V prípade, 
že komerčné riešenia nepovedú k 
zavedeniu účinného konsolidovaného 
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informačného systému pre akcie, 
Európska komisia by mala pre 
konsolidovaný informačný systém pre 
akcie predložiť verejné riešenie v záujme 
účinného zabezpečenia transparentnosti 
po obchodovaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 78 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(78 a) Vzhľadom na systémové riziko 
najmä syntetických fondov 
obchodovaných na burze a ich využívanie 
retailovými klientmi je mimoriadne 
dôležité, aby boli tieto produkty pre 
investorov transparentnejšie. 
Poskytovanie konsolidovaného 
informačného systému by sa malo 
vzťahovať aj na nástroje podobné 
akciám, konkrétne fondy obchodované na 
burze.

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo sa zdá, že poskytovanie konsolidovaného informačného systému sa rozširuje z akcií 
na nástroje podobné akciám, táto skutočnosť by sa mala výslovne uviesť, najmä vzhľadom na 
vysokú mieru používania fondov obchodovaných na burze retailovými investormi v 
posledných rokoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE
Wolf Klinz
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Návrh smernice
Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(83) Na samite skupiny G20 v Pittsburghu, 
ktorý sa konal 25. septembra 2009, sa 
dohodlo zlepšenie regulácie, fungovania 
a transparentnosti finančných 
a komoditných trhov s cieľom riešiť 
nadmernú volatilitu cien komodít. 
V oznámeniach Komisie z 28. októbra
2009 o lepšom fungovaní potravinového 
reťazca v Európe a z 2. februára 2011 
o riešení problémov na komoditných 
trhoch a trhoch s nerastnými surovinami sa 
navrhli opatrenia, ktoré sa majú prijať 
v súvislosti s preskúmaním 
smernice 2004/39/ES.

(83) Na samite skupiny G20 v Pittsburghu, 
ktorý sa konal 25. septembra 2009, sa 
dohodlo zlepšenie regulácie, fungovania 
a transparentnosti finančných 
a komoditných trhov s cieľom riešiť 
nadmernú volatilitu cien komodít. 
V oznámeniach Komisie z 28. októbra 
2009 o lepšom fungovaní potravinového 
reťazca v Európe a z 2. februára 2011 
o riešení problémov na komoditných 
trhoch a trhoch s nerastnými surovinami sa 
navrhli opatrenia, ktoré sa majú prijať 
v súvislosti s preskúmaním 
smernice 2004/39/ES. Správa organizácie 
IOSCO (Medzinárodná organizácia 
komisií pre cenné papiere) zo septembra 
2011 o zásadách pre reguláciu a dohľad 
nad trhom s komoditnými derivátmi 
stanovuje, že je potrebné zabezpečiť, aby 
fyzické trhy s komoditnými derivátmi 
plnili svoju základnú funkciu, ktorou je
určovanie cien a ochrana pred rizikami, a 
zároveň neboli manipulované bez 
protiprávnych obchodných schém, pričom 
organizácia IOSCO poukazuje na zásadný 
význam transparentnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže trhy s komoditami sú do určitej miery navzájom globálne prepojené, je dôležité 
zohľadniť vykonanú prácu a odporúčania, ktoré uverejnila organizácia IOSCO. Táto správa 
obsahuje odporúčania, ktoré majú pomôcť zabezpečiť, aby fyzické trhy s komoditnými 
derivátmi plnili svoju základnú funkciu, ktorou je určovanie cien a ochrana pred rizikami, a 
zároveň neboli manipulované bez protiprávnych obchodných schém. Tieto zásady orgánom 
pomáhajú pri budovaní primeraného regulačného a kontrolného prístupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
Kay Swinburne
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Návrh smernice
Odôvodnenie 83 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(83 a) V apríli 2011 pracovná skupina 
organizácie IOSCO pre komoditné trhy s 
futures formálne oznámila rade pre 
finančnú stabilitu, že: „Právomoc 
zasahovania by mala zahŕňať 
formalizovanú právomoc v oblasti 
riadenia pozícií vrátane právomoci 
stanoviť v prípade potreby obmedzenia 
pozícií ex ante s cieľom prijať opatrenia 
týkajúce sa pozícií, ktoré môžu 
potenciálne ohroziť riadne fungovanie 
trhu v ktorejkoľvek fáze kontraktu; 
Právomoc stanoviť obmedzenie pre pohyb 
cien za určité obdobie (napr. v rámci 
dňa); alebo pozastaviť obchodovanie 
alebo zaviesť obdobie nečinnosti, čo by sa 
malo pozorne stanoviť a uplatňovať v 
kontexte každého špecifického 
komoditného trhu s futures.“

Or. en

Odôvodnenie

Organizácia IOSCO aj G20 odviedli množstvo práce v oblasti komoditných derivátov, ktorú je 
potrebné uznať a zahrnúť do smernice MiFID s cieľom dodržiavať odporúčania expertov v 
tejto oblasti v záujme globálnej koordinácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 83 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(83 b) Tento prístup formálne schválili 
ministri poľnohospodárstva G20 vo svojej 
deklarácii v Paríži dňa 23. júna 2011. 
„Podporujeme ministrov financií G20 a 
guvernérov centrálnych bánk, ktorí na 
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svojom zasadnutí vo Washingtone dňa 14. 
– 15. apríla 2011 zdôraznili, že je 
potrebné, aby účastníci na trhoch s 
komoditnými derivátmi podliehali 
primeranej regulácii a dohľadu, vyzvali 
na zvýšenie transparentnosti na trhoch s 
derivátmi a na hotovostných trhoch, ako 
to už odporúčala organizácia IOSCO, a 
privítali dokončenie odporúčaní 
organizácie IOSCO do septembra 2011 o 
regulácii a dohľade v tejto oblasti s 
cieľom riešiť problematiku zneužívania 
trhu a manipulácie s trhom, napríklad 
prostredníctvom formalizovanej 
právomoci v oblasti riadenia pozícií 
vrátane právomoci stanoviť v prípade 
potreby obmedzenia pozícií ex-ante okrem 
iných právomocí v oblasti zasahovania.“

Or. en

Odôvodnenie

Organizácia IOSCO aj G20 odviedli množstvo práce v oblasti komoditných derivátov, ktorú je 
potrebné uznať a zahrnúť do smernice MiFID s cieľom dodržiavať odporúčania expertov v 
tejto oblasti v záujme globálnej koordinácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 83 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(83 c) V septembri 2011 stanovila 
organizácia IOSCO svoje zásady pre 
reguláciu a dohľad nad trhom s 
komoditnými derivátmi, ktoré zahŕňajú:
zásady týkajúce sa návrhu kontraktu; 
zásady pre dohľad nad trhom s 
komoditnými derivátmi; zásady zamerané 
na riešenie narušovania trhu s 
komoditnými derivátmi vrátane právomocí 
v oblasti riadenia pozícií a právomocí na 
stanovenie obmedzenia pozícií; zásady pre 
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vykonávanie a výmenu informácií; a 
zásady pre zintenzívnenie určovania cien 
na trhoch s komoditnými derivátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Organizácia IOSCO aj G20 odviedli množstvo práce v oblasti komoditných derivátov, ktorú je 
potrebné uznať a zahrnúť do smernice MiFID s cieľom dodržiavať odporúčania expertov v 
tejto oblasti v záujme globálnej koordinácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 83 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(83 d) Zásady organizácie IOSCO boli 
následne schválené 4. novembra 2011 na 
samite skupiny G20 v Cannes, kde sa 
uviedlo, že „ako súčasť nášho programu 
regulovania financií podporujeme 
odporúčania organizácie IOSCO 
zamerané na zlepšenie regulovania a 
dohľadu nad trhom s komoditnými 
derivátmi. Súhlasíme, že regulátorom trhu 
by sa mali udeliť účinné právomoci v 
oblasti zasahovania s cieľom zabrániť 
zneužívaniu trhu. Regulátori trhu by 
konkrétne mali mať a využívať formálne 
právomoci v oblasti riadenia pozícií, 
okrem iných právomocí týkajúcich sa 
zasahovania vrátane právomoci stanoviť v 
prípade potreby obmedzenia pozícií ex-
ante.“

Or. en

Odôvodnenie

Organizácia IOSCO aj G20 odviedli množstvo práce v oblasti komoditných derivátov, ktorú je 
potrebné uznať a zahrnúť do smernice MiFID s cieľom dodržiavať odporúčania expertov v 
tejto oblasti v záujme globálnej koordinácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 344
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 84

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(84) Právomoci poskytnuté príslušným 
orgánom by mali byť doplnené výslovne 
uvedenými právomocami vyžiadať od 
akejkoľvek osoby informácie o veľkosti 
a účele pozície v derivátových kontraktoch 
týkajúcich sa komodít a požiadať, aby táto 
osoba prijala kroky na zníženie veľkosti 
pozície v derivátových kontraktoch.

(84) Právomoci poskytnuté príslušným 
orgánom by mali byť doplnené výslovne 
uvedenými právomocami pravidelne 
získavať od akejkoľvek osoby informácie 
o veľkosti a účele pozície v derivátových 
kontraktoch týkajúcich sa komodít 
a požiadať, aby táto osoba prijala kroky na 
zníženie veľkosti pozície v derivátových 
kontraktoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 345
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
Odôvodnenie 85

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(85) Príslušným orgánom by mali byť 
udelené výslovné právomoci na 
obmedzenie schopnosti akejkoľvek osoby 
alebo skupiny osôb uzatvoriť derivátový
kontrakt na komoditu. Uplatnenie tohto 
obmedzenia by malo byť možné v prípade 
individuálnych transakcií, ako aj pozícií 
vybudovaných za určitý čas. Najmä 
v tomto druhom prípade by mal príslušný 
orgán zabezpečiť, aby tieto obmedzenia
pozícií boli nediskriminačné a jasne 
vymedzené, aby náležite zohľadňovali 
osobitosť príslušného trhu a aby boli 
potrebné na zabezpečenie integrity 
a riadneho fungovania trhu.

(85) Príslušným orgánom by mali byť 
udelené výslovné právomoci na riadenie 
pozícií akejkoľvek osoby alebo skupiny 
osôb v derivátových kontraktoch na 
komoditu. Príslušný orgán by mal
zabezpečiť, aby právomoci potrebné na 
vykonávanie riadenia týchto pozícií boli 
nediskriminačné a jasne vymedzené, aby 
náležite zohľadňovali osobitosť 
príslušného trhu a aby boli potrebné na 
zabezpečenie integrity a riadneho 
fungovania trhu. Obmedzenia pozícií by sa 
mali využívať len v prípade potreby a len 
v mesiaci dodania, keďže môžu mať 
negatívny hmotný vplyv na likviditu.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 346
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh smernice
Odôvodnenie 85

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(85) Príslušným orgánom by mali byť 
udelené výslovné právomoci na 
obmedzenie schopnosti akejkoľvek osoby 
alebo skupiny osôb uzatvoriť derivátový 
kontrakt na komoditu. Uplatnenie tohto 
obmedzenia by malo byť možné v prípade 
individuálnych transakcií, ako aj pozícií 
vybudovaných za určitý čas. Najmä 
v tomto druhom prípade by mal príslušný 
orgán zabezpečiť, aby tieto obmedzenia 
pozícií boli nediskriminačné a jasne 
vymedzené, aby náležite zohľadňovali 
osobitosť príslušného trhu a aby boli 
potrebné na zabezpečenie integrity 
a riadneho fungovania trhu.

(85) Príslušným orgánom by mali byť 
udelené výslovné právomoci na 
obmedzenie schopnosti akejkoľvek osoby 
alebo skupiny osôb uzatvoriť derivátový 
kontrakt na komoditu. Uplatnenie tohto 
obmedzenia by malo byť možné v prípade 
individuálnych transakcií, ako aj pozícií 
vybudovaných za určitý čas. Najmä 
v tomto druhom prípade by mal príslušný 
orgán zabezpečiť, aby tieto obmedzenia 
pozícií boli nediskriminačné a jasne 
vymedzené, aby náležite zohľadňovali 
osobitosť príslušného trhu a aby boli 
potrebné na zabezpečenie integrity 
a riadneho fungovania trhu, a vyplývali zo 
situácie definovanej orgánom ESMA 
prostredníctvom regulačných technických 
noriem.

Or. en

Odôvodnenie

ESMA by mal mať právomoc zmierniť volatilitu trhu s komoditami a zabrániť narušeniu trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 347
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 85
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(85) Príslušným orgánom by mali byť 
udelené výslovné právomoci na 
obmedzenie schopnosti akejkoľvek osoby 
alebo skupiny osôb uzatvoriť derivátový 
kontrakt na komoditu. Uplatnenie tohto 
obmedzenia by malo byť možné v prípade 
individuálnych transakcií, ako aj pozícií 
vybudovaných za určitý čas. Najmä 
v tomto druhom prípade by mal príslušný 
orgán zabezpečiť, aby tieto obmedzenia 
pozícií boli nediskriminačné a jasne 
vymedzené, aby náležite zohľadňovali 
osobitosť príslušného trhu a aby boli 
potrebné na zabezpečenie integrity 
a riadneho fungovania trhu.

(85) Príslušným orgánom by mali byť 
udelené výslovné právomoci na 
obmedzenie schopnosti akejkoľvek osoby 
alebo skupiny osôb uzatvoriť derivátový 
kontrakt na komoditu. Uplatnenie tohto 
obmedzenia by malo byť možné v prípade 
individuálnych transakcií, ako aj pozícií 
vybudovaných za určitý čas. Najmä 
v tomto druhom prípade by mal príslušný 
orgán zabezpečiť, aby tieto obmedzenia 
pozícií boli nediskriminačné a jasne 
vymedzené, aby náležite zohľadňovali 
osobitosť príslušného trhu a aby boli 
potrebné na zabezpečenie integrity 
a riadneho fungovania trhu a odstránili 
nadmerné špekulácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 348
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 86

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(86) Všetky miesta obchodovania, ktoré 
ponúkajú obchodovanie s komoditnými 
derivátmi, by mali mať zavedené 
primerané obmedzenia alebo vhodné 
alternatívne opatrenia určené na podporu 
likvidity, zabránenie zneužitiu trhu a na 
zabezpečenie riadnych cenových 
podmienok a podmienok vyrovnania. 
ESMA by mal udržiavať a zverejňovať 
zoznam obsahujúci zhrnutie všetkých 
takýchto platných opatrení. Tieto 
obmedzenia alebo opatrenia by sa mali 
uplatňovať súdržne a mali by prihliadať na 
špecifické charakteristiky predmetného 

(86) Okrem právomocí dostupných 
príslušným orgánom v oblasti zavádzania 
obmedzení pozícií, všetky miesta 
obchodovania, ktoré ponúkajú 
obchodovanie s komoditnými derivátmi, by 
mali mať zavedené primerané opatrenia na 
riadenie pozícií určené na podporu 
likvidity, zabránenie zneužitiu trhu a na 
zabezpečenie riadnych cenových 
podmienok a podmienok vyrovnania. 
Medzi takéto opatrenia môže patriť 
napríklad identifikácia budovania 
rozsiahlych koncentrácií pozícií blízko 
vyrovnania, obmedzenie pozícií, 
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trhu. Takisto by mali jednoznačne 
vymedziť, na koho sa uplatňujú, a mali by 
sa v nich určiť všetky výnimky z ich 
uplatňovania, ako aj príslušné kvantitatívne 
prahové hodnoty, ktoré predstavujú 
obmedzenia alebo ktoré môžu byť 
podnetom na uplatňovanie iných 
požiadaviek. Komisii by sa mala udeliť 
právomoc prijímať delegované akty, okrem 
iného s cieľom zabrániť akýmkoľvek 
rôznorodým účinkom obmedzení alebo
opatrení vzťahujúcich sa na porovnateľné 
zmluvy na rôznych miestach.

obmedzenie pohybu, nariadenie likvidácie 
alebo prenosu otvorených pozícií, zrušenie 
obchodovania, zmena podmienok 
dodania, zrušenie obchodovania a žiadosť 
o zámer dodania. Je však potrebné uznať, 
že jedno miesto obchodovania nie je 
schopné zohľadniť kumulované pozície 
jeho členov alebo účastníkov týkajúce sa 
celkového trhu. ESMA by mal definovať 
kľúčové prvky harmonizovaného režimu 
riadenia pozícií prostredníctvom 
regulačných technických noriem a 
zverejňovať zoznam obsahujúci zhrnutie 
všetkých takýchto platných opatrení. Tieto 
opatrenia by sa mali uplatňovať súdržne a 
mali by prihliadať na špecifické 
charakteristiky predmetného trhu. Takisto 
by mali jednoznačne vymedziť, na koho sa 
uplatňujú, a mali by sa v nich určiť všetky 
výnimky z ich uplatňovania, ako aj 
príslušné kvantitatívne prahové hodnoty, 
ktoré predstavujú obmedzenia alebo ktoré 
môžu byť podnetom na uplatňovanie iných 
požiadaviek. Komisii by sa mala udeliť 
právomoc prijímať delegované akty, okrem 
iného s cieľom zabrániť akýmkoľvek 
rôznorodým účinkom opatrení 
vzťahujúcich sa na porovnateľné zmluvy 
na rôznych miestach.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné uviesť, že smernica MiFID II navrhuje právomoci pre príslušné orgány s cieľom 
zaviesť obmedzenia pozícií a prijatie niektorých opatrení zo strany miest obchodovania. Tieto 
opatrenia by mali byť doplňujúce, nie zdvojené. Existuje mnoho spôsobov, ako môžu miesta 
obchodovania prijímať a akými prijímajú opatrenia na zabezpečenie riadneho fungovania 
trhov. Túto skutočnosť je potrebné uznať a obmedzenia pozícií by mali byť príkladom 
opatrení, ktoré by miesta obchodovania mali zaviesť, ale nemali by byť povinné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 349
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Odôvodnenie 86

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(86) Všetky miesta obchodovania, ktoré 
ponúkajú obchodovanie s komoditnými 
derivátmi, by mali mať zavedené 
primerané obmedzenia alebo vhodné 
alternatívne opatrenia určené na podporu 
likvidity, zabránenie zneužitiu trhu a na 
zabezpečenie riadnych cenových
podmienok a podmienok vyrovnania. 
ESMA by mal udržiavať a zverejňovať 
zoznam obsahujúci zhrnutie všetkých 
takýchto platných opatrení. Tieto 
obmedzenia alebo opatrenia by sa mali 
uplatňovať súdržne a mali by prihliadať na 
špecifické charakteristiky predmetného 
trhu. Takisto by mali jednoznačne 
vymedziť, na koho sa uplatňujú, a mali by 
sa v nich určiť všetky výnimky z ich 
uplatňovania, ako aj príslušné kvantitatívne 
prahové hodnoty, ktoré predstavujú 
obmedzenia alebo ktoré môžu byť 
podnetom na uplatňovanie iných 
požiadaviek. Komisii by sa mala udeliť 
právomoc prijímať delegované akty, okrem 
iného s cieľom zabrániť akýmkoľvek 
rôznorodým účinkom obmedzení alebo
opatrení vzťahujúcich sa na porovnateľné 
zmluvy na rôznych miestach.

(86) Všetky miesta obchodovania, ktoré 
ponúkajú obchodovanie s komoditnými 
derivátmi, by mali mať zavedené 
primerané obmedzenia a vhodné 
dodatočné opatrenia určené na podporu 
likvidity, zabránenie zneužitiu trhu a na 
zabezpečenie riadneho fungovania 
určovania cien a podmienok vyrovnania, 
ako aj odstránenie nadmernej špekulácie. 
ESMA by mal udržiavať a zverejňovať 
zoznam obsahujúci zhrnutie všetkých 
takýchto platných opatrení. Tieto 
obmedzenia a opatrenia by sa mali 
uplatňovať súdržne a mali by prihliadať na 
špecifické charakteristiky predmetného 
trhu. Takisto by mali jednoznačne 
vymedziť, na koho sa uplatňujú, a mali by 
sa v nich určiť všetky výnimky z ich 
uplatňovania, ako aj príslušné kvantitatívne
a kvalitatívne prahové hodnoty, ktoré 
predstavujú obmedzenia alebo ktoré môžu 
byť podnetom na uplatňovanie iných 
požiadaviek. Komisii by sa mala udeliť 
právomoc prijímať regulačné technické 
normy, okrem iného s cieľom zabrániť 
akýmkoľvek rôznorodým účinkom 
obmedzení a opatrení vzťahujúcich sa na 
porovnateľné zmluvy na rôznych miestach.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 87

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(87) Miesta obchodovania, na ktorých sa (87) Miesta obchodovania, na ktorých sa 
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obchoduje s najlikvidnejšími komoditnými 
derivátmi, by mali zverejňovať súhrnný 
týždenný rozpis pozícií držaných rôznymi 
druhmi účastníkov trhu vrátane klientov 
tých účastníkov, ktorí neobchodujú vo 
vlastnom mene. Príslušnému orgánu by 
mal byť na žiadosť sprístupnený
komplexný a podrobný rozpis podľa 
jednotlivých druhov aj totožností 
účastníkov trhu.

obchoduje s najlikvidnejšími komoditnými 
derivátmi, by mali zverejňovať súhrnný 
týždenný rozpis pozícií držaných rôznymi 
druhmi účastníkov trhu vrátane klientov 
tých účastníkov, ktorí neobchodujú vo 
vlastnom mene. Príslušnému orgánu by 
mal byť pravidelne oznamovaný
komplexný a podrobný rozpis podľa 
jednotlivých druhov aj totožností 
účastníkov trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Návrh smernice
Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(88) Prihliadajúc na komuniké ministrov 
financií a guvernérov centrálnych bánk 
krajín skupiny G20 z 15. apríla 2011 
o zabezpečení toho, aby účastníci trhov 
s komoditnými derivátmi podliehali 
primeranej regulácii a dohľadu, by sa 
výnimky zo smernice 2004/39/ES pre 
rôznych účastníkov aktívnych na trhoch s 
komoditnými derivátmi mali upraviť 
s cieľom zabezpečiť, aby činnosti 
spoločností, ktoré nie sú súčasťou 
finančnej skupiny, zahŕňajúce zaistenie 
rizík súvisiacich s výrobou a iných rizík, 
ako aj poskytovanie investičných služieb 
s komoditnými alebo exotickými derivátmi 
na vedľajšom základe pre klientov hlavnej 
činnosti, zostali oslobodené, ale aby 
spoločnosti špecializujúce sa na 
obchodovanie s komoditami 
a komoditnými derivátmi boli zahrnuté do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Toto odôvodnenie nerešpektuje obmedzené výnimky stanovené v článku 2 a vedie k 
nejednoznačnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(88) Prihliadajúc na komuniké ministrov 
financií a guvernérov centrálnych bánk 
krajín skupiny G20 z 15. apríla 2011 
o zabezpečení toho, aby účastníci trhov 
s komoditnými derivátmi podliehali 
primeranej regulácii a dohľadu, by sa 
výnimky zo smernice 2004/39/ES pre 
rôznych účastníkov aktívnych na trhoch s 
komoditnými derivátmi mali upraviť 
s cieľom zabezpečiť, aby činnosti 
spoločností, ktoré nie sú súčasťou 
finančnej skupiny, zahŕňajúce zaistenie 
rizík súvisiacich s výrobou a iných rizík, 
ako aj poskytovanie investičných služieb 
s komoditnými alebo exotickými derivátmi 
na vedľajšom základe pre klientov hlavnej 
činnosti, zostali oslobodené, ale aby
spoločnosti špecializujúce sa na 
obchodovanie s komoditami 
a komoditnými derivátmi boli zahrnuté do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(88) Prihliadajúc na komuniké ministrov 
financií a guvernérov centrálnych bánk 
krajín skupiny G20 z 15. apríla 2011 
o zabezpečení toho, aby účastníci trhov 
s komoditnými derivátmi podliehali 
primeranej regulácii a dohľadu, by sa 
výnimky zo smernice 2004/39/ES pre 
rôznych účastníkov aktívnych na trhoch s 
komoditnými derivátmi mali upraviť 
s cieľom zabezpečiť, aby činnosti 
spoločností, ktoré nie sú súčasťou 
finančnej skupiny, zahŕňajúce zaistenie 
rizík súvisiacich s výrobou a iných rizík, 
ako aj poskytovanie investičných služieb 
s komoditnými alebo exotickými derivátmi 
na vedľajšom základe pre klientov hlavnej 
činnosti, zostali oslobodené. V tejto 
súvislosti je potrebné zohľadniť, že
spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je 
produkcia alebo dodávka komodít a ktoré 
v rámci vedľajšej činnosti obchodujú s 
komoditnými derivátmi na vlastný účet, 
podliehajú na základe odvetvových 
ustanovení, napríklad nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a 
transparentnosti veľkoobchodného trhu s 
energiou (REMIT), najmä so zreteľom na 
obchodovanie so spotmi a forwardmi, 
osobitnému dohľadu a oznamovacej 
povinnosti a podľa nariadenia (EÚ) č. 
…/…[EMIR] so zreteľom na 
štandardizované mimoburzové transakcie 
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s derivátmi oznamovacej povinnosti. 
Spoločnosti špecializujúce sa na 
obchodovanie s komoditami 
a komoditnými derivátmi by však mali byť
zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice.

Or. de

Odôvodnenie

Spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje nariadenie EMIR a odvetvové predpisy (napr. nariadenie 
2011/1227/ES, REMIT), by mali byť vyňaté z uplatňovania smernice MiFID, pokiaľ ich 
činnosť predstavuje vedľajšiu činnosť k ich 3 hlavnej činnosti. Nariadenie REMIT stanovuje 
účinný a primeraný dohľad nad trhom, ako aj povinnosť oznamovania transakcií, ktoré sa 
výslovne vzťahujú na tie transakcie, ktoré nepatria do pôsobnosti smernice MiFID. 
Nariadenie EMIR bude o. i. obsahovať rámec pre oznamovanie transakcií, centrálne 
zúčtovanie a ďalšie požiadavky týkajúce sa riadenia rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(88) Prihliadajúc na komuniké ministrov 
financií a guvernérov centrálnych bánk 
krajín skupiny G20 z 15. apríla 2011 
o zabezpečení toho, aby účastníci trhov 
s komoditnými derivátmi podliehali 
primeranej regulácii a dohľadu, by sa 
výnimky zo smernice 2004/39/ES pre 
rôznych účastníkov aktívnych na trhoch s 
komoditnými derivátmi mali upraviť 
s cieľom zabezpečiť, aby činnosti 
spoločností, ktoré nie sú súčasťou 
finančnej skupiny, zahŕňajúce zaistenie 
rizík súvisiacich s výrobou a iných rizík, 
ako aj poskytovanie investičných služieb 
s komoditnými alebo exotickými derivátmi
na vedľajšom základe pre klientov hlavnej 
činnosti, zostali oslobodené, ale aby 
spoločnosti špecializujúce sa na 

(88) Prihliadajúc na komuniké ministrov 
financií a guvernérov centrálnych bánk 
krajín skupiny G20 z 15. apríla 2011 
o zabezpečení toho, aby účastníci trhov 
s komoditnými derivátmi podliehali 
primeranej regulácii a dohľadu, by sa 
výnimky zo smernice 2004/39/ES pre 
rôznych účastníkov aktívnych na trhoch s 
komoditnými derivátmi mali upraviť 
s cieľom zabezpečiť, aby činnosti 
spoločností, ktoré nie sú súčasťou 
finančnej skupiny, zahŕňajúce zaistenie 
rizík súvisiacich s výrobou a iných rizík, 
ako aj poskytovanie investičných služieb 
s komoditnými alebo exotickými derivátmi 
na vedľajšom základe pre klientov hlavnej 
činnosti, zostali oslobodené, ak rozsah 
alebo vplyv tejto činnosti nie je na tomto 
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obchodovanie s komoditami 
a komoditnými derivátmi boli zahrnuté do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

trhu dôležitý, ale aby spoločnosti 
špecializujúce sa na obchodovanie 
s komoditami a komoditnými derivátmi 
boli zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 88 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(88 a) V súlade s komuniké skupiny G20 a 
s cieľom presadzovať globálnu 
harmonizáciu a zabrániť regulačnej 
arbitráži, by definícia derivátového 
finančného nástroja mala 
zrozumiteľnejšie vylučovať všetky 
kontrakty týkajúce sa predaja komodity 
pre budúce dodávky alebo jej odloženia, 
pokiaľ táto transakcia nemá znaky 
ostatných derivátových finančných 
nástrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Výslovné vylúčenie produktov fyzicky dodávaných v budúcnosti je potrebné na definitívne 
objasnenie skutočnosti, že tieto produkty sa nebudú považovať za „iné derivátové finančné 
nástroje“ bez ohľadu na miesto ich uplatňovania. Tento návrh by zosúladil právne predpisy 
EÚ s definíciou swapov podľa Dodd-Frankovho zákona v USA, kde sa kontrakty s dodávkou 
komodít v budúcnosti nepovažujú za „swapy“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 89
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(89) Je žiaduce uľahčiť menším a stredným 
podnikom prístup ku kapitálu a uľahčiť 
ďalší rozvoj špecializovaných trhov, ktoré 
sú zamerané na uspokojovanie potrieb 
menších a stredných emitentov. Tieto trhy, 
ktoré sú zvyčajne organizované podľa tejto 
smernice ako systémy MTF, sú všeobecne 
známe ako trhy MSP, rastové trhy alebo 
mladé trhy. Vytvorenie novej podkategórie 
trhov rastu MSP v rámci kategórie MTF 
a registrácia týchto trhov by ich mali 
zviditeľniť a mali by pomôcť vypracovať 
všeobecné celoeurópske regulačné 
predpisy pre tieto trhy.

(89) Je žiaduce uľahčiť menším a stredným 
podnikom prístup ku kapitálu a uľahčiť 
ďalší rozvoj špecializovaných trhov, ktoré 
sú zamerané na uspokojovanie potrieb 
menších a stredných emitentov. Tieto trhy, 
ktoré sú zvyčajne organizované podľa tejto 
smernice ako systémy MTF, sú všeobecne 
známe ako trhy MSP, rastové trhy alebo 
mladé trhy. Vytvorenie novej podkategórie 
trhov rastu MSP v rámci kategórie MTF 
a registrácia týchto trhov by ich mali 
zviditeľniť a mali by pomôcť vypracovať 
všeobecné celoeurópske regulačné 
predpisy pre tieto trhy. Pozornosť by sa 
mala venovať tomu, ako zabezpečiť 
budúce právne predpisy pre intenzívnejšiu 
podporu a presadzovanie využívania tohto 
trhu, keďže táto nová trieda aktív bude 
pre investorov atraktívna. Všetky ostatné 
právne predpisy EÚ týkajúce sa trhu by sa 
mali aktualizovať s cieľom zmierniť 
administratívnu záťaž a poskytnúť ďalšie 
stimuly pre zostavenie zoznamu MSP na 
rastových trhoch MSP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 94

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(94) Z hľadiska významného vplyvu 
a trhového podielu nadobudnutého 
rôznymi MTF je vhodné zabezpečiť 
uzavretie primeraných dohôd o spolupráci 
medzi príslušným orgánom MTF 
a príslušným orgánom jurisdikcie, v ktorej 
MTF poskytuje služby. S cieľom 
zohľadniť očakávaný podobný vývoj by sa 

(94) Z hľadiska významného vplyvu 
a trhového podielu nadobudnutého 
rôznymi MTF je vhodné zabezpečiť 
uzavretie primeraných dohôd o spolupráci 
medzi príslušným orgánom MTF 
a príslušným orgánom jurisdikcie, v ktorej 
MTF poskytuje služby.
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toto ustanovenie malo rozšíriť aj na OTF.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 357
Olle Ludvigsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 99

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(99) Na účely zistenia možných porušení 
by príslušné orgány mali mať potrebné 
vyšetrovacie právomoci a mali by vytvoriť 
účinné mechanizmy na podnecovanie 
oznamovania potenciálnych alebo 
skutočných porušení. Týmito 
mechanizmami by nemali byť dotknuté 
primerané bezpečnostné opatrenia pre 
obvinené osoby. Mali by sa ustanoviť 
primerané postupy na zaistenie práva 
ohlásenej osoby na obhajobu a na 
vypočutie pred prijatím konečného 
rozhodnutia vo vzťahu k nej, ako aj práva 
požiadať o opravný prostriedok pred 
súdom proti rozhodnutiu voči nej.

(99) Na účely zistenia možných porušení 
by príslušné orgány mali mať potrebné 
vyšetrovacie právomoci a mali by vytvoriť 
účinné a spoľahlivé mechanizmy na 
podnecovanie oznamovania potenciálnych 
alebo skutočných porušení. Zamestnanci, 
ktorí oznámia porušenie v rámci svojej 
inštitúcie, by mali byť náležite chránení a 
mala by sa im poskytnúť úplná 
anonymita. Týmito mechanizmami by 
nemali byť dotknuté primerané 
bezpečnostné opatrenia pre obvinené 
osoby. Mali by sa ustanoviť primerané 
postupy na zaistenie práva ohlásenej osoby 
na obhajobu a na vypočutie pred prijatím 
konečného rozhodnutia vo vzťahu k nej, 
ako aj práva požiadať o opravný 
prostriedok pred súdom proti rozhodnutiu 
voči nej.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 358
Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 101

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(101) Touto smernicou by nemali byť
dotknuté žiadne ustanovenia v právnych 

(101) Touto smernicou nie sú dotknuté 
žiadne ustanovenia v právnych predpisoch 
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predpisoch členských štátov týkajúce sa 
trestnoprávnych sankcií.

členských štátov týkajúce sa 
trestnoprávnych sankcií.

Or. en

Odôvodnenie

Presnejšie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Odôvodnenie 108

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(108) Technickými predpismi v oblasti 
finančných služieb by sa mala zaistiť 
súdržná harmonizácia a primeraná ochrana 
vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v 
celej Únii. Bolo by efektívne a vhodné, aby 
sa ESMA ako orgánu s 
vysokošpecializovanými odbornými 
poznatkami zverila úloha vypracovať návrh 
regulačných a vykonávacích technických 
predpisov, ktoré nezahŕňajú politické 
rozhodnutia a ktoré sa predložia Komisii.

(108) Technickými predpismi v oblasti 
finančných služieb by sa mala zaistiť 
súdržná harmonizácia a primeraná ochrana 
vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v 
celej Únii. Bolo by efektívne a vhodné, aby 
sa ESMA ako orgánu s 
vysokošpecializovanými odbornými 
poznatkami zverila úloha vypracovať návrh 
regulačných a vykonávacích technických 
predpisov, ktoré nezahŕňajú politické 
rozhodnutia a ktoré sa predložia Komisii.
Na zabezpečenie konzistentnej ochrany 
investorov a spotrebiteľov v rámci sektora 
finančných služieb by mal ESMA svoje 
úlohy vykonávať pokiaľ možno v úzkej 
spolupráci s ostatnými dvomi orgánmi 
ESA v rámci spoločného výboru.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie konzistentnej ochrany investorov a spotrebiteľov v rámci sektora finančných 
služieb by mal ESMA pokiaľ možno intenzívne spolupracovať s ostatnými dvomi orgánmi ESA 
v rámci spoločného výboru. (návrh ECB)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 360
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 108

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(108) Technickými predpismi v oblasti 
finančných služieb by sa mala zaistiť 
súdržná harmonizácia a primeraná ochrana 
vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v 
celej Únii. Bolo by efektívne a vhodné, aby 
sa ESMA ako orgánu s 
vysokošpecializovanými odbornými 
poznatkami zverila úloha vypracovať návrh 
regulačných a vykonávacích technických 
predpisov, ktoré nezahŕňajú politické 
rozhodnutia a ktoré sa predložia Komisii.

(108) Technickými predpismi v oblasti 
finančných služieb by sa mala zaistiť 
súdržná harmonizácia a primeraná ochrana 
vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v 
celej Únii. Bolo by efektívne a vhodné, aby 
sa ESMA ako orgánu s 
vysokošpecializovanými odbornými 
poznatkami zverila úloha vypracovať návrh 
regulačných a vykonávacích technických 
predpisov, ktoré nezahŕňajú politické 
rozhodnutia a ktoré sa predložia Komisii.
Na zabezpečenie konzistentnej ochrany 
investorov a spotrebiteľov v rámci sektora 
finančných služieb by mal ESMA svoje 
úlohy vykonávať pokiaľ možno v úzkej 
spolupráci s ostatnými dvomi orgánmi 
ESA v rámci spoločného výboru.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie konzistentnej ochrany investorov a spotrebiteľov v rámci sektora finančných 
služieb by mal ESMA pokiaľ možno intenzívne spolupracovať s ostatnými dvomi orgánmi ESA 
v rámci spoločného výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 361
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 109

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(109) Komisia by mala prijať návrh 
regulačných technických predpisov 

(109) Komisia by mala prijať návrh 
regulačných technických predpisov 
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vypracovaných ESMA v súvislosti s 
článkom 7, pokiaľ ide o postupy 
schvaľovania a zamietania žiadostí o 
povolenie investičných spoločností, s 
článkami 9 a 48, pokiaľ ide o požiadavky 
na riadiace orgány, s článkom 12, pokiaľ 
ide o nadobúdanie kvalifikovanej účasti, s 
článkom 27, pokiaľ ide o povinnosť 
vykonávať pokyny za podmienok 
najvýhodnejších pre klienta, s článkami 32 
a 53, pokiaľ ide o pozastavenie 
obchodovania s nástrojmi a vylúčenie 
nástrojov z obchodovania, s článkami 34 a 
54, pokiaľ ide o spoluprácu a výmenu 
informácií, s článkom 36, pokiaľ ide o 
slobodu poskytovať investičné služby a 
činnosti, s článkom 37, pokiaľ ide o 
zriadenie pobočky, s článkom 44, pokiaľ 
ide o poskytovanie služieb spoločnosťami 
z tretích krajín, s článkom 63, pokiaľ ide o 
postupy schvaľovania a zamietania žiadostí 
o povolenie poskytovateľov služieb 
oznamovania údajov, s článkami 66 a 67, 
pokiaľ ide o organizačné požiadavky na 
APA a CTP, a s článkom 84, pokiaľ ide o 
spoluprácu medzi príslušnými orgánmi. 
Komisia by mala prijať tento návrh 
regulačných technických predpisov 
prostredníctvom delegovaných aktov podľa 
článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 
až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

vypracovaných ESMA v súvislosti s 
článkom 7, pokiaľ ide o postupy 
schvaľovania a zamietania žiadostí o 
povolenie investičných spoločností, s 
článkami 9 a 48, pokiaľ ide o požiadavky 
na riadiace orgány, s článkom 12, pokiaľ 
ide o nadobúdanie kvalifikovanej účasti, s 
článkom 27, pokiaľ ide o povinnosť 
vykonávať pokyny za podmienok 
najvýhodnejších pre klienta, s článkami 32 
a 53, pokiaľ ide o pozastavenie 
obchodovania s nástrojmi a vylúčenie 
nástrojov z obchodovania, s článkami 34 a 
54, pokiaľ ide o spoluprácu a výmenu 
informácií, s článkom 36, pokiaľ ide o 
slobodu poskytovať investičné služby a 
činnosti, s článkom 37, pokiaľ ide o 
zriadenie pobočky, s článkom 44, pokiaľ 
ide o poskytovanie služieb spoločnosťami 
z tretích krajín, s článkom 59, pokiaľ ide o 
uplatňovanie riadenia pozícií na trhu s 
komoditnými derivátmi, s článkom 63, 
pokiaľ ide o postupy schvaľovania a 
zamietania žiadostí o povolenie 
poskytovateľov služieb oznamovania 
údajov, s článkami 66 a 67, pokiaľ ide o 
organizačné požiadavky na APA a CTP, a 
s článkom 84, pokiaľ ide o spoluprácu 
medzi príslušnými orgánmi. Komisia by 
mala prijať tento návrh regulačných 
technických predpisov prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 290 
ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 362
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Odôvodnenie 110

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(110) Komisii by sa mala udeliť aj (110) Komisii by sa mala udeliť aj 



PE489.463v01-00 128/131 AM\901763SK.doc

SK

právomoc prijímať vykonávacie technické 
predpisy prostredníctvom vykonávacích 
aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s 
článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. 
ESMA by sa mala zveriť úloha vypracovať 
návrhy vykonávacích technických 
predpisov, ktoré sa predložia Komisii, v 
súvislosti s článkom 7, pokiaľ ide o 
postupy schvaľovania a zamietania žiadostí 
o povolenie investičných spoločností, s 
článkom 12, pokiaľ ide o nadobúdanie 
kvalifikovanej účasti, s článkom 18, pokiaľ 
ide o proces obchodovania pri finalizácii 
transakcií v rámci MTF a OTF, s článkami 
32, 33 a 53, pokiaľ ide o pozastavenie 
obchodovania s nástrojmi a vylúčenie 
nástrojov z obchodovania, s článkom 36, 
pokiaľ ide o slobodu poskytovať investičné 
služby a činnosti, s článkom 37, pokiaľ ide 
o zriadenie pobočky, s článkom 44, pokiaľ 
ide o poskytovanie služieb spoločnosťami 
z tretích krajín, s článkom 60, pokiaľ ide o 
podávanie správ o pozíciách podľa 
jednotlivých kategórií obchodníkov, s 
článkom 78, pokiaľ ide o poskytovanie 
informácií ESMA, s článkom 83, pokiaľ 
ide o povinnosť spolupracovať, s článkom 
84, pokiaľ ide o spoluprácu medzi 
príslušnými orgánmi, s článkom 85, pokiaľ 
ide o výmenu informácií, a s článkom 88, 
pokiaľ ide o konzultácie pred udelením 
povolenia.

právomoc prijímať vykonávacie technické 
predpisy prostredníctvom vykonávacích 
aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s 
článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. 
ESMA by sa mala zveriť úloha vypracovať 
návrhy vykonávacích technických 
predpisov, ktoré sa predložia Komisii, v 
súvislosti s článkom 7, pokiaľ ide o 
postupy schvaľovania a zamietania žiadostí 
o povolenie investičných spoločností, s 
článkom 12, pokiaľ ide o nadobúdanie 
kvalifikovanej účasti, s článkom 18, pokiaľ 
ide o proces obchodovania pri finalizácii 
transakcií v rámci MTF, s článkami 32, 33 
a 53, pokiaľ ide o pozastavenie 
obchodovania s nástrojmi a vylúčenie 
nástrojov z obchodovania, s článkom 36, 
pokiaľ ide o slobodu poskytovať investičné 
služby a činnosti, s článkom 37, pokiaľ ide 
o zriadenie pobočky, s článkom 44, pokiaľ 
ide o poskytovanie služieb spoločnosťami 
z tretích krajín, s článkom 60, pokiaľ ide o 
podávanie správ o pozíciách podľa 
jednotlivých kategórií obchodníkov, s 
článkom 78, pokiaľ ide o poskytovanie 
informácií ESMA, s článkom 83, pokiaľ 
ide o povinnosť spolupracovať, s článkom 
84, pokiaľ ide o spoluprácu medzi 
príslušnými orgánmi, s článkom 85, pokiaľ 
ide o výmenu informácií, a s článkom 88, 
pokiaľ ide o konzultácie pred udelením 
povolenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 363
Anne E. Jensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 111

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(111) Komisia by mala predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
v ktorej sa posudzuje fungovanie 

(111) Komisia by mala predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
v ktorej sa posudzuje fungovanie 
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organizovaných obchodných systémov, 
fungovanie režimu rastových trhov MSP, 
vplyv požiadaviek týkajúcich sa 
automatizovaného obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania, 
skúsenosti s mechanizmom zákazu
určitých produktov alebo praktík a vplyv 
opatrení týkajúcich sa trhov s komoditnými 
derivátmi.

organizovaných obchodných systémov, 
fungovanie režimu rastových trhov MSP, 
vplyv požiadaviek týkajúcich sa 
automatizovaného obchodovania 
a vysokofrekvenčného obchodovania, 
skúsenosti s mechanizmom zákazu 
určitých produktov alebo praktík, vplyv 
zavedenia konsolidovaného informačného 
systému pre akcie vrátane rozvoja cien za 
údaje o trhu vo všeobecnosti a vplyv 
opatrení týkajúcich sa trhov s komoditnými 
derivátmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 364
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 113

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(113) Zriadenie konsolidovaného 
informačného systému pre nástroje iné ako 
nástroje vlastného imania sa z hľadiska 
vykonávania považuje za zložitejšie ako 
zriadenie konsolidovaného informačného 
systému pre nástroje vlastného imania, 
pričom s týmto druhým systémom by 
potenciálni poskytovatelia mali mať 
možnosť získať určité skúsenosti pred jeho 
vybudovaním. V záujme uľahčenia 
riadneho zavedenia konsolidovaného 
informačného systému pre nástroje iné ako 
nástroje vlastného imania je preto vhodné 
pre uplatňovanie vnútroštátnych opatrení 
transponujúcich príslušné ustanovenie 
stanoviť neskorší dátum.

(113) Zriadenie konsolidovaného 
informačného systému pre nástroje iné ako 
nástroje vlastného imania sa z hľadiska 
vykonávania považuje za zložitejšie ako 
zriadenie konsolidovaného informačného 
systému pre nástroje vlastného imania, 
pričom s týmto druhým systémom by 
potenciálni poskytovatelia mali mať 
možnosť získať určité skúsenosti pred jeho 
vybudovaním. V záujme uľahčenia 
riadneho zavedenia konsolidovaného 
informačného systému pre nástroje iné ako 
nástroje vlastného imania je preto vhodné 
pre uplatňovanie vnútroštátnych opatrení 
transponujúcich príslušné ustanovenie 
stanoviť neskorší dátum. V prípade, že 
komerčné riešenia nepovedú k zavedeniu 
účinného konsolidovaného informačného 
systému pre nástroje iné ako akcie, 
Európska komisia by mala pre 
konsolidovaný informačný systém pre 
nástroje iné ako akcie predložiť verejné 
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riešenie v záujme účinného zabezpečenia 
transparentnosti po obchodovaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 365
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 113 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(113 a) Európska komisia by mala v
budúcom nariadení o práve cenných 
papierov predložiť konkrétne legislatívne 
návrhy týkajúce sa definície úschovy a 
správy finančných nástrojov uvedených v 
prílohe I oddielu B zarážky (1), typ 
subjektov EU a mimo EÚ, ktorým je 
potrebné vydať licenciu na vykonávanie 
tejto služby a práva a povinnosti týchto 
subjektov v záujme zabezpečenia integrity 
cenných papierov, absolútnej 
transparentnosti a dodržiavania 
konečných práv investorov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 366
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 113 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(113 a) Na zabezpečenie dlhodobej 
stability, dohľadu nad kontrolou a 
pochopenia celkového finančného toku je 
potrebné maximalizovať reálny čas alebo 
takmer reálny čas mapovania transakcie a 
automatizovaných postupov analýzy. V 
tejto súvislosti je potrebné presadzovať 
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štandardizáciu identifikátorov a určité 
segmenty oznamovania údajov 
prostredníctvom spravodlivého, 
zrozumiteľného a nediskriminačného 
udeľovania licencií na všetky práva 
duševného vlastníctva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 367
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 113 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(113 b) Komisia by spolu s orgánmi 
ESMA, EBA a ESRB mala podporovať 
prácu na identifikátoroch, ktoré 
poukazujú na charakter, typ obsahu aktív 
a mieru komplexnosti štruktúrovaných a 
komplexných produktov.

Or. en

Odôvodnenie

Identifikátory by mali umožniť napríklad určovanie toho, či produkt obsahuje deriváty alebo 
repo.


