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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Jürgen Klute

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Finančná kríza odhalila nedostatky v 
oblasti transparentnosti na finančných 
trhoch. Posilňovanie transparentnosti je 
preto jednou zo spoločných zásad na 
posilnenie finančného systému, ktoré boli 
potvrdené vo vyhlásení krajín skupiny G20 
v Londýne 2. apríla 2009. Na posilnenie 
transparentnosti a zlepšenie fungovania 
vnútorného trhu s finančnými nástrojmi by 
sa mal zaviesť nový rámec stanovujúci 
jednotné požiadavky na transparentnosť 
transakcií na trhoch s finančnými 
nástrojmi. V tomto rámci by sa mali 
stanoviť komplexné pravidlá pre celú škálu 
finančných nástrojov. Mal by dopĺňať 
požiadavky na transparentnosť pokynov 
a transakcií s akciami stanovené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/39/ES z 21. apríla 2004.

(1) Súčasná finančná kríza opäť
dokázala, že trhy nie sú v žiadnom prípade
efektívne. Skôr opak je pravdou.
Nedostatočne regulované trhy majú 
tendenciu stať sa netransparentnými, čo 
vedie k nadmerným špekuláciám a 
vytváraniu ekonomických bublín s
ničivými sociálno-hospodárskymi 
dôsledkami. Cieľom tohto preskúmania je 
ukončiť škodlivé špekulácie a podporiť
nasmerovanie úspor do produktívnych
investícií. Posilňovanie transparentnosti je 
jednou zo spoločných zásad na posilnenie 
finančného systému, ktoré boli potvrdené 
vo vyhlásení krajín skupiny G20 
v Londýne 2. apríla 2009. Na posilnenie 
transparentnosti a zlepšenie fungovania 
vnútorného trhu s finančnými nástrojmi by 
sa mal zaviesť nový rámec stanovujúci 
jednotné požiadavky na transparentnosť 
transakcií na trhoch s finančnými 
nástrojmi. V tomto rámci by sa mali 
stanoviť komplexné pravidlá pre celú škálu 
finančných nástrojov. Mal by dopĺňať 
požiadavky na transparentnosť pokynov 
a transakcií s akciami stanovené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/39/ES z 21. apríla 2004.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Mali by sa zaviesť pojmy regulovaného 
trhu a MTF a mali by sa navzájom úzko 
zosúladiť, aby odrážali skutočnosť, že 
vyjadrujú rovnakú funkciu organizovaného 
obchodovania. Z vymedzení pojmov by sa 
mali vylúčiť bilaterálne systémy, keď 
investičné spoločnosti vstupujú do každého 
obchodu na vlastný účet, dokonca aj ako 
bezriziková protistrana, ktorá stojí medzi 
kupujúcim a predávajúcim. Pojem 
„systém“ zahŕňa všetky také trhy, ktoré 
pozostávajú zo súboru pravidiel 
a obchodnej platformy, ako aj tie, ktoré 
fungujú len na základe súboru pravidiel. 
Regulované trhy a MTF nie sú povinné 
prevádzkovať „technický“ systém 
na párovanie pokynov. Trh, ktorý 
pozostáva iba zo súboru pravidiel, ktoré 
upravujú aspekty týkajúce sa členstva, 
prijímania nástrojov na obchodovanie, 
obchodovania medzi členmi, predkladania 
správ a v prípade potreby povinností 
týkajúcich sa transparentnosti, je 
regulovaným trhom alebo MTF v zmysle 
tejto smernice a transakcie uzavreté podľa 
týchto pravidiel sa považujú za uzavreté 
podľa systémov regulovaného trhu alebo 
MTF. Výraz „záujem kúpiť a predať“ sa 
má chápať v širšom zmysle a zahŕňa 
pokyny, kotácie a prejavenia záujmu. 
Požiadavka, aby sa záujmy v systéme 
zlúčili prostredníctvom nediskrečných 
pravidiel stanovených prevádzkovateľom 
systému znamená, že sa zlučujú podľa 
pravidiel systému alebo prostredníctvom 
protokolov systému alebo interných 
prevádzkových postupov (vrátane postupov 
zabudovaných v softvéri počítača). Výraz 
„nediskrečné pravidlá“ znamená, že tieto 
pravidlá neumožňujú investičnej 
spoločnosti prevádzkovať MTF na základe 
voľnej úvahy, pokiaľ ide o to, ako môžu 
záujmy vzájomne pôsobiť. Vymedzenie 
pojmov si vyžaduje, aby sa záujmy spojili 
takým spôsobom, aby ich výsledkom bola 

(6) Mali by sa objasniť pojmy 
regulovaného trhu a MTF a mali by zostať
navzájom úzko zosúladené, aby odrážali 
skutočnosť, že vyjadrujú rovnakú funkciu 
organizovaného obchodovania. Z 
vymedzení pojmov by sa mali vylúčiť 
bilaterálne systémy, keď investičné 
spoločnosti vstupujú do každého obchodu 
na vlastný účet, dokonca aj ako bezriziková 
protistrana, ktorá stojí medzi kupujúcim 
a predávajúcim. Pojem „systém“ zahŕňa 
všetky také trhy, ktoré pozostávajú 
zo súboru pravidiel a obchodnej platformy, 
ako aj tie, ktoré fungujú len na základe 
súboru pravidiel. Regulované trhy a MTF 
nie sú povinné prevádzkovať „technický“ 
systém na párovanie pokynov. Trh, ktorý 
pozostáva iba zo súboru pravidiel, ktoré 
upravujú aspekty týkajúce sa členstva, 
prijímania nástrojov na obchodovanie, 
obchodovania medzi členmi, predkladania 
správ a v prípade potreby povinností 
týkajúcich sa transparentnosti, je 
regulovaným trhom alebo MTF v zmysle 
tejto smernice a transakcie uzavreté podľa 
týchto pravidiel sa považujú za uzavreté 
podľa systémov regulovaného trhu alebo 
MTF. Výraz „záujem kúpiť a predať“ sa 
má chápať v širšom zmysle a zahŕňa 
pokyny, kotácie a prejavenia záujmu. Aby 
sa vyriešila jedna z najväčších
nejednoznačností pôvodnej smernice, 
pojmy regulovaných trhov a MTF by 
nemali obsahovať žiadny odkaz na
požiadavky na tieto miesta obchodovania.
Súčasné požiadavky na tieto dva typy
miest by mali zostať zachované, ale mali 
by byť uvádzané oddelene od pojmov, aby
pojem zachytával funkciu obchodovania, 
ktorá sa potom stáva predmetom jasného
súboru pravidiel. Jedna z dôležitých
požiadaviek sa týka povinnosti, aby sa 
záujmy v systéme zlúčili prostredníctvom 
nediskrečných pravidiel stanovených 
prevádzkovateľom systému, čo znamená, 
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zmluva, to znamená, že vykonanie sa 
uskutoční podľa pravidiel systému alebo 
prostredníctvom protokolov systému alebo 
interných prevádzkových postupov.

že sa zlučujú podľa pravidiel systému 
alebo prostredníctvom protokolov systému 
alebo interných prevádzkových postupov 
(vrátane postupov zabudovaných v softvéri 
počítača). Výraz „nediskrečné pravidlá“ 
znamená, že tieto pravidlá neumožňujú 
investičnej spoločnosti prevádzkovať MTF 
na základe voľnej úvahy, pokiaľ ide o to, 
ako môžu záujmy vzájomne pôsobiť. 
Vymedzenie pojmov si vyžaduje, aby sa 
záujmy spojili takým spôsobom, aby ich 
výsledkom bola zmluva, to znamená, že 
vykonanie sa uskutoční podľa pravidiel 
systému alebo prostredníctvom protokolov 
systému alebo interných prevádzkových 
postupov.

Or. en

Odôvodnenie

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Mali by sa zaviesť pojmy regulovaného 
trhu a MTF a mali by sa navzájom úzko 
zosúladiť, aby odrážali skutočnosť, že 
vyjadrujú rovnakú funkciu
organizovaného obchodovania. Z 
vymedzení pojmov by sa mali vylúčiť 
bilaterálne systémy, keď investičné 

(6) Mali by sa zaviesť pojmy regulovaného 
trhu, MTF a OTF, aby zachytili funkciu 
organizovaného multilaterálneho 
obchodovania. Pojmy regulovaného trhu 
a MTF by sa mali navzájom úzko 
zosúladiť, aby odrážali skutočnosť, že 
vyjadrujú rovnaký druh organizovaného 
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spoločnosti vstupujú do každého obchodu 
na vlastný účet, dokonca aj ako
bezriziková protistrana, ktorá stojí medzi 
kupujúcim a predávajúcim. Pojem 
„systém“ zahŕňa všetky také trhy, ktoré 
pozostávajú zo súboru pravidiel 
a obchodnej platformy, ako aj tie, ktoré 
fungujú len na základe súboru pravidiel. 
Regulované trhy a MTF nie sú povinné 
prevádzkovať „technický“ systém 
na párovanie pokynov. Trh, ktorý 
pozostáva iba zo súboru pravidiel, ktoré 
upravujú aspekty týkajúce sa členstva, 
prijímania nástrojov na obchodovanie, 
obchodovania medzi členmi, predkladania 
správ a v prípade potreby povinností 
týkajúcich sa transparentnosti, je
regulovaným trhom alebo MTF v zmysle 
tejto smernice a transakcie uzavreté podľa 
týchto pravidiel sa považujú za uzavreté 
podľa systémov regulovaného trhu alebo
MTF. Výraz „záujem kúpiť a predať“ sa 
má chápať v širšom zmysle a zahŕňa 
pokyny, kotácie a prejavenia záujmu. 
Požiadavka, aby sa záujmy v systéme 
zlúčili prostredníctvom nediskrečných 
pravidiel stanovených prevádzkovateľom 
systému znamená, že sa zlučujú podľa 
pravidiel systému alebo prostredníctvom 
protokolov systému alebo interných 
prevádzkových postupov (vrátane postupov 
zabudovaných v softvéri počítača). Výraz 
„nediskrečné pravidlá“ znamená, že tieto 
pravidlá neumožňujú investičnej 
spoločnosti prevádzkovať MTF na základe 
voľnej úvahy, pokiaľ ide o to, ako môžu 
záujmy vzájomne pôsobiť. Vymedzenie 
pojmov si vyžaduje, aby sa záujmy spojili 
takým spôsobom, aby ich výsledkom bola 
zmluva, to znamená, že vykonanie sa 
uskutoční podľa pravidiel systému alebo 
prostredníctvom protokolov systému alebo 
interných prevádzkových postupov.

obchodovania. Pojem OTF by mal byť
podobný, ale mal by umožňovať
organizátorovi OTF väčšiu mieru
flexibility v tom, ako stanovuje svoje 
pravidlá a postupy na zabezpečenie svojej 
schopnosti zachytiť všetky formy
organizovaného multilaterálneho
obchodovania, ktoré nezodpovedajú
kategóriám regulovaného trhu a MTF. Z 
vymedzení pojmov by sa nemali vylúčiť 
systémy, keď organizátor pôsobí v rámci 
bezrizikového základného objemu a stojí 
medzi kupujúcim a predávajúcim. Pojem 
„systém“ zahŕňa všetky také trhy, ktoré 
pozostávajú zo súboru pravidiel 
a obchodnej platformy, ako aj tie, ktoré 
fungujú len na základe súboru pravidiel. 
Regulované trhy, MTF a OTF nie sú 
povinné prevádzkovať centrálny systém 
kníh objednávok na párovanie pokynov, 
ale môžu prevádzkovať iné obchodné
protokoly vrátane systémov, v ktorých
používatelia majú možnosť požiadať o
kotácie od viacerých poskytovateľov. Trh, 
ktorý pozostáva iba zo súboru pravidiel, 
ktoré upravujú aspekty týkajúce sa 
členstva, prijímania nástrojov 
na obchodovanie, obchodovania medzi 
členmi, predkladania správ a v prípade 
potreby povinností týkajúcich sa 
transparentnosti, je regulovaným trhom, 
MTF alebo OTF v zmysle tejto smernice 
a transakcie uzavreté podľa týchto 
pravidiel sa považujú za uzavreté podľa 
systémov regulovaného trhu, MTF alebo 
OTF. Vymedzenie pojmov si vyžaduje, aby 
sa záujmy spojili takým spôsobom, aby ich 
výsledkom bola zmluva, to znamená, že 
vykonanie sa uskutoční podľa pravidiel 
systému alebo prostredníctvom protokolov 
systému alebo interných prevádzkových 
postupov. Výraz „záujem kúpiť a predať“ 
sa má chápať v širšom zmysle a zahŕňa 
pokyny, kotácie a prejavenia záujmu. Na 
regulované trhy a MTF by sa mala 
vzťahovať požiadavka, aby sa záujmy 
v systéme zlúčili prostredníctvom 
nediskrečných pravidiel stanovených 
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prevádzkovateľom systému znamená, že sa 
zlučujú podľa pravidiel systému alebo 
prostredníctvom protokolov systému alebo 
interných prevádzkových postupov 
(vrátane postupov zabudovaných v softvéri 
počítača). Tieto pravidlá neumožňujú 
regulovanému trhu ani investičnej 
spoločnosti prevádzkovať MTF na základe 
voľnej úvahy, pokiaľ ide o to, ako môžu 
záujmy vzájomne pôsobiť.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky miesta obchodovania – regulované trhy, MTF a OTF – by mali byť podrobené
podobným vysokým požiadavkám, pokiaľ ide o prístup a vykonávanie obchodov
prostredníctvom systému. Vzhľadom na zabezpečenie dostatočnej flexibility v rámci režimu na 
zachytenie sietí kríženia príkazov zadaných maklérmi a niektorých typov miest obchodovania 
so štandardizovaných likvidnými derivátmi je však potrebné, aby organizátori OTF mali
určitú väčšiu mieru flexibility v tom, ako si nastavia svoje pravidlá a postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Mali by sa zaviesť pojmy regulovaného 
trhu a MTF a mali by sa navzájom úzko 
zosúladiť, aby odrážali skutočnosť, že 
vyjadrujú rovnakú funkciu organizovaného 
obchodovania. Z vymedzení pojmov by sa 
mali vylúčiť bilaterálne systémy, keď 
investičné spoločnosti vstupujú do každého 
obchodu na vlastný účet, dokonca aj ako 
bezriziková protistrana, ktorá stojí medzi 
kupujúcim a predávajúcim. Pojem 
„systém“ zahŕňa všetky také trhy, ktoré 
pozostávajú zo súboru pravidiel 
a obchodnej platformy, ako aj tie, ktoré 
fungujú len na základe súboru pravidiel. 
Regulované trhy a MTF nie sú povinné 
prevádzkovať „technický“ systém 

(6) Pojmy regulovaného trhu a MTF 
by mali zostať navzájom úzko zosúladené, 
aby odrážali skutočnosť, že vyjadrujú 
rovnakú funkciu organizovaného 
obchodovania. Z vymedzení pojmov by sa 
mali vylúčiť bilaterálne systémy, keď 
investičné spoločnosti vstupujú do každého 
obchodu na vlastný účet, dokonca aj ako 
bezriziková protistrana, ktorá stojí medzi 
kupujúcim a predávajúcim. Pojem 
„systém“ zahŕňa všetky také trhy, ktoré 
pozostávajú zo súboru pravidiel 
a obchodnej platformy, ako aj tie, ktoré 
fungujú len na základe súboru pravidiel. 
Regulované trhy a MTF nie sú povinné 
prevádzkovať „technický“ systém 
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na párovanie pokynov. Trh, ktorý 
pozostáva iba zo súboru pravidiel, ktoré 
upravujú aspekty týkajúce sa členstva, 
prijímania nástrojov na obchodovanie, 
obchodovania medzi členmi, predkladania 
správ a v prípade potreby povinností 
týkajúcich sa transparentnosti, je 
regulovaným trhom alebo MTF v zmysle 
tejto smernice a transakcie uzavreté podľa 
týchto pravidiel sa považujú za uzavreté 
podľa systémov regulovaného trhu alebo 
MTF. Výraz „záujem kúpiť a predať“ sa 
má chápať v širšom zmysle a zahŕňa 
pokyny, kotácie a prejavenia záujmu.
Požiadavka, aby sa záujmy v systéme 
zlúčili prostredníctvom nediskrečných 
pravidiel stanovených prevádzkovateľom 
systému znamená, že sa zlučujú podľa 
pravidiel systému alebo prostredníctvom 
protokolov systému alebo interných 
prevádzkových postupov (vrátane postupov 
zabudovaných v softvéri počítača). Výraz 
„nediskrečné pravidlá“ znamená, že tieto 
pravidlá neumožňujú investičnej 
spoločnosti prevádzkovať MTF na základe 
voľnej úvahy, pokiaľ ide o to, ako môžu 
záujmy vzájomne pôsobiť. Vymedzenie 
pojmov si vyžaduje, aby sa záujmy spojili 
takým spôsobom, aby ich výsledkom bola 
zmluva, to znamená, že vykonanie sa 
uskutoční podľa pravidiel systému alebo 
prostredníctvom protokolov systému alebo 
interných prevádzkových postupov.

na párovanie pokynov. Trh, ktorý 
pozostáva iba zo súboru pravidiel, ktoré 
upravujú aspekty týkajúce sa členstva, 
prijímania nástrojov na obchodovanie, 
obchodovania medzi členmi, predkladania 
správ a v prípade potreby povinností 
týkajúcich sa transparentnosti, je 
regulovaným trhom alebo MTF v zmysle 
tejto smernice a transakcie uzavreté podľa 
týchto pravidiel sa považujú za uzavreté 
podľa systémov regulovaného trhu alebo 
MTF. Výraz „záujem kúpiť a predať“ sa 
má chápať v širšom zmysle a zahŕňa 
pokyny, kotácie a prejavenia záujmu. Aby 
bola funkcia obchodovania regulovaných
trhov a MTF jednoznačná, mali by pojmy
regulovaných trhov a MTF podliehať
jasne vymedzenému súboru pravidiel.
Preto by požiadavky na druhy miest 
obchodovania mali byť uvádzané
oddelene. Požiadavky, ktoré musia byť 
uvádzané oddelene, sa týkajú povinnosti, 
aby sa záujmy v systéme zlúčili 
prostredníctvom nediskrečných pravidiel 
stanovených prevádzkovateľom systému, 
čo znamená, že sa zlučujú podľa pravidiel 
systému alebo prostredníctvom protokolov 
systému alebo interných prevádzkových 
postupov (vrátane postupov zabudovaných 
v softvéri počítača). Výraz „nediskrečné 
pravidlá“ znamená, že tieto pravidlá 
neumožňujú investičnej spoločnosti 
prevádzkovať MTF na základe voľnej 
úvahy, pokiaľ ide o to, ako môžu záujmy 
vzájomne pôsobiť. Vymedzenie pojmov si 
vyžaduje, aby sa záujmy spojili takým 
spôsobom, aby ich výsledkom bola 
zmluva, to znamená, že vykonanie sa 
uskutoční podľa pravidiel systému alebo 
prostredníctvom protokolov systému alebo 
interných prevádzkových postupov.

Or. en

Odôvodnenie

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
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multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Mali by sa zaviesť pojmy regulovaného 
trhu a MTF a mali by sa navzájom úzko 
zosúladiť, aby odrážali skutočnosť, že 
vyjadrujú rovnakú funkciu organizovaného 
obchodovania. Z vymedzení pojmov by sa 
mali vylúčiť bilaterálne systémy, keď 
investičné spoločnosti vstupujú do každého 
obchodu na vlastný účet, dokonca aj ako 
bezriziková protistrana, ktorá stojí medzi 
kupujúcim a predávajúcim. Pojem 
„systém“ zahŕňa všetky také trhy, ktoré 
pozostávajú zo súboru pravidiel 
a obchodnej platformy, ako aj tie, ktoré 
fungujú len na základe súboru pravidiel. 
Regulované trhy a MTF nie sú povinné 
prevádzkovať „technický“ systém 
na párovanie pokynov. Trh, ktorý 
pozostáva iba zo súboru pravidiel, ktoré 
upravujú aspekty týkajúce sa členstva, 
prijímania nástrojov na obchodovanie, 
obchodovania medzi členmi, predkladania 
správ a v prípade potreby povinností 
týkajúcich sa transparentnosti, je 
regulovaným trhom alebo MTF v zmysle 
tejto smernice a transakcie uzavreté podľa 
týchto pravidiel sa považujú za uzavreté 
podľa systémov regulovaného trhu alebo 
MTF. Výraz „záujem kúpiť a predať“ sa 
má chápať v širšom zmysle a zahŕňa 

(6) Mali by sa objasniť pojmy 
regulovaného trhu a MTF a mali by sa 
navzájom úzko zosúladiť, aby odrážali 
skutočnosť, že vyjadrujú rovnakú funkciu 
organizovaného obchodovania. Z 
vymedzení pojmov by sa mali vylúčiť 
bilaterálne systémy, keď investičné 
spoločnosti vstupujú do každého obchodu 
na vlastný účet, dokonca aj ako bezriziková 
protistrana, ktorá stojí medzi kupujúcim 
a predávajúcim. Pojem „systém“ zahŕňa 
všetky také trhy, ktoré pozostávajú 
zo súboru pravidiel a obchodnej platformy, 
ako aj tie, ktoré fungujú len na základe 
súboru pravidiel. Regulované trhy a MTF 
nie sú povinné prevádzkovať „technický“ 
systém na párovanie pokynov. Trh, ktorý 
pozostáva iba zo súboru pravidiel, ktoré 
upravujú aspekty týkajúce sa členstva, 
prijímania nástrojov na obchodovanie, 
obchodovania medzi členmi, predkladania 
správ a v prípade potreby povinností 
týkajúcich sa transparentnosti, je 
regulovaným trhom alebo MTF v zmysle 
tejto smernice a transakcie uzavreté podľa 
týchto pravidiel sa považujú za uzavreté 
podľa systémov regulovaného trhu alebo 
MTF. Výraz „záujem kúpiť a predať“ sa 
má chápať v širšom zmysle a zahŕňa 
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pokyny, kotácie a prejavenia záujmu. 
Požiadavka, aby sa záujmy v systéme 
zlúčili prostredníctvom nediskrečných 
pravidiel stanovených prevádzkovateľom 
systému znamená, že sa zlučujú podľa 
pravidiel systému alebo prostredníctvom 
protokolov systému alebo interných 
prevádzkových postupov (vrátane postupov 
zabudovaných v softvéri počítača). Výraz 
„nediskrečné pravidlá“ znamená, že tieto 
pravidlá neumožňujú investičnej 
spoločnosti prevádzkovať MTF na základe 
voľnej úvahy, pokiaľ ide o to, ako môžu 
záujmy vzájomne pôsobiť. Vymedzenie 
pojmov si vyžaduje, aby sa záujmy spojili 
takým spôsobom, aby ich výsledkom bola 
zmluva, to znamená, že vykonanie sa 
uskutoční podľa pravidiel systému alebo 
prostredníctvom protokolov systému alebo 
interných prevádzkových postupov.

pokyny, kotácie a prejavenia záujmu. 
Jedna z dôležitých požiadaviek sa týka
povinnosti, aby sa záujmy v systéme zlúčili 
prostredníctvom nediskrečných pravidiel 
stanovených prevádzkovateľom systému, 
čo znamená, že sa zlučujú podľa pravidiel 
systému alebo prostredníctvom protokolov 
systému alebo interných prevádzkových 
postupov (vrátane postupov zabudovaných 
v softvéri počítača). Výraz „nediskrečné 
pravidlá“ znamená, že tieto pravidlá 
neumožňujú investičnej spoločnosti 
prevádzkovať MTF na základe voľnej 
úvahy, pokiaľ ide o to, ako môžu záujmy 
vzájomne pôsobiť. Vymedzenie pojmov si 
vyžaduje, aby sa záujmy spojili takým 
spôsobom, aby ich výsledkom bola 
zmluva, to znamená, že vykonanie sa 
uskutoční podľa pravidiel systému alebo 
prostredníctvom protokolov systému alebo 
interných prevádzkových postupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti európskych trhov a na 
vytvorenie rovnakých podmienok pre 
rozličné miesta ponúkajúce služby 
obchodovania je potrebné zaviesť novú 
kategóriu organizovaného obchodného 
systému (organised trading facility –
OTF). Táto nová kategória je vymedzená 
široko, aby bolo možné teraz 
i v budúcnosti zachytiť všetky typy 
organizovaného vykonávania 
a zabezpečovania obchodovania, ktoré 
nezodpovedajú funkciám alebo 
regulačným špecifikáciám existujúcich 

(7) Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti, bezpečnosti a efektívnosti
európskych trhov a na vytvorenie 
rovnakých podmienok pre rozličné miesta 
ponúkajúce služby obchodovania je 
potrebné sprehľadniť existujúce kategórie
miest obchodovania tak, aby funkčne
totožné obchodovanie podliehalo 
rovnakým pravidlám. Toto sprehľadnenie
by malo zahŕňať všetky hlavné zdroje
nejednoznačnosti, aby existujúce miesta 
obchodovania boli schopné teraz 
i v budúcnosti zachytiť všetky typy 
organizovaného vykonávania 
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miest. Preto je potrebné uplatňovať vhodné
organizačné požiadavky a pravidlá 
transparentnosti, ktoré podporujú efektívne 
určovanie cien. Táto nová kategória 
zahŕňa systémy kríženia príkazov 
zadaných maklérmi (broker crossing), 
ktoré možno opísať ako interné systémy 
elektronického párovania prevádzkované 
investičnou spoločnosťou, ktoré párujú 
pokyny klientov s pokynmi iných klientov. 
Nová kategória zahŕňa aj systémy 
oprávnené na obchodovanie s určitými 
dostatočne likvidnými derivátmi, ktoré sú 
oprávnené na zúčtovanie. Nezahŕňa
systémy, v ktorých neprebieha skutočný 
výkon alebo zabezpečovanie 
obchodovania, ako sú oznamovacie tabule 
používané na zverejňovanie záujmov kúpiť 
a predať, iné subjekty zhromažďujúce 
alebo združujúce potenciálne záujmy kúpiť 
alebo predať alebo elektronické služby 
potvrdzovania po skončení obchodu.

a zabezpečovania obchodovania. Preto je 
potrebné uplatňovať rovnaké organizačné 
požiadavky a pravidlá transparentnosti, 
ktoré podporujú efektívne určovanie cien, 
ako aj rovnaké pravidlá, ktorých cieľom 
je zabezpečiť objektívne a nediskrečné
vykonávanie a nediskriminačný prístup k
platformám. Sprehľadnenie pojmov 
regulovaných trhov, MTF 
a systematických internalizátorov by malo 
zabezpečiť, aby systémy kríženia príkazov 
zadaných maklérmi (broker crossing), 
ktoré možno opísať ako interné systémy 
elektronického párovania prevádzkované 
investičnou spoločnosťou, ktoré párujú 
pokyny klientov s pokynmi iných klientov, 
boli upravené ako MTF alebo 
systematickí internalizátori, v závislosti od 
ich funkcie obchodovania. Sprehľadnené 
pojmy regulovaných trhov, MTF 
a systematických internalizátorov by mali
zahŕňať aj systémy oprávnené na 
obchodovanie s určitými dostatočne 
likvidnými derivátmi, ktoré sú oprávnené 
na zúčtovanie. Naopak, nezahŕňa systémy, 
v ktorých neprebieha skutočný výkon alebo 
zabezpečovanie obchodovania, ako sú 
oznamovacie tabule používané na 
zverejňovanie záujmov kúpiť a predať, iné 
subjekty zhromažďujúce alebo združujúce 
potenciálne záujmy kúpiť alebo predať 
alebo elektronické služby potvrdzovania po 
skončení obchodu, ktoré by mali byť aj 
naďalej vymedzované ako nástroje 
obchodované prevažne na mimoburzovom 
trhu (OTC).
[Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
(tzn. vypustenie „OTF“) sa týka celého
textu. Jeho prijatie si vyžaduje
zodpovedajúce zmeny v celom texte vrátane 
vymedzenia v článku 2.]

Or. en

Odôvodnenie

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
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investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti európskych trhov a na 
vytvorenie rovnakých podmienok pre 
rozličné miesta ponúkajúce služby 
obchodovania je potrebné zaviesť novú 
kategóriu organizovaného obchodného 
systému (organised trading facility – OTF). 
Táto nová kategória je vymedzená široko, 
aby bolo možné teraz i v budúcnosti 
zachytiť všetky typy organizovaného 
vykonávania a zabezpečovania 
obchodovania, ktoré nezodpovedajú 
funkciám alebo regulačným špecifikáciám 
existujúcich miest. Preto je potrebné 
uplatňovať vhodné organizačné 
požiadavky a pravidlá transparentnosti, 
ktoré podporujú efektívne určovanie cien. 
Táto nová kategória zahŕňa systémy 
kríženia príkazov zadaných maklérmi 
(broker crossing), ktoré možno opísať ako 
interné systémy elektronického párovania 

(7) Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti európskych trhov a na 
vytvorenie rovnakých podmienok pre 
rozličné miesta ponúkajúce služby 
multilaterálneho obchodovania je potrebné 
zaviesť novú kategóriu organizovaného 
obchodného systému (organised trading 
facility – OTF). Táto nová kategória je 
vymedzená široko, aby bolo možné teraz 
i v budúcnosti zachytiť všetky typy 
organizovaného vykonávania 
a zabezpečovania obchodovania, ktoré 
nezodpovedajú funkciám alebo regulačným 
špecifikáciám existujúcich miest. Preto je 
potrebné uplatňovať vhodné organizačné 
požiadavky a pravidlá transparentnosti, 
ktoré podporujú efektívne určovanie cien. 
Táto nová kategória zahŕňa systémy 
kríženia príkazov zadaných maklérmi 
(broker crossing), ktoré možno opísať ako 
interné systémy elektronického párovania 
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prevádzkované investičnou spoločnosťou, 
ktoré párujú pokyny klientov s pokynmi 
iných klientov. Nová kategória zahŕňa aj 
systémy oprávnené na obchodovanie 
s určitými dostatočne likvidnými 
derivátmi, ktoré sú oprávnené na 
zúčtovanie. Nezahŕňa systémy, v ktorých 
neprebieha skutočný výkon alebo 
zabezpečovanie obchodovania, ako sú 
oznamovacie tabule používané na 
zverejňovanie záujmov kúpiť a predať, iné 
subjekty zhromažďujúce alebo združujúce 
potenciálne záujmy kúpiť alebo predať 
alebo elektronické služby potvrdzovania po 
skončení obchodu.

prevádzkované investičnou spoločnosťou, 
ktoré párujú pokyny klientov s pokynmi 
iných klientov alebo za vlastný kapitál, ak 
je to v najlepšom záujme používateľov
systému. Nová kategória zahŕňa aj tie 
systémy, ktoré by mali byť oprávnené na 
obchodovanie s určitými dostatočne 
likvidnými derivátmi oprávnenými na 
zúčtovanie, avšak nezodpovedajú
pojmovým znakom existujúcich miest 
obchodovania. Nezahŕňa systémy, v 
ktorých neprebieha skutočný výkon alebo 
zabezpečovanie obchodovania, ako sú 
oznamovacie tabule používané na 
zverejňovanie záujmov kúpiť a predať, iné 
subjekty zhromažďujúce alebo združujúce 
potenciálne záujmy kúpiť alebo predať 
alebo elektronické služby potvrdzovania po 
skončení obchodu.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na požiadavku, aby sa štandardizované likvidné deriváty obchodovali výlučne v 
miestach obchodovania, je nutné zaistiť vhodný rozsah kategórií miest obchodovania. 
Niektoré miesta obchodovania s derivátmi sú už autorizované a regulované ako MTF, a mali
by byť schopné v tom pokračovať aj po implementácii MiFID/R. Kategória OTF by mala byť 
schopný zahrnúť všetky ostatné formy organizovaného multilaterálneho obchodovania, čo je
potrebné pre zaistenie dobrého fungovania a efektívnosti trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti európskych trhov a na 
vytvorenie rovnakých podmienok pre 
rozličné miesta ponúkajúce služby 
obchodovania je potrebné zaviesť novú 
kategóriu organizovaného obchodného 
systému (organised trading facility –

(7) Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti a efektívnosti európskych 
trhov a na vytvorenie rovnakých 
podmienok pre rozličné miesta ponúkajúce 
služby obchodovania je nutné, aby bolo 
zrejmé, že miesta obchodovania, ktoré
vykonávajú rovnakú obchodnú činnosť, 
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OTF). Táto nová kategória je vymedzená 
široko, aby bolo možné teraz 
i v budúcnosti zachytiť všetky typy 
organizovaného vykonávania 
a zabezpečovania obchodovania, ktoré 
nezodpovedajú funkciám alebo 
regulačným špecifikáciám existujúcich 
miest. Preto je potrebné uplatňovať
vhodné organizačné požiadavky a pravidlá 
transparentnosti, ktoré podporujú efektívne 
určovanie cien. Táto nová kategória 
zahŕňa systémy kríženia príkazov 
zadaných maklérmi (broker crossing), 
ktoré možno opísať ako interné systémy 
elektronického párovania prevádzkované 
investičnou spoločnosťou, ktoré párujú 
pokyny klientov s pokynmi iných klientov. 
Nová kategória zahŕňa aj systémy 
oprávnené na obchodovanie s určitými 
dostatočne likvidnými derivátmi, ktoré sú 
oprávnené na zúčtovanie. Nezahŕňa
systémy, v ktorých neprebieha skutočný 
výkon alebo zabezpečovanie 
obchodovania, ako sú oznamovacie tabule 
používané na zverejňovanie záujmov kúpiť 
a predať, iné subjekty zhromažďujúce 
alebo združujúce potenciálne záujmy kúpiť 
alebo predať alebo elektronické služby 
potvrdzovania po skončení obchodu.

podliehajú rovnakým pravidlám. 
Existujúce miesta obchodovania by mali 
byť schopné teraz i v budúcnosti zachytiť 
všetky typy organizovaného vykonávania 
a zabezpečovania obchodovania. Rovnaké
organizačné požiadavky a pravidlá 
transparentnosti, ktoré podporujú efektívne 
určovanie cien, by sa preto mali 
vzťahovať na platformy, ktoré poskytujú 
rovnaké pravidlá transparentnosti, 
nediskrečného vykonávania,
nediskriminačného prístupu a úplného
dohľadu nad trhom. Pojmy regulovaných 
trhov, MTF a systematických 
internalizátorov by mali zabezpečiť, že 
systémy kríženia príkazov zadaných 
maklérmi (broker crossing), ktoré možno 
opísať ako interné systémy elektronického 
párovania prevádzkované investičnou 
spoločnosťou, ktoré párujú pokyny 
klientov s pokynmi iných klientov, budú 
regulované ako MTF alebo systematickí 
internalizátori, v závislosti od ich funkcie 
obchodovania, tzn. multilaterálnej alebo 
bilaterálnej. Nové pojmy regulovaných 
trhov, MTF a systematických 
internalizátorov by mali zahŕňať aj 
systémy oprávnené na obchodovanie 
s určitými dostatočne likvidnými 
derivátmi, ktoré sú oprávnené na 
zúčtovanie. Systémy, v ktorých neprebieha 
skutočný výkon alebo zabezpečovanie 
obchodovania, ako sú oznamovacie tabule 
používané na zverejňovanie záujmov kúpiť 
a predať, iné subjekty zhromažďujúce 
alebo združujúce potenciálne záujmy kúpiť 
alebo predať alebo elektronické služby 
potvrdzovania po skončení obchodu by 
však aj naďalej mali byť vymedzované
ako nástroje obchodované prevažne na 
mimoburzovom trhu (OTC).

Or. en

Odôvodnenie

Všetky obchodné platformy prevádzkované organizátormi trhu a investičnými spoločnosťami
by sa mali riadiť rovnakými pravidlami vrátane transparentnosti, nediskrečného vykonávania,
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nediskriminačného prístupu a úplného dohľadu nad trhom. Na trhu, v rámci ktorého sa 
jednotlivé platformy nebudú riadiť rovnakými pravidlami, bude najmä nediskrečné 
vykonávanie ohrozovať proces tvorby cien na trhu a ochranu investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti európskych trhov a na 
vytvorenie rovnakých podmienok pre 
rozličné miesta ponúkajúce služby 
obchodovania je potrebné zaviesť novú 
kategóriu organizovaného obchodného 
systému (organised trading facility –
OTF). Táto nová kategória je vymedzená 
široko, aby bolo možné teraz 
i v budúcnosti zachytiť všetky typy 
organizovaného vykonávania 
a zabezpečovania obchodovania, ktoré 
nezodpovedajú funkciám alebo 
regulačným špecifikáciám existujúcich 
miest. Preto je potrebné uplatňovať
vhodné organizačné požiadavky a pravidlá 
transparentnosti, ktoré podporujú efektívne 
určovanie cien. Táto nová kategória 
zahŕňa systémy kríženia príkazov 
zadaných maklérmi (broker crossing), 
ktoré možno opísať ako interné systémy 
elektronického párovania prevádzkované 
investičnou spoločnosťou, ktoré párujú 
pokyny klientov s pokynmi iných klientov. 
Nová kategória zahŕňa aj systémy 
oprávnené na obchodovanie s určitými 
dostatočne likvidnými derivátmi, ktoré sú 
oprávnené na zúčtovanie. Nezahŕňa
systémy, v ktorých neprebieha skutočný 
výkon alebo zabezpečovanie 
obchodovania, ako sú oznamovacie tabule 
používané na zverejňovanie záujmov kúpiť 
a predať, iné subjekty zhromažďujúce 
alebo združujúce potenciálne záujmy kúpiť 

(7) Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti európskych trhov a na 
vytvorenie rovnakých podmienok pre 
rozličné miesta ponúkajúce služby 
obchodovania je nutné, aby bolo zrejmé, 
že miesta obchodovania, ktoré vykonávajú 
rovnakú obchodnú činnosť, podliehajú 
rovnakým pravidlám. Existujúce miesta 
obchodovania by mali byť schopné
zachytiť všetky typy organizovaného 
vykonávania a zabezpečovania 
obchodovania. Obchodovanie musí 
podliehať riadnym trhovým pravidlám 
(tzn. transparentnosť, nediskrečné 
vykonávanie, nediskriminačný prístup a
úplný dohľad nad trhom).Preto by
organizačné požiadavky a pravidlá 
transparentnosti, ktoré podporujú efektívne 
určovanie cien mali byť rovnaké a mali by 
podliehať riadnym trhovým pravidlám. 
Pojmy regulovaných trhov, MTF 
a systematických internalizátorov by mali
zabezpečiť, že systémy kríženia príkazov 
zadaných maklérmi (broker crossing), 
ktoré možno opísať ako interné systémy 
elektronického párovania prevádzkované 
investičnou spoločnosťou, ktoré párujú 
pokyny klientov s pokynmi iných klientov, 
budú regulované ako MTF alebo 
systematickí internalizátori, v závislosti od 
toho, či vykonávajú multilaterálne alebo 
bilaterálne obchodovanie. Nové pojmy
regulovaných trhov, MTF 
a systematických internalizátorov by mali
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alebo predať alebo elektronické služby 
potvrdzovania po skončení obchodu.

zahŕňať aj systémy oprávnené na 
obchodovanie s určitými dostatočne 
likvidnými derivátmi, ktoré sú oprávnené 
na zúčtovanie. Naopak, systémy, v ktorých 
neprebieha skutočný výkon alebo 
zabezpečovanie obchodovania, ako sú 
oznamovacie tabule používané na 
zverejňovanie záujmov kúpiť a predať, iné 
subjekty zhromažďujúce alebo združujúce 
potenciálne záujmy kúpiť alebo predať 
alebo elektronické služby potvrdzovania po 
skončení obchodu by však aj naďalej mali 
byť vykonávané na báze nástrojov 
obchodovaných prevažne na 
mimoburzovom trhu (OTC).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti európskych trhov a na 
vytvorenie rovnakých podmienok pre 
rozličné miesta ponúkajúce služby 
obchodovania je potrebné zaviesť novú 
kategóriu organizovaného obchodného 
systému (organised trading facility – OTF). 
Táto nová kategória je vymedzená široko, 
aby bolo možné teraz i v budúcnosti 
zachytiť všetky typy organizovaného 
vykonávania a zabezpečovania 
obchodovania, ktoré nezodpovedajú 
funkciám alebo regulačným špecifikáciám 
existujúcich miest. Preto je potrebné 
uplatňovať vhodné organizačné 
požiadavky a pravidlá transparentnosti, 
ktoré podporujú efektívne určovanie cien. 
Táto nová kategória zahŕňa systémy 
kríženia príkazov zadaných maklérmi 

(7) Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti európskych trhov a na 
vytvorenie rovnakých podmienok pre 
rozličné miesta ponúkajúce služby 
obchodovania je potrebné zaviesť novú 
kategóriu organizovaného obchodného 
systému (organised trading facility – OTF). 
Táto nová kategória je vymedzená tak, aby 
sa vzťahovala iba na prípady, ktoré sa 
zdajú byť nedostatočne pokryté 
existujúcimi kategóriami. Preto je 
potrebné uplatňovať vhodné organizačné 
požiadavky a pravidlá transparentnosti, 
ktoré podporujú efektívne určovanie cien. 
Nezahŕňa systémy, v ktorých neprebieha 
skutočný výkon alebo zabezpečovanie 
obchodovania, ako sú oznamovacie tabule 
používané na zverejňovanie záujmov kúpiť 
a predať, iné subjekty zhromažďujúce 



AM\901839SK.doc 17/177 PE489.472v01-00

SK

(broker crossing), ktoré možno opísať ako 
interné systémy elektronického párovania 
prevádzkované investičnou spoločnosťou, 
ktoré párujú pokyny klientov s pokynmi 
iných klientov. Nová kategória zahŕňa aj 
systémy oprávnené na obchodovanie 
s určitými dostatočne likvidnými 
derivátmi, ktoré sú oprávnené na 
zúčtovanie. Nezahŕňa systémy, v ktorých 
neprebieha skutočný výkon alebo 
zabezpečovanie obchodovania, ako sú 
oznamovacie tabule používané na 
zverejňovanie záujmov kúpiť a predať, iné 
subjekty zhromažďujúce alebo združujúce 
potenciálne záujmy kúpiť alebo predať 
alebo elektronické služby potvrdzovania po 
skončení obchodu.

alebo združujúce potenciálne záujmy kúpiť 
alebo predať alebo elektronické služby 
potvrdzovania po skončení obchodu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) V prípade akcií a interných systémov
párovania obchodov, ktoré nie sú
predmetom predbežných rokovaní,
pravidlá transparentnosti vyžadujú 
povolenie príslušného orgánu. Ten by mal
predovšetkým zabezpečiť, aby žiadny z 
účastníkov v systéme nemal privilegované
postavenie, pokiaľ ide o informácie alebo 
uskutočňovanie pokynov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Jean-Paul Gauzès
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7b) V záujme zabezpečenia kvality
procesu tvorby cien na akciových trhoch, 
by sa malo zabezpečiť, aby interné 
systémy párovania obchodov, ktoré 
nepodliehajú pravidlám transparentnosti
predbežných rokovaní, netvorili príliš 
veľký objem pokynov vo vzťahu k 
celkovému objemu trhu. Preto by nemalo 
byť dovolené prepájanie týchto systémov, 
a malo by byť stanovené, že nad určitú 
prahovú úroveň budú musieť tieto 
systémy získať status MTF alebo tam, kde
je to vhodné, status regulovaného trhu.
ESMA by mal vypracovať technické
normy na určenie tejto prahovej úrovne.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7c) „Internými systémami párovania 
obchodov“ sa rozumie akýkoľvek systém 
elektronického párovania obchodov, 
týkajúci sa akcií alebo podobných
cenných papierov, prevádzkovaný
investičnou spoločnosťou, ktorý
umožňuje vzájomné párovanie pokynov 
jej klientov a tam, kde je to vhodné, 
pokynov na vlastný účet.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Táto nová kategória organizovaného 
obchodného systému bude dopĺňať 
existujúce druhy miest obchodovania. Kým 
regulované trhy a multilaterálne obchodné 
systémy sú charakterizované nediskrečným 
vykonávaním transakcií, organizátor 
organizovaného obchodného systému by 
mal mať právomoc rozhodnúť podľa svojej 
úvahy, ako sa má transakcia vykonať. Preto 
by sa na transakcie uzavreté v rámci OTF 
organizovaného investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu mali uplatňovať 
pravidlá výkonu činností a povinnosti 
najlepšieho výkonu a spracovania pokynov 
klientov. Keďže však OTF predstavuje 
skutočnú obchodnú platformu, organizátor 
platformy by mal byť neutrálny. 
Organizátorovi OTF by sa preto nemalo 
povoliť vykonať v rámci OTF žiadnu 
transakciu spájajúcu záujmy viacerých 
tretích strán kupovať a predávať vrátane 
spájania pokynov klientov v systéme za 
svoj vlastný kapitál. Tým sa takisto 
vylučuje aj možnosť ich konania ako 
systematických internalizátorov v rámci 
OTF, ktorý prevádzkujú.

(8) Táto nová kategória organizovaného 
obchodného systému bude dopĺňať 
existujúce druhy miest obchodovania. Kým 
regulované trhy a multilaterálne obchodné 
systémy sú charakterizované nediskrečným 
vykonávaním transakcií, organizátor 
organizovaného obchodného systému by 
mal mať právomoc rozhodnúť podľa svojej 
úvahy, ako sa má transakcia vykonať. Preto 
by sa na transakcie uzavreté v rámci OTF 
organizovaného investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu mali uplatňovať 
pravidlá výkonu činností a povinnosti 
najlepšieho výkonu a spracovania pokynov 
klientov. Keďže však OTF predstavuje 
skutočnú obchodnú platformu, organizátor 
platformy by mal byť neutrálny. 
Organizátorovi OTF by sa preto nemalo 
povoliť vykonať v rámci OTF žiadnu 
transakciu spájajúcu záujmy viacerých 
tretích strán kupovať a predávať vrátane 
spájania pokynov klientov v systéme za 
svoj vlastný kapitál, okrem prípadu, ak sa 
vzťahuje na činnosti tvorby trhu v rámci 
spoločnosti. Tým sa takisto vylučuje aj 
možnosť ich konania ako systematických 
internalizátorov v rámci OTF, ktorý 
prevádzkujú. Preto by sa na organizátora
OTF mali vzťahovať rovnaké povinnosti 
ako na MTF, pokiaľ ide o správne 
riadenie potenciálnych konfliktov
záujmov. V rámci týchto povinností by 
mal organizátor OTF zabezpečiť funkčné
oddelenie OTF a akejkoľvek činnosti
obchodovania na vlastný účet, aby sa 
zabezpečilo spravodlivé, riadne a efektívne
vzájomné pôsobenie záujmov viacerých
tretích strán kupovať a predávať v 
systéme (vrátane tých, ktoré sa týkajú
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vlastného kapitálu organizátora).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh požaduje, aby OTF zaviedli opatrenia správneho 
riadenia konfliktov záujmov, aké existujú aj pre MTF. Organizátor OTF je povinný 
zachovávať nezávislosť pri spájaní pokynov klienta za svoj vlastný kapitál, a keďže súčasné 
opatrenia riadenia konfliktov záujmov pre MTF sa javia ako efektívne, rovnaké požiadavky by 
mali byť zavedené aj pre OTF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Táto nová kategória organizovaného 
obchodného systému bude dopĺňať
existujúce druhy miest obchodovania. 
Kým regulované trhy a multilaterálne 
obchodné systémy sú charakterizované
nediskrečným vykonávaním transakcií, 
organizátor organizovaného obchodného 
systému by mal mať právomoc rozhodnúť 
podľa svojej úvahy, ako sa má transakcia 
vykonať. Preto by sa na transakcie 
uzavreté v rámci OTF organizovaného
investičnou spoločnosťou alebo 
organizátorom trhu mali uplatňovať 
pravidlá výkonu činností a povinnosti 
najlepšieho výkonu a spracovania pokynov 
klientov. Keďže však OTF predstavuje 
skutočnú obchodnú platformu, 
organizátor platformy by mal byť 
neutrálny. Organizátorovi OTF by sa 
preto nemalo povoliť vykonať v rámci 
OTF žiadnu transakciu spájajúcu záujmy 
viacerých tretích strán kupovať 
a predávať vrátane spájania pokynov 
klientov v systéme za svoj vlastný kapitál. 
Tým sa takisto vylučuje aj možnosť ich 
konania ako systematických 

(8) Sprehľadnenie existujúcich druhov
miest obchodovania je potrebné na 
zabezpečenie toho, aby všetky
multilaterálne a bilaterálne obchodné
činnosti podliehali rovnakým pravidlám. 
Objasnenie pojmov a režimov, ktorými sa 
riadia regulované trhy a multilaterálne 
obchodné systémy by predovšetkým mohlo 
objasniť potrebu, aby sa na obe miesta 
obchodovania vzťahovalo nediskrečné 
vykonávanie transakcií. Nediskrečné 
vykonávanie transakcií v rámci 
regulovaných trhov alebo MTF je úplne
oddelené od požiadaviek na 
sprostredkovateľov vo vzťahu ku 
klientom pri vykonávaní pokynov klientov, 
a dopĺňa ich. Preto by sa na transakcie 
uzavreté v rámci regulovaného trhu alebo 
MTF organizovaných investičnou 
spoločnosťou alebo organizátorom trhu 
mali aj naďalej uplatňovať pravidlá 
výkonu činností a povinnosti najlepšieho 
výkonu a spracovania pokynov klientov. 
Keďže však regulačné povinnosti vo 
vzťahu k trhu, týkajúce sa organizovania
obchodnej platformy sa líšia od povinností
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internalizátorov v rámci OTF, ktorý 
prevádzkujú.

sprostredkovateľa vo vzťahu ku klientom, 
musia oba typy platforiem naďalej 
podliehať požiadavke poskytovania 
nediskrečného vykonávania.

Or. en

Odôvodnenie

Upresňuje sa, že nediskrečné vykonávanie je kľúčovým prvkom regulácie trhov v EÚ, od 
ktorého nemožno upustiť. Účinok tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu spočíva v 
zabezpečení, aby sa v rámci všetkých mnohostranných obchodných platforiem, či už
regulovaných trhov alebo MTF, naďalej uplatňovalo nediskrečné vykonávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Táto nová kategória organizovaného 
obchodného systému bude dopĺňať 
existujúce druhy miest obchodovania. Kým 
regulované trhy a multilaterálne obchodné 
systémy sú charakterizované nediskrečným 
vykonávaním transakcií, organizátor 
organizovaného obchodného systému by 
mal mať právomoc rozhodnúť podľa svojej 
úvahy, ako sa má transakcia vykonať. Preto 
by sa na transakcie uzavreté v rámci OTF 
organizovaného investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu mali uplatňovať 
pravidlá výkonu činností a povinnosti 
najlepšieho výkonu a spracovania pokynov 
klientov. Keďže však OTF predstavuje 
skutočnú obchodnú platformu, organizátor 
platformy by mal byť neutrálny. 
Organizátorovi OTF by sa preto nemalo 
povoliť vykonať v rámci OTF žiadnu 
transakciu spájajúcu záujmy viacerých 
tretích strán kupovať a predávať vrátane 
spájania pokynov klientov v systéme za 
svoj vlastný kapitál. Tým sa takisto 
vylučuje aj možnosť ich konania ako 

(8) Táto nová kategória organizovaného 
obchodného systému bude dopĺňať 
existujúce druhy miest obchodovania. Kým 
regulované trhy a multilaterálne obchodné 
systémy sú charakterizované nediskrečným 
vykonávaním transakcií, organizátor 
organizovaného obchodného systému by 
mal mať právomoc rozhodnúť podľa svojej 
úvahy, ako sa má transakcia vykonať. Preto 
by sa na transakcie uzavreté v rámci OTF 
organizovaného investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu mali uplatňovať 
pravidlá výkonu činností a povinnosti 
najlepšieho výkonu a spracovania pokynov 
klientov. Keďže však OTF predstavuje 
skutočnú obchodnú platformu, organizátor 
platformy by mal byť neutrálny. Tým by sa 
mala vylúčiť možnosť ich konania ako 
systematických internalizátorov v rámci 
OTF, ktorý prevádzkujú. Za osobitných 
okolností by OTF mohli používať svoj 
vlastný kapitál, aby uľahčili klientom 
pokyny, najmä na menej likvidných 
trhoch a tam, kde je menej účastníkov na 
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systematických internalizátorov v rámci 
OTF, ktorý prevádzkujú.

trhu. To je obzvlášť dôležité v prípade 
iných ako akciových trhov.

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby OTF mohol fungovať, je nutné, aby investičná spoločnosť použila svoj vlastný
kapitál, keďže buy-side spoločnosti si neželajú, aby sa stali navzájom zmluvnými stranami, 
čím vnášajú do procesu neprijateľné riziko. Z tohto dôvodu organizátor OTF musí mať 
možnosť používať vlastný kapitál s cieľom uľahčiť obchody klientov a vhodne vyrovnávať
riziko, ktoré vzniká pri vykonávaní voči klientovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Táto nová kategória organizovaného 
obchodného systému bude dopĺňať
existujúce druhy miest obchodovania. 
Kým regulované trhy a multilaterálne 
obchodné systémy sú charakterizované 
nediskrečným vykonávaním transakcií, 
organizátor organizovaného obchodného 
systému by mal mať právomoc rozhodnúť 
podľa svojej úvahy, ako sa má transakcia 
vykonať. Preto by sa na transakcie 
uzavreté v rámci OTF organizovaného
investičnou spoločnosťou alebo 
organizátorom trhu mali uplatňovať 
pravidlá výkonu činností a povinnosti 
najlepšieho výkonu a spracovania pokynov 
klientov. Keďže však OTF predstavuje 
skutočnú obchodnú platformu, 
organizátor platformy by mal byť 
neutrálny. Organizátorovi OTF by sa 
preto nemalo povoliť vykonať v rámci 
OTF žiadnu transakciu spájajúcu záujmy 
viacerých tretích strán kupovať 
a predávať vrátane spájania pokynov 
klientov v systéme za svoj vlastný kapitál. 
Tým sa takisto vylučuje aj možnosť ich 

(8) Sprehľadnenie existujúcich druhov 
miest obchodovania je potrebné na 
zabezpečenie toho, aby rovnaké obchodné
činnosti podliehali rovnakým pravidlám. 
Objasnenie pojmov regulovaných trhov a 
multilaterálnych obchodných systémov by 
predovšetkým mohlo objasniť, že 
nediskrečné vykonávanie transakcií 
v rámci regulovaných trhov a MTF je
úplne oddelené od požiadaviek na 
sprostredkovateľov vo vzťahu ku 
klientom pri vykonávaní pokynov klientov, 
a dopĺňa ich. Preto by sa na transakcie 
uzavreté v rámci regulovaného trhu alebo 
MTF organizovaných investičnou 
spoločnosťou alebo organizátorom trhu 
mali aj naďalej uplatňovať pravidlá 
výkonu činností a povinnosti najlepšieho 
výkonu a spracovania pokynov klientov. 
Keďže však regulačné povinnosti vo 
vzťahu k trhu týkajúce sa organizovania
obchodnej platformy sa líšia od povinností
sprostredkovateľa vo vzťahu ku klientom, 
musia oba typy platforiem naďalej 
podliehať požiadavke poskytovania 
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konania ako systematických 
internalizátorov v rámci OTF, ktorý 
prevádzkujú.

nediskrečného vykonávania.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky obchodné platformy prevádzkované organizátormi trhu a investičnými spoločnosťami
by sa mali riadiť rovnakými pravidlami vrátane transparentnosti, nediskrečného vykonávania,
nediskriminačného prístupu a úplného dohľadu nad trhom. Na trhu, v rámci ktorého sa 
jednotlivé platformy nebudú riadiť rovnakými pravidlami, bude najmä nediskrečné 
vykonávanie ohrozovať proces tvorby cien na trhu a ochranu investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Táto nová kategória organizovaného 
obchodného systému bude dopĺňať 
existujúce druhy miest obchodovania. Kým 
regulované trhy a multilaterálne obchodné 
systémy sú charakterizované nediskrečným 
vykonávaním transakcií, organizátor 
organizovaného obchodného systému by 
mal mať právomoc rozhodnúť podľa svojej 
úvahy, ako sa má transakcia vykonať. Preto 
by sa na transakcie uzavreté v rámci OTF 
organizovaného investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu mali uplatňovať 
pravidlá výkonu činností a povinnosti 
najlepšieho výkonu a spracovania pokynov 
klientov. Keďže však OTF predstavuje 
skutočnú obchodnú platformu, organizátor 
platformy by mal byť neutrálny. 
Organizátorovi OTF by sa preto nemalo 
povoliť vykonať v rámci OTF žiadnu 
transakciu spájajúcu záujmy viacerých 
tretích strán kupovať a predávať vrátane 
spájania pokynov klientov v systéme za 
svoj vlastný kapitál. Tým sa takisto 
vylučuje aj možnosť ich konania ako 

(8) Táto nová kategória organizovaného 
obchodného systému bude dopĺňať 
existujúce druhy miest obchodovania. Kým 
regulované trhy a multilaterálne obchodné 
systémy sú charakterizované nediskrečným 
vykonávaním transakcií, organizátor 
organizovaného obchodného systému by 
mal mať právomoc rozhodnúť podľa svojej 
úvahy, ako sa má transakcia vykonať. Preto 
by sa na transakcie uzavreté v rámci OTF 
organizovaného investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu mali uplatňovať 
pravidlá výkonu činností, vrátane riadenia 
konfliktov, a povinnosti najlepšieho 
výkonu a spracovania pokynov klientov. 
Keďže však OTF predstavuje skutočnú 
obchodnú platformu, organizátor platformy 
by mal byť neutrálny. Organizátorovi OTF 
by sa preto nemalo povoliť vykonať v 
rámci OTF žiadnu transakciu spájajúcu 
záujmy viacerých tretích strán kupovať 
a predávať vrátane spájania pokynov 
klientov v systéme za svoj vlastný kapitál, 
okrem prípadov, kedy sa vlastný kapitál
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systematických internalizátorov v rámci 
OTF, ktorý prevádzkujú.

použije na uľahčenie pokynov klientov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Táto nová kategória organizovaného 
obchodného systému bude dopĺňať 
existujúce druhy miest obchodovania. 
Kým regulované trhy a multilaterálne 
obchodné systémy sú charakterizované
nediskrečným vykonávaním transakcií, 
organizátor organizovaného obchodného 
systému by mal mať právomoc rozhodnúť 
podľa svojej úvahy, ako sa má transakcia 
vykonať. Preto by sa na transakcie 
uzavreté v rámci OTF organizovaného
investičnou spoločnosťou alebo 
organizátorom trhu mali uplatňovať 
pravidlá výkonu činností a povinnosti 
najlepšieho výkonu a spracovania pokynov 
klientov. Keďže však OTF predstavuje 
skutočnú obchodnú platformu, 
organizátor platformy by mal byť 
neutrálny. Organizátorovi OTF by sa 
preto nemalo povoliť vykonať v rámci 
OTF žiadnu transakciu spájajúcu záujmy 
viacerých tretích strán kupovať 
a predávať vrátane spájania pokynov 
klientov v systéme za svoj vlastný kapitál. 
Tým sa takisto vylučuje aj možnosť ich 
konania ako systematických 
internalizátorov v rámci OTF, ktorý 
prevádzkujú.

(8) Sprehľadnenie existujúcich druhov
regulovaných trhov, MTF 
a systematických internalizátorov je 
potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky
multilaterálne a bilaterálne obchodné
činnosti podliehali rovnakým pravidlám. 
Objasnenie pojmov a režimov, ktorými sa 
riadia regulované trhy a multilaterálne 
obchodné systémy by predovšetkým mohlo 
objasniť potrebu, aby sa na obe miesta 
obchodovania vzťahovalo nediskrečné 
vykonávanie transakcií. Preto by sa na 
transakcie uzavreté v rámci regulovaného 
trhu alebo MTF organizovaných
investičnou spoločnosťou alebo 
organizátorom trhu mali aj naďalej
uplatňovať pravidlá výkonu činností 
a povinnosti najlepšieho výkonu 
a spracovania pokynov klientov, okrem 
ďalších pravidiel vo vzťahu k trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Anne E. Jensen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Táto nová kategória organizovaného 
obchodného systému bude dopĺňať 
existujúce druhy miest obchodovania. Kým 
regulované trhy a multilaterálne obchodné 
systémy sú charakterizované nediskrečným 
vykonávaním transakcií, organizátor 
organizovaného obchodného systému by 
mal mať právomoc rozhodnúť podľa svojej 
úvahy, ako sa má transakcia vykonať. Preto 
by sa na transakcie uzavreté v rámci OTF 
organizovaného investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu mali uplatňovať 
pravidlá výkonu činností a povinnosti 
najlepšieho výkonu a spracovania pokynov 
klientov. Keďže však OTF predstavuje 
skutočnú obchodnú platformu, organizátor 
platformy by mal byť neutrálny. 
Organizátorovi OTF by sa preto nemalo 
povoliť vykonať v rámci OTF žiadnu 
transakciu spájajúcu záujmy viacerých 
tretích strán kupovať a predávať vrátane 
spájania pokynov klientov v systéme za 
svoj vlastný kapitál. Tým sa takisto 
vylučuje aj možnosť ich konania ako 
systematických internalizátorov v rámci 
OTF, ktorý prevádzkujú.

(8) Táto nová kategória organizovaného 
obchodného systému bude dopĺňať 
existujúce druhy miest obchodovania. Kým 
regulované trhy a multilaterálne obchodné 
systémy sú charakterizované nediskrečným 
vykonávaním transakcií, organizátor 
organizovaného obchodného systému 
prístupného iba jeho klientom s výnimkou 
akejkoľvek úverovej inštitúcie alebo 
investičnej spoločnosti by mal mať 
právomoc rozhodnúť podľa svojej úvahy, 
ako sa má transakcia vykonať. Preto by sa 
na transakcie uzavreté v rámci OTF 
prístupného iba jeho klientom a 
organizovaného investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu mali uplatňovať 
pravidlá výkonu činností a povinnosti 
najlepšieho výkonu a spracovania pokynov 
klientov. Keďže však OTF predstavuje 
skutočnú obchodnú platformu, organizátor 
platformy by mal byť neutrálny. 
Organizátorovi OTF, ktorý poskytuje 
organizované vykonávanie a
zabezpečovanie obchodovania s akciami,
by sa preto nemalo povoliť vykonať v 
rámci OTF žiadnu transakciu spájajúcu 
záujmy viacerých tretích strán kupovať 
a predávať vrátane spájania pokynov 
klientov v systéme za svoj vlastný kapitál. 
Tým sa takisto vylučuje aj možnosť ich 
konania ako systematických 
internalizátorov v rámci OTF, ktorý 
prevádzkujú.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Olle Schmidt
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v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Všetky organizované obchody by sa 
mali uskutočňovať na regulovaných 
miestach a mali by byť v plnom rozsahu 
transparentné pred obchodovaním aj po 
ňom. Požiadavky na transparentnosť by sa 
preto mali uplatňovať na všetky typy miest 
obchodovania a na všetky finančné 
nástroje, s ktorými sa na týchto miestach 
obchoduje.

(9) Všetky organizované obchody by sa 
mali uskutočňovať na regulovaných 
miestach a mali by byť maximálne
transparentné pred obchodovaním aj po 
ňom. Primerane nastavené požiadavky na 
transparentnosť by sa preto mali 
uplatňovať na všetky typy miest 
obchodovania a na všetky finančné 
nástroje, s ktorými sa na týchto miestach 
obchoduje.

Or. en

Odôvodnenie

Text v odôvodnení 9 by mal byť v súlade s odôvodneniami 12 a 14. Výraz „v plnom rozsahu“
vyjadruje, že žiadne nastavovanie požiadaviek nie je zamýšľané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Všetky organizované obchody by sa 
mali uskutočňovať na regulovaných 
miestach a mali by byť v plnom rozsahu 
transparentné pred obchodovaním aj po 
ňom. Požiadavky na transparentnosť by sa 
preto mali uplatňovať na všetky typy miest 
obchodovania a na všetky finančné 
nástroje, s ktorými sa na týchto miestach 
obchoduje.

(9) Všetky organizované obchody by sa 
mali uskutočňovať na regulovaných 
miestach a mali by byť v plnom rozsahu 
transparentné pred obchodovaním a podľa 
potreby aj po ňom. Požiadavky na 
transparentnosť by sa preto mali 
uplatňovať na všetky typy miest 
obchodovania a na všetky finančné 
nástroje, s ktorými sa na týchto miestach 
obchoduje.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ 
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom zohľadňujúce rozličné charakteristiky 
a trhové štruktúry s konkrétnymi typmi 
nástrojov inými ako akcie. S cieľom 
zabezpečiť spoľahlivý rámec pre 
transparentnosť pre všetky príslušné 
nástroje by sa tieto požiadavky mali 
uplatňovať na dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty s prospektom alebo 
ktoré sú prijaté na obchodovanie buď na 
regulovanom trhu alebo s ktorými sa 
obchoduje v multilaterálnom obchodnom 
systéme (MTF) alebo v organizovanom 
obchodnom systéme (OTF), na deriváty, 
s ktorými sa obchoduje alebo ktoré boli 
prijaté na obchodovanie na regulovaných 
trhoch, MTF a OTF alebo sa považujú za 
oprávnené na centrálne zúčtovanie, a 
v prípade transparentnosti po skončení 
obchodovania aj na deriváty nahlásené do 
archívov obchodných údajov. Z rozsahu 
pôsobnosti povinností týkajúcich 
sa transparentnosti by preto mali byť 
vylúčené len tie finančné nástroje, 
s ktorými sa obchoduje výlučne mimo 
burzy a ktoré sa považujú za obzvlášť 
nelikvidné alebo ktoré sú vytvorené „na 
mieru“.

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ 
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť požiadavky na
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom zohľadňujúce rozličné charakteristiky 
a trhové štruktúry s konkrétnymi typmi 
nástrojov inými ako akcie. S cieľom 
zabezpečiť spoľahlivý rámec pre 
transparentnosť pre všetky príslušné 
nástroje by sa tieto požiadavky mali 
uplatňovať na dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty s prospektom alebo 
ktoré sú prijaté na obchodovanie buď na 
regulovanom trhu alebo s ktorými sa 
obchoduje v multilaterálnom obchodnom 
systéme (MTF) alebo v organizovanom 
obchodnom systéme (OTF), na deriváty, 
s ktorými sa obchoduje alebo ktoré boli 
prijaté na obchodovanie na regulovaných 
trhoch, MTF a OTF alebo sa považujú za 
oprávnené na centrálne zúčtovanie, a 
v prípade transparentnosti po skončení 
obchodovania aj na deriváty nahlásené do 
archívov obchodných údajov. Z rozsahu 
pôsobnosti povinností týkajúcich 
sa transparentnosti pred obchodovaním aj 
po ňom by preto mali byť vylúčené len tie 
finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje 
výlučne mimo burzy a ktoré sa považujú za 
nie dostatočne likvidné alebo ktoré sú vo 
svojej podstate vytvorené „na mieru“.
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Or. en

Odôvodnenie

Likvidita je kľúčovým faktorom pre udržanie dostatočnej úrovne príjmov pre dôchodcov a 
konečných investorov. Nútená transparentnosť pred obchodovaním by viedla k nižšej likvidite.
Transparentnosť po obchodovaní je nevyhnutná aj pre samotné OTC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ 
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po
ňom zohľadňujúce rozličné charakteristiky 
a trhové štruktúry s konkrétnymi typmi 
nástrojov inými ako akcie. S cieľom 
zabezpečiť spoľahlivý rámec pre 
transparentnosť pre všetky príslušné 
nástroje by sa tieto požiadavky mali 
uplatňovať na dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty s prospektom alebo 
ktoré sú prijaté na obchodovanie buď na 
regulovanom trhu alebo s ktorými sa 
obchoduje v multilaterálnom obchodnom 
systéme (MTF) alebo v organizovanom 
obchodnom systéme (OTF), na deriváty, 
s ktorými sa obchoduje alebo ktoré boli 
prijaté na obchodovanie na regulovaných 
trhoch, MTF a OTF alebo sa považujú za 
oprávnené na centrálne zúčtovanie, a 
v prípade transparentnosti po skončení 
obchodovania aj na deriváty nahlásené do 
archívov obchodných údajov. Z rozsahu 
pôsobnosti povinností týkajúcich 

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ 
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť presné a aktuálne
požiadavky na transparentnosť po 
obchodovaní zohľadňujúce rozličné 
charakteristiky a trhové štruktúry s 
konkrétnymi typmi nástrojov inými ako 
akcie. S cieľom zabezpečiť spoľahlivý 
rámec pre transparentnosť pre všetky 
príslušné nástroje by sa tieto požiadavky 
mali uplatňovať na dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty 
s prospektom alebo ktoré sú prijaté na 
obchodovanie buď na regulovanom trhu 
alebo s ktorými sa obchoduje v 
multilaterálnom obchodnom systéme 
(MTF) alebo v organizovanom obchodnom 
systéme (OTF), na deriváty, s ktorými sa 
obchoduje alebo ktoré boli prijaté na 
obchodovanie na regulovaných trhoch, 
MTF a OTF alebo sa považujú za 
oprávnené na centrálne zúčtovanie, a 
v prípade transparentnosti po skončení 
obchodovania aj na deriváty nahlásené do 
archívov obchodných údajov. Z rozsahu 
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sa transparentnosti by preto mali byť 
vylúčené len tie finančné nástroje, 
s ktorými sa obchoduje výlučne mimo 
burzy a ktoré sa považujú za obzvlášť 
nelikvidné alebo ktoré sú vytvorené „na 
mieru“.

pôsobnosti povinností týkajúcich 
sa transparentnosti by preto mali byť 
vylúčené len tie finančné nástroje, 
s ktorými sa obchoduje výlučne mimo 
burzy a ktoré sa považujú za obzvlášť 
nelikvidné alebo ktoré sú vytvorené „na 
mieru“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ 
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom zohľadňujúce rozličné charakteristiky 
a trhové štruktúry s konkrétnymi typmi 
nástrojov inými ako akcie. S cieľom 
zabezpečiť spoľahlivý rámec pre 
transparentnosť pre všetky príslušné 
nástroje by sa tieto požiadavky mali 
uplatňovať na dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty s prospektom alebo 
ktoré sú prijaté na obchodovanie buď na 
regulovanom trhu alebo s ktorými sa 
obchoduje v multilaterálnom obchodnom
systéme (MTF) alebo v organizovanom 
obchodnom systéme (OTF), na deriváty, 
s ktorými sa obchoduje alebo ktoré boli 
prijaté na obchodovanie na regulovaných 
trhoch, MTF a OTF alebo sa považujú za 
oprávnené na centrálne zúčtovanie, a 
v prípade transparentnosti po skončení 
obchodovania aj na deriváty nahlásené do 

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom zohľadňujúce rozličné charakteristiky 
a trhové štruktúry s konkrétnymi typmi 
nástrojov inými ako akcie. S cieľom 
zabezpečiť spoľahlivý rámec pre 
transparentnosť pre všetky príslušné 
nástroje by sa tieto požiadavky mali 
uplatňovať na dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty s prospektom alebo 
ktoré sú prijaté na obchodovanie buď na 
regulovanom trhu alebo s ktorými sa 
obchoduje v multilaterálnom obchodnom 
systéme (MTF), na deriváty, s ktorými sa 
obchoduje alebo ktoré boli prijaté na 
obchodovanie na regulovaných trhoch a
MTF alebo sa považujú za oprávnené na 
centrálne zúčtovanie, a v prípade 
transparentnosti po skončení obchodovania 
aj na deriváty nahlásené do archívov 
obchodných údajov. Z rozsahu pôsobnosti 
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archívov obchodných údajov. Z rozsahu 
pôsobnosti povinností týkajúcich 
sa transparentnosti by preto mali byť 
vylúčené len tie finančné nástroje, 
s ktorými sa obchoduje výlučne mimo 
burzy a ktoré sa považujú za obzvlášť 
nelikvidné alebo ktoré sú vytvorené „na 
mieru“.

povinností týkajúcich sa transparentnosti 
by preto mali byť vylúčené len tie finančné 
nástroje, s ktorými sa obchoduje výlučne 
mimo burzy a ktoré sa považujú za 
obzvlášť nelikvidné alebo ktoré sú 
vytvorené „na mieru“.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky obchodné platformy prevádzkované organizátormi trhu a investičnými spoločnosťami
by sa mali riadiť rovnakými pravidlami vrátane transparentnosti, nediskrečného vykonávania,
nediskriminačného prístupu a úplného dohľadu nad trhom. Na trhu, v rámci ktorého sa 
jednotlivé platformy nebudú riadiť rovnakými pravidlami, bude najmä nediskrečné 
vykonávanie ohrozovať proces tvorby cien na trhu a ochranu investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ 
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom zohľadňujúce rozličné charakteristiky 
a trhové štruktúry s konkrétnymi typmi 
nástrojov inými ako akcie. S cieľom 
zabezpečiť spoľahlivý rámec pre 
transparentnosť pre všetky príslušné 
nástroje by sa tieto požiadavky mali 
uplatňovať na dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty s prospektom alebo 
ktoré sú prijaté na obchodovanie buď na 
regulovanom trhu alebo s ktorými sa 

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ 
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom zohľadňujúce rozličné charakteristiky 
a trhové štruktúry s konkrétnymi typmi
nástrojov inými ako akcie. S cieľom 
zabezpečiť spoľahlivý rámec pre 
transparentnosť pre všetky príslušné 
nástroje by sa tieto požiadavky mali 
uplatňovať na dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty s prospektom alebo 
ktoré sú prijaté na obchodovanie buď na 
regulovanom trhu a s ktorými sa obchoduje 
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obchoduje v multilaterálnom obchodnom 
systéme (MTF) alebo v organizovanom 
obchodnom systéme (OTF), na deriváty, 
s ktorými sa obchoduje alebo ktoré boli 
prijaté na obchodovanie na regulovaných 
trhoch, MTF a OTF alebo sa považujú za 
oprávnené na centrálne zúčtovanie, a
v prípade transparentnosti po skončení 
obchodovania aj na deriváty nahlásené do 
archívov obchodných údajov. Z rozsahu 
pôsobnosti povinností týkajúcich 
sa transparentnosti by preto mali byť 
vylúčené len tie finančné nástroje, 
s ktorými sa obchoduje výlučne mimo 
burzy a ktoré sa považujú za obzvlášť 
nelikvidné alebo ktoré sú vytvorené „na 
mieru“.

v multilaterálnom obchodnom systéme 
(MTF) alebo v organizovanom obchodnom 
systéme (OTF), na deriváty, s ktorými sa 
obchoduje alebo ktoré boli prijaté na 
obchodovanie na regulovaných trhoch, 
MTF a OTF a považujú sa za oprávnené na 
centrálne zúčtovanie, a v prípade 
transparentnosti po skončení obchodovania 
aj na deriváty nahlásené do archívov 
obchodných údajov. Z rozsahu pôsobnosti 
povinností týkajúcich sa transparentnosti 
by preto mali byť vylúčené len tie finančné 
nástroje, s ktorými sa obchoduje výlučne 
mimo burzy a ktoré sa považujú za nie 
dostatočne likvidné alebo ktoré sú 
vytvorené „na mieru“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ 
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom zohľadňujúce rozličné charakteristiky 
a trhové štruktúry s konkrétnymi typmi 
nástrojov inými ako akcie. S cieľom 
zabezpečiť spoľahlivý rámec pre 
transparentnosť pre všetky príslušné 
nástroje by sa tieto požiadavky mali 
uplatňovať na dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty s prospektom alebo 
ktoré sú prijaté na obchodovanie buď na 

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ 
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom zohľadňujúce rozličné charakteristiky 
a trhové štruktúry s konkrétnymi typmi 
nástrojov inými ako akcie. S cieľom 
zabezpečiť spoľahlivý rámec pre 
transparentnosť pre všetky príslušné 
nástroje by sa tieto požiadavky mali 
uplatňovať na dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty s prospektom alebo 
ktoré sú prijaté na obchodovanie buď na 
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regulovanom trhu alebo s ktorými sa 
obchoduje v multilaterálnom obchodnom 
systéme (MTF) alebo v organizovanom 
obchodnom systéme (OTF), na deriváty, 
s ktorými sa obchoduje alebo ktoré boli 
prijaté na obchodovanie na regulovaných 
trhoch, MTF a OTF alebo sa považujú za 
oprávnené na centrálne zúčtovanie, a 
v prípade transparentnosti po skončení 
obchodovania aj na deriváty nahlásené do 
archívov obchodných údajov. Z rozsahu 
pôsobnosti povinností týkajúcich 
sa transparentnosti by preto mali byť 
vylúčené len tie finančné nástroje, 
s ktorými sa obchoduje výlučne mimo 
burzy a ktoré sa považujú za obzvlášť 
nelikvidné alebo ktoré sú vytvorené „na 
mieru“.

regulovanom trhu alebo s ktorými sa 
obchoduje v multilaterálnom obchodnom 
systéme (MTF), na deriváty, s ktorými sa 
obchoduje alebo ktoré boli prijaté na 
obchodovanie na regulovaných trhoch a
MTF alebo sa považujú za oprávnené na 
centrálne zúčtovanie, a v prípade 
transparentnosti po skončení obchodovania 
aj na deriváty nahlásené do archívov 
obchodných údajov. Z rozsahu pôsobnosti 
povinností týkajúcich sa transparentnosti 
by preto mali byť vylúčené len tie finančné 
nástroje, s ktorými sa obchoduje výlučne 
mimo burzy a ktoré sa považujú za 
obzvlášť nelikvidné alebo ktoré sú 
vytvorené „na mieru“.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
týka celého textu. Jeho prijatie si vyžaduje
zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ 
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom zohľadňujúce rozličné charakteristiky 
a trhové štruktúry s konkrétnymi typmi 
nástrojov inými ako akcie. S cieľom 

(12) Finančná kríza odhalila špecifické 
slabé stránky spôsobu poskytovania 
informácií účastníkom trhu o obchodných 
príležitostiach a cenách finančných 
nástrojov iných ako akcie, najmä pokiaľ 
ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, 
rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa 
preto zaviesť požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom zohľadňujúce rozličné charakteristiky 
a trhové štruktúry s konkrétnymi typmi 
nástrojov inými ako akcie. S cieľom 
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zabezpečiť spoľahlivý rámec pre 
transparentnosť pre všetky príslušné 
nástroje by sa tieto požiadavky mali 
uplatňovať na dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty s prospektom alebo 
ktoré sú prijaté na obchodovanie buď na 
regulovanom trhu alebo s ktorými sa 
obchoduje v multilaterálnom obchodnom 
systéme (MTF) alebo v organizovanom 
obchodnom systéme (OTF), na deriváty,
s ktorými sa obchoduje alebo ktoré boli 
prijaté na obchodovanie na regulovaných 
trhoch, MTF a OTF alebo sa považujú za 
oprávnené na centrálne zúčtovanie, a 
v prípade transparentnosti po skončení 
obchodovania aj na deriváty nahlásené do 
archívov obchodných údajov. Z rozsahu 
pôsobnosti povinností týkajúcich 
sa transparentnosti by preto mali byť 
vylúčené len tie finančné nástroje, 
s ktorými sa obchoduje výlučne mimo 
burzy a ktoré sa považujú za obzvlášť 
nelikvidné alebo ktoré sú vytvorené „na 
mieru“.

zabezpečiť spoľahlivý rámec pre 
transparentnosť pre všetky príslušné 
nástroje by sa tieto požiadavky mali 
uplatňovať na dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty s prospektom alebo 
ktoré sú prijaté na obchodovanie buď na 
regulovanom trhu alebo s ktorými sa 
obchoduje v multilaterálnom obchodnom 
systéme (MTF) alebo v organizovanom 
obchodnom systéme (OTF), na deriváty, 
s ktorými sa obchoduje alebo ktoré boli 
prijaté na obchodovanie na regulovaných 
trhoch, MTF a OTF alebo sa považujú za 
oprávnené na centrálne zúčtovanie, a 
v prípade transparentnosti po skončení 
obchodovania aj na deriváty nahlásené do 
archívov obchodných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Devízový trh je mimoriadne dôležitý
pre mnoho firiem orientovaných na vývoz.
Je preto dôležité, aby bola v rámci
devízových trhov zaistená transparentnosť 
a integrita trhu. Tieto zásady sú s 
najväčšou pravdepodobnosťou ohrozené
nadmernou neprehľadnosťou devízových
trhov s derivátmi. Požiadavky na
transparentnosť pre deriváty, by sa preto
mali vzťahovať na tie cenné papiere, 
ktoré vedú k zúčtovaniu hotovosti
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stanovenému s odkazom na meny
(„menové swapy“). Obchodovanie s 
platobnými nástrojmi na promptných
devízových trhoch by však malo byť
oslobodené od akýchkoľvek požiadaviek
vyplývajúcich z tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) V záujme zabezpečenia právnej
istoty je dôležité spresniť, že poistné
zmluvy vo vzťahu ku všetkým činnostiam
tried uvedených v prílohe I Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/138/ES o začatí a vykonávaní 
poistenia a zaistenia (Solventnosť II), ak 
boli uzavreté s poisťovňou, zaisťovňou, 
poisťovňou tretej krajiny alebo 
zaisťovňou tretej krajiny, nie sú derivátmi
ani derivátovými kontraktmi na účely 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13b) Pokiaľ ide o transparentnosť pred 
obchodovaním a na iných ako akciových
trhoch, je dôležité vziať do úvahy potreby
nefinančných subjektov. V súčasnosti
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nefinančné subjekty používajú
elektronickú platformu žiadosti o kotáciu.
Tieto elektronické platformy používa
väčšina nefinančných koncových 
používateľov ako efektívny spôsob, ako
žiadať viacero finančných protistrán v 
rovnakom čase o kotáciu na mimoburzové
derivátové transakcie, keďže poskytuje
konkurenčné cenové správanie a
jednoduchý a efektívny spôsob 
vykonávania transakcií. Nie je zámerom 
tohto nariadenia zabrániť hlasovému 
obchodovaniu alebo tomuto
elektronickému spôsobu žiadosti o kotáciu
na konkrétnu transakciu tým, že sa na ne 
budú vzťahovať požiadavky na
transparentnosť pred obchodovaním.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na zabezpečenie jednotných 
podmienok uplatniteľných na rôzne miesta 
obchodovania by sa na rozličné typy miest 
mali uplatňovať rovnaké požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom. Požiadavky na transparentnosť by sa 
mali nastaviť pre rozličné typy nástrojov 
vrátane akcií, dlhopisov a derivátov a pre 
rozličné typy obchodovania, okrem iného 
aj pre knihy objednávok a systémy riadené 
kotáciami, ako aj pre hybridné systémy 
obchodovania na burze a systémy 
obchodovania na burze cez telefón (voice 
broking systems) a mali by zohľadňovať 
emisiu, rozsah transakcií a vlastnosti 
vnútroštátnych trhov.

(14) Na zabezpečenie jednotných 
podmienok uplatniteľných na rôzne miesta 
obchodovania by sa na rozličné typy miest 
mali uplatňovať rovnaké požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom. Požiadavky na transparentnosť by sa 
mali prispôsobiť charakteristikám 
jednotlivých typov finančných nástrojov a 
trhov a mali by sa nastaviť pre rozličné 
typy nástrojov vrátane akcií, dlhopisov a 
derivátov a pre rozličné typy 
obchodovania, okrem iného aj pre knihy 
objednávok a systémy riadené kotáciami, 
systémy žiadostí o kotácie, systémy click to 
trade, ako aj pre hybridné systémy 
obchodovania na burze a systémy 
obchodovania na burze cez telefón (voice 
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broking systems) (tzn. trhový model)
a mali by zohľadňovať emisiu, obchodnú 
činnosť, počet a typ účastníkov trhu, 
rozsah transakcií a pokynov, vlastnosti 
vnútroštátnych trhov, ako je menový 
priestor, typ emitenta, trhová veľkosť, 
trhová zrelosť a iné príslušné kritériá pre 
posúdenie likvidity na danom trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Pre menšie dlhopisové trhy je počet účastníkov dôležitý, pretože likvidita závisí od toho, koľko
investorov je na trhu. Pri nastavení požiadaviek na transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom by malo byť možné zohľadniť typ a počet účastníkov trhu. Model „žiadosti o kotáciu“, 
kde klienti vyhľadávajú najlepšiu cenu od viacerých predajcov nelikvidných nástrojov, je
taktiež dôležitý pre dlhopisové trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na zabezpečenie jednotných 
podmienok uplatniteľných na rôzne miesta 
obchodovania by sa na rozličné typy miest 
mali uplatňovať rovnaké požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom . Požiadavky na transparentnosť by sa 
mali nastaviť pre rozličné typy nástrojov 
vrátane akcií, dlhopisov a derivátov a pre 
rozličné typy obchodovania, okrem iného 
aj pre knihy objednávok a systémy riadené 
kotáciami, ako aj pre hybridné systémy 
obchodovania na burze a systémy 
obchodovania na burze cez telefón (voice 
broking systems) a mali by zohľadňovať 
emisiu, rozsah transakcií a vlastnosti 
vnútroštátnych trhov.

(14) Na zabezpečenie jednotných 
podmienok uplatniteľných na rôzne miesta 
obchodovania by sa na rozličné typy miest 
mali uplatňovať rovnaké požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom . Požiadavky na transparentnosť by sa 
mali nastaviť pre rozličné typy nástrojov 
vrátane akcií, dlhopisov a derivátov a pre 
rozličné typy obchodovania, okrem iného 
aj pre knihy objednávok, systémy riadené 
kotáciami a systémy žiadostí o kotácie, ako 
aj pre hybridné systémy obchodovania na 
burze a systémy obchodovania na burze 
cez telefón (voice broking systems) a mali 
by zohľadňovať emisiu, rozsah transakcií 
a vlastnosti vnútroštátnych trhov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na zabezpečenie jednotných 
podmienok uplatniteľných na rôzne miesta 
obchodovania by sa na rozličné typy miest 
mali uplatňovať rovnaké požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom . Požiadavky na transparentnosť by sa 
mali nastaviť pre rozličné typy nástrojov 
vrátane akcií, dlhopisov a derivátov a pre 
rozličné typy obchodovania, okrem iného 
aj pre knihy objednávok a systémy riadené 
kotáciami, ako aj pre hybridné systémy 
obchodovania na burze a systémy 
obchodovania na burze cez telefón (voice 
broking systems) a mali by zohľadňovať 
emisiu, rozsah transakcií a vlastnosti 
vnútroštátnych trhov.

(14) Na zabezpečenie jednotných 
podmienok uplatniteľných na rôzne miesta
obchodovania by sa na rozličné typy miest 
mali uplatňovať rovnaké požiadavky na 
transparentnosť pred obchodovaním a po 
ňom . Požiadavky na transparentnosť by sa 
mali nastaviť pre rozličné typy nástrojov 
vrátane akcií, dlhopisov a derivátov a pre 
rozličné typy obchodovania, okrem iného 
aj pre knihy objednávok a systémy riadené 
kotáciami, ako sú žiadosti o kotácie, ako aj 
pre hybridné systémy obchodovania na 
burze a systémy obchodovania na burze 
cez telefón (voice broking systems) a mali 
by zohľadňovať emisiu, rozsah transakcií 
a vlastnosti vnútroštátnych trhov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Požiadavky na transparentnosť by 
mali byť primerané, s ohľadom na 
potrebu vhodnej rovnováhy medzi 
transparentnosťou a likviditou, a preto by 
mali zohľadňovať záujmy investorov, ako 
aj emitentov štátnych dlhopisov a likviditu
trhu. Tieto požiadavky by nemali pôsobiť
proti finančnej stabilite alebo regulačným
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účelom, ako napríklad regulácii
finančných inštitúcií.

Or. en

Odôvodnenie

Pri stanovení úrovne transparentnosti je potrebné vziať do úvahy všetky podstatné okolnosti a 
záujmy. Tieto požiadavky by nemali odrážať iba záujem investorov. Emitenti musia mať nízke
náklady na financovanie a je potrebné zohľadniť aj iný všeobecný záujem z hľadiska finančnej 
stability. Nastavenie požiadaviek na transparentnosť by preto malo byť založené na zásadách
obozretnosti a proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) Malo by sa jasne rozlišovať medzi
algoritmickým obchodovaním používaným
účastníkmi trhu a používaním algoritmov
službami znižovania rizík po obchodovaní, 
ako sú služby zložených transakcií. Služby
zložených transakcií by nemali byť
vnímané ako druh algoritmického
obchodovania. ESMA by mal určiť
rozsah, v akom by sa na miesta
obchodovania, ktoré ponúkajú služby 
zložených transakcií, mal vzťahovať
článok 18 ods. 1 až 3 a článok 20 ods. 3 za 
účelom poskytovania týchto služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Existuje jasný rozdiel medzi činnosťou algoritmického obchodovania (ktoré sa návrhy v
MiFID snažia regulovať) a použitím nástroja na algoritmickom princípe na zníženie rizika po 
obchodovaní. Toto odôvodnenie je potrebné na zabezpečenie toho, aby predpisy zaoberajúce 
sa otázkami spojenými s druhom obchodovania nezabraňovali v používaní nástroja na
zníženie rizika po obchodovaní alebo jeho používanie neobmedzovali.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) 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 
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.

(16) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak ide o 
transakcie vykonávajú mimo burzy (OTC).
Obchodovaním na mimoburzovom trhu sa 
rozumie bilaterálne obchodovanie mimo 
systematických internalizátorov na 
príležitostnom, ad hoc a nepravidelnom 
základe, s oprávnenými protistranami
a pri objemoch nad štandardnou trhovou 
veľkosťou. Každá platforma podľa 
vymedzenia nemôže byť považovaná za
obchodovanie na mimoburzovom trhu, ak 
sa nevykonáva ad hoc alebo nepravidelne. 
Akékoľvek obchodovanie, ktoré je 
kombináciou prvkov multilaterálneho a 
bilaterálneho obchodovania, by tiež
nemalo byť považované za obchodovanie 
na mimoburzovom trhu a malo by byť 
namiesto toho rozdelené na svoje
samostatné multilaterálne a bilaterálne
komponenty. 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 
a 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 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu 
investičných spoločností, ktoré sú povinné 
registrovať sa ako systematickí 
internalizátori, podľa článku 21 nariadenia 
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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

Aby bolo možné vyplniť všetky existujúce medzery v regulácii, je potrebné jasne vymedziť
obchodovanie na mimoburzovom trhu. Jadro tohto odôvodnenia by preto malo byť v rámci
nariadenia zahrnuté aj do článku o vymedzení pojmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) 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 

(16) 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 ad hoc 
a nepravidelnom základe. Systematickí 
internalizátori by sa mali vymedziť ako 
investičné spoločnosti, ktoré na 
organizovanom 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 
smernica 2004/39/ES. Hoci OTF je 
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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.

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 na inom ako 
nepravidelnom základe.

Or. en

Odôvodnenie

Za určitých okolností je likvidita akcie veľmi nízka a pozícia otvorená vydaním z fondu alebo
na účet klienta je tak veľká, že iba systematický internalizátor môže túto pozíciu otvoriť vo
svojich účtovných knihách, aby následne rozšíril prvú pozíciu v tranžiach. Doplnením tejto 
voliteľnej a výnimočnej možnosti bude možné udržať likviditu na trhu, najmä v prospech 
malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) 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 

(16) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak ide o 
transakcie uskutočňované mimo burzy 
(OTC), kde sa obchodovaním rozumie 
bilaterálne obchodovanie mimo 
regulovaných trhov a MTF na 
príležitostnom, ad hoc a nepravidelnom 
základe pri objemoch 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 
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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.

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. Systematickému
internalizátorovi by sa nemalo povoliť 
spájať záujmy tretích strán kúpiť a predať.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky obchodné platformy prevádzkované organizátormi trhu a investičnými spoločnosťami
by sa mali riadiť rovnakými pravidlami vrátane transparentnosti, nediskrečného vykonávania,
nediskriminačného prístupu a úplného dohľadu nad trhom. Na trhu, v rámci ktorého sa 
jednotlivé platformy nebudú riadiť rovnakými pravidlami, bude najmä nediskrečné 
vykonávanie ohrozovať proces tvorby cien na trhu a ochranu investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Werner Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) 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 

(16) 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 a MTF 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 alebo MTF. V snahe 
zabezpečiť objektívne a účinné 
uplatňovanie tejto definície na investičné 
spoločnosti by kvantitatívne kritériá mali 
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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.

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. 
V prípade akciových trhov by tieto kritériá
mali byť stanovené pre jednotlivé akcie; v
prípade iných ako akciových trhov by mali 
byť stanovené pre každú triedu aktív.
Zavedenie kvantitatívnych kritérií by malo
prispieť k posúdeniu, či aktivity zohrávajú 
dôležitú hospodársku úlohu
systematického internalizátora podniku 
pre samotnú inštitúciu alebo trhu tým, že
posudzujú buď príslušný podiel akcií v
podniku v rámci samotnej inštitúcie
podniku alebo podiel na obchodovaní na
jednotlivých akciách alebo iných triedach 
aktív.

Or. de

Odôvodnenie

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Astrid Lulling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Investičná spoločnosť, ktorá 
vykonáva pokyny klientov za vlastný 
kapitál, by sa mala považovať za 

(16) Systematickí internalizátori by sa mali 
vymedziť ako investičné spoločnosti, ktoré 
na organizovanom, častom 



PE489.472v01-00 44/177 AM\901839SK.doc

SK

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 
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.

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 ako dôsledok 
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.

Or. en

Odôvodnenie

Režim systematických internalizátorov by mal byť jasne a zreteľne spojený s vykonávaním 
pokynov podľa vymedzenia uvedeného v článku 2.1 ods. 3 MiFIR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva (16) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 



AM\901839SK.doc 45/177 PE489.472v01-00

SK

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 
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.

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 náhodnom, ad hoc 
a nepravidelnom základe. Systematickí 
internalizátori by sa mali vymedziť ako 
investičné spoločnosti, ktoré na 
organizovanom, pravidelnom
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 
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 139
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak sa
transakcie vykonávajú mimo regulovaných 

(16) Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva 
pokyny klientov za vlastný kapitál, by sa 
mala považovať za systematického 
internalizátora, okrem prípadov, ak ide o 
transakcie uskutočňované mimo burzy 
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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 
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.

(OTC). 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 
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 140
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) 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 

(16) Systematickí internalizátori by sa mali 
vymedziť ako investičné spoločnosti, ktoré 
na bilaterálnom, organizovanom, častom 
a systematickom základe obchodujú na 
vlastný účet vykonávaním pokynov 
profesionálnych alebo retailových klientov 
pre jednotlivé triedy finančných nástrojov
mimo regulovaného trhu, MTF alebo OTF. 
V snahe zabezpečiť objektívne a účinné 
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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 
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.

uplatňovanie tejto definície na investičné 
spoločnosti by každé dvojstranné 
obchodovanie, ktoré sa vykonáva s 
profesionálnymi alebo 
retailovými klientmi ako dôsledok 
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 viacerých predajcov, ktorá 
nepôsobí v rámci uzavretej skupiny a
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 141
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Systematickí internalizátori sa môžu 
rozhodnúť, že poskytnú prístup k svojim 
kotáciám iba retailovým klientom, iba 
profesionálnym klientom alebo obom 
typom klientov. Nemalo by sa im umožniť, 
aby diskriminovali v rámci týchto kategórií 
klientov. Systematickí internalizátori nie sú 
povinní zverejňovať záväzné kotácie 
týkajúce sa transakcií nad štandardnou 
trhovou veľkosťou. Štandardná trhová 
veľkosť by pre žiadnu triedu finančných 

(17) Systematickí internalizátori sa môžu 
rozhodnúť, že poskytnú prístup k svojim 
kotáciám iba retailovým klientom, iba 
profesionálnym klientom alebo obom 
typom klientov. Nemalo by sa im umožniť, 
aby diskriminovali v rámci týchto kategórií 
klientov. Systematickí internalizátori nie sú 
povinní zverejňovať záväzné kotácie 
týkajúce sa transakcií v rámci nástrojov
vlastného imania nad štandardnou trhovou 
veľkosťou a v rámci nástrojov iných ako 
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nástrojov nemala byť vo výraznom 
nepomere k akémukoľvek finančnému 
nástroju patriacemu do tejto triedy.

nástroje vlastného imania nad veľkosťou
retailového trhu. Štandardná trhová 
veľkosť by pre žiadnu triedu finančných 
nástrojov nemala byť vo výraznom 
nepomere k akémukoľvek finančnému 
nástroju patriacemu do tejto triedy.

Or. en

Odôvodnenie

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Systematickí internalizátori sa môžu 
rozhodnúť, že poskytnú prístup k svojim 
kotáciám iba retailovým klientom, iba 
profesionálnym klientom alebo obom 
typom klientov. Nemalo by sa im umožniť, 
aby diskriminovali v rámci týchto kategórií 
klientov. Systematickí internalizátori nie sú 
povinní zverejňovať záväzné kotácie 
týkajúce sa transakcií nad štandardnou 
trhovou veľkosťou. Štandardná trhová 
veľkosť by pre žiadnu triedu finančných 
nástrojov nemala byť vo výraznom 
nepomere k akémukoľvek finančnému 
nástroju patriacemu do tejto triedy.

(17) Systematickí internalizátori sa môžu 
rozhodnúť, že poskytnú prístup k svojim 
kotáciám iba retailovým klientom, iba 
profesionálnym klientom alebo obom 
typom klientov. Nemalo by sa im umožniť, 
aby diskriminovali v rámci týchto kategórií 
klientov. Systematickí internalizátori nie sú 
povinní zverejňovať záväzné kotácie 
týkajúce sa transakcií nad štandardnou 
trhovou veľkosťou.

Or. en
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Odôvodnenie

Transparentnosť pred obchodovaním na retailovom trhu pre nástroje iné ako nástroje 
vlastného imania bude prínosom pre retailových investorov, avšak na veľkoobchodnom trhu, 
kde pôsobí len niekoľko účastníkov trhu a je tu obava o likviditu, bude zlepšenie
transparentnosti po obchodovaní významným krokom vpred, pokiaľ ide transparentnosť, 
zatiaľ čo transparentnosť pred obchodovaním môže spôsobiť obrovské narušenie trhu s 
malým úžitkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Astrid Lulling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Systematickí internalizátori sa môžu 
rozhodnúť, že poskytnú prístup k svojim 
kotáciám iba retailovým klientom, iba 
profesionálnym klientom alebo obom 
typom klientov. Nemalo by sa im umožniť, 
aby diskriminovali v rámci týchto kategórií 
klientov. Systematickí internalizátori nie 
sú povinní zverejňovať záväzné kotácie 
týkajúce sa transakcií nad štandardnou 
trhovou veľkosťou. Štandardná trhová 
veľkosť by pre žiadnu triedu finančných 
nástrojov nemala byť vo výraznom 
nepomere k akémukoľvek finančnému 
nástroju patriacemu do tejto triedy.

(17) Systematickí internalizátori sa môžu 
rozhodnúť, že poskytnú prístup k svojim 
kotáciám iba svojim retailovým klientom, 
iba svojim profesionálnym klientom alebo 
obom typom klientov. Nemalo by sa im 
umožniť, aby neprimerane diskriminovali 
klientov v rámci týchto kategórií 
z hľadiska prístupu. Pri obchodovaní
s derivátovými nástrojmi by mali byť 
povolené cenové rozdiely vyplývajúce z 
úverovej kvality protistrany. Štandardná 
trhová veľkosť by pre žiadnu triedu 
finančných nástrojov nemala byť vo 
výraznom nepomere k akémukoľvek 
finančnému nástroju patriacemu do tejto 
triedy.

Or. en

Odôvodnenie

Systematickí internalizátori dnes oprávnene rozlišujú ich prístup podľa kategórií protistrán.
Keďže kreditné riziko protistrán predstavuje kľúčový parameter, stanovovanie cien by malo
umožniť cenové rozdiely pre dané nástroje, najmä v rámci obchodu s derivátmi, kde môžu
vzniknúť vzájomné záväzky na dlhší čas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Olle Schmidt
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v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, a keď 
sa obchody uskutočňujú mimo systémov, 
ktoré príslušná spoločnosť obvykle používa 
na svoje podnikanie ako systematický 
internalizátor.

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami alebo
sú súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou alebo 
veľkosťou retailového trhu, a keď sa 
obchody uskutočňujú mimo systémov, 
ktoré príslušná spoločnosť obvykle používa 
na svoje podnikanie ako systematický 
internalizátor.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie 18 by sa malo vzťahovať na nástroje vlastného imania i na nástroje iné ako 
nástroje vlastného imania. Text odôvodnenia 18 musí byť preto tiež zmenený a doplnený z 
toho istého dôvodu ako odôvodnenie 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 
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súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, a keď 
sa obchody uskutočňujú mimo systémov, 
ktoré príslušná spoločnosť obvykle používa 
na svoje podnikanie ako systematický 
internalizátor.

súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou veľkosťou retailového 
trhu, a keď sa obchody uskutočňujú mimo 
systémov, ktoré príslušná spoločnosť 
obvykle používa na svoje podnikanie ako 
systematický internalizátor.

Or. en

Odôvodnenie

Transparentnosť pred obchodovaním na retailovom trhu pre nástroje iné ako nástroje 
vlastného imania bude prínosom pre retailových investorov, avšak na veľkoobchodnom trhu, 
kde pôsobí len niekoľko účastníkov trhu a je tu obava o likviditu, bude zlepšenie
transparentnosti po obchodovaní významným krokom vpred, pokiaľ ide transparentnosť, 
zatiaľ čo transparentnosť pred obchodovaním môže spôsobiť obrovské narušenie trhu s 
malým úžitkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, a keď 
sa obchody uskutočňujú mimo systémov, 
ktoré príslušná spoločnosť obvykle používa 
na svoje podnikanie ako systematický 
internalizátor.

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním, ako
aj iných trhovo orientovaných pravidiel
vzťahujúcich sa na miesta obchodovania,
na transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
bilaterálne, ad hoc a nepravidelne 
a s oprávnenými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, a keď 
sa obchody uskutočňujú mimo systémov, 
ktoré príslušná spoločnosť obvykle používa 
na svoje podnikanie ako systematický 
internalizátor.

Or. en
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Odôvodnenie

Vykonávanie MiFID1 ukázalo, že pojem obchodovanie na mimoburzovom trhu nie je jasný.
Jadro tohto odôvodnenia vo svojej pozmenenej podobe by preto malo byť v rámci nariadenia
zahrnuté do článku o vymedzení pojmov. Pokiaľ ide o vyjasnenie, je potrebné pridať 
„bilaterálne“ (odôvodnenie popisuje vyňatie z pojmu systematického internalizátora, ktorý je
sám osebe vždy len bilaterálny). Je tiež potrebné odkázať na oprávnené protistrany (jasne 
vymedzené v MiFID), a nie na veľkoobchodné protistrany (nie sú vymedzené v MiFID, nejde
o jasnú koncepciu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, 
a keď sa obchody uskutočňujú mimo 
systémov, ktoré príslušná spoločnosť 
obvykle používa na svoje podnikanie ako 
systematický internalizátor.

(18) Je nesmierne dôležité umožniť vznik 
alternatívnych trhových miest, ktoré by 
predávajúcim a kupujúcim ponúkali 
rovnú a vyváženú tvorbu cien v
neposlednom rade na zúčtovanie
rozsiahlych a nepravidelných transakcií.

Or. en

Odôvodnenie

Strata schopnosti investičnej spoločnosti poskytovať obchodovanie na mimoburzovom trhu 
poškodí možnosti investičnej spoločnosti riadiť záujmy investorov. Ak investičná spoločnosť 
dokáže nájsť vyrovnané záujmy o väčší pokyn alebo pokyn na nelikvidné nástroje, musí mať 
investičná spoločnosť tiež možnosť vykonať tento pokyn a poskytovať tak očakávané služby
daným klientom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, a keď 
sa obchody uskutočňujú mimo systémov, 
ktoré príslušná spoločnosť obvykle používa 
na svoje podnikanie ako systematický 
internalizátor.

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním a 
pravidiel vo vzťahu k trhu, uplatňovaných 
na miesta obchodovania, na transakcie 
uskutočňované mimo burzy, ktoré sa 
vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
bilaterálne, ad hoc a nepravidelne 
a s oprávnenými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, a keď 
sa obchody uskutočňujú mimo systémov, 
ktoré príslušná spoločnosť obvykle používa 
na svoje podnikanie ako systematický 
internalizátor.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Werner Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, 
a keď sa obchody uskutočňujú mimo 
systémov, ktoré príslušná spoločnosť 
obvykle používa na svoje podnikanie ako 

(18) Je vhodné zabezpečiť, aby sa čo 
najväčší objem obchodovania, ku ktorému 
dochádza mimo regulovaných miest 
výkonu, vykonával v rámci
organizovaných systémov, na ktoré sa 
vzťahujú príslušné požiadavky na
transparentnosť. Zámerom tohto 
nariadenia nie je vyžadovať uplatňovanie 
pravidiel transparentnosti pred 
obchodovaním na transakcie na
mimoburzovom trhu vrátane primárnej
emisie, ktoré sa vyznačujú tým, že nástroje 
sú vytvorené „na mieru“ a spĺňajú 
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systematický internalizátor. osobitné požiadavky veľkoobchodných
finančných či nefinančných protistrán. Je
potrebné mať na zreteli, že spoločnosti, 
ktorých hlavnou činnosťou je výroba
a/alebo dodávka tovaru a na ktorých
transakcie na vlastný účet s komoditnými
derivátmi ako vedľajšiu činnosť sa už 
vzťahuje na mieru vytvorený regulačný 
dohľad a povinnosti podávať správy,
najmä pokiaľ ide o spotové a fyzické 
forwardové transakcie podľa nariadenia
2011/1227/EC (REMIT), podliehajú
povinnostiam podávať správy, pokiaľ ide 
o štandardné derivátové transakcie a
regulačný dohľad na základe nariadenia
[] (EMIR).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, 
a keď sa obchody uskutočňujú mimo 
systémov, ktoré príslušná spoločnosť 
obvykle používa na svoje podnikanie ako 
systematický internalizátor.

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc, a keď sa obchody uskutočňujú 
mimo systémov, ktoré príslušná spoločnosť 
obvykle používa na svoje podnikanie ako 
systematický internalizátor.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, a keď 
sa obchody uskutočňujú mimo systémov, 
ktoré príslušná spoločnosť obvykle používa 
na svoje podnikanie ako systematický 
internalizátor.

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním, ako
aj všetkých trhovo orientovaných pravidiel
vzťahujúcich sa na miesta obchodovania,
na transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
bilaterálne, ad hoc a nepravidelne 
a s oprávnenými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, a keď 
sa obchody uskutočňujú mimo systémov, 
ktoré príslušná spoločnosť obvykle používa 
na svoje podnikanie ako systematický 
internalizátor.

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie na mimoburzovom trhu je potrebné presne vymedziť, keďže ide o výnimku z 
pravidiel, ktoré zaručujú bezpečnosť a integritu finančných trhov. Na rozdiel od
multilaterálneho obchodovania (tzn. križovanie pokynov), obchodovanie na mimoburzovom 
trhu je bilaterálne obchodovanie. Je to výnimka zo systematickej internalizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 

(18) Zámerom tohto nariadenia nie je 
vyžadovať uplatňovanie pravidiel 
transparentnosti pred obchodovaním na 
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
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ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, a keď 
sa obchody uskutočňujú mimo systémov, 
ktoré príslušná spoločnosť obvykle používa 
na svoje podnikanie ako systematický 
internalizátor.

ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú
náhodne, ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, a keď 
sa obchody uskutočňujú mimo systémov, 
ktoré príslušná spoločnosť obvykle používa 
na svoje podnikanie ako systematický 
internalizátor.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Údaje o trhu by mali byť 
používateľom ľahko a rýchlo dostupné vo 
formáte v maximálnom možnom členení, 
ktoré by investorom a poskytovateľom 
dátových služieb, ktorí uspokojujú ich 
potreby, umožňovalo prispôsobovať dátové 
riešenia v čo najväčšom možnom rozsahu. 
Preto by sa mali údaje o transparentnosti 
pred obchodovaním a po ňom 
sprístupňovať verejnosti v nezoskupenej 
podobe s cieľom znížiť náklady účastníkov 
trhu pri kupovaní údajov.

(19) Údaje o trhu by mali byť 
používateľom ľahko a rýchlo dostupné vo 
formáte v maximálnom možnom členení, 
ktoré by investorom a poskytovateľom 
dátových služieb, ktorí uspokojujú ich 
potreby, umožňovalo prispôsobovať dátové 
riešenia v čo najväčšom možnom rozsahu. 
Preto by sa mali údaje o transparentnosti 
pred obchodovaním a po ňom 
sprístupňovať verejnosti v nezoskupenej 
podobe s cieľom znížiť náklady účastníkov 
trhu pri kupovaní údajov. Údaje po
obchodovaní by mali regulované trhy, 
MTF, OTF a systematickí internalizátori 
poskytnúť zadarmo po 15 minútach.
Okrem toho by schválený mechanizmus 
zverejňovania mal zabezpečiť
konzistentnosť a kvalitu údajov o trhu 
poskytovaných v reálnom čase, ako aj 
neskôr založené na spoločných 
európskych dátových štandardoch.
Koncoví užívatelia budú teda mať prístup,
buď priamo alebo nepriamo 
prostredníctvom súťažiacich dodávateľov
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dát, do štandardizovaného európskeho
konsolidovaného informačného systému.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované komerčné riešenie pre údaje o trhu bude zabezpečovať presné a cenovo dostupné
konsolidované údaje iba v prípade, ak ESMA vydá spoločné európske dátové normy a ak
schválený mechanizmus zverejňovania (APA), prostredníctvom ktorého sa zverejňujú údaje
o trhu, potom zaručí kvalitu a konzistentnosť údajov. Koncoví užívatelia by mali mať možnosť 
získavať údaje jednotlivo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vzhľadom na úvahy dohodu 
dosiahnutú účastníkmi samitu skupiny G20 
v Pittsburghu 25. septembra 2009 týkajúcu 
sa presunu obchodovania s kontraktmi na 
štandardizované mimoburzové deriváty na 
burzy alebo prípadne na elektronické 
obchodné platformy by sa mal vymedziť 
formálny regulačný postup na umožnenie 
obchodovania medzi finančnými 
protistranami a veľkými nefinančnými 
protistranami so všetkými derivátmi, ktoré 
sa považujú za oprávnené na zúčtovanie 
a ktoré sú dostatočne likvidné na to, aby sa 
s nimi obchodovalo na celom rade miest 
obchodovania, ktoré podliehajú podobnej 
regulácii a účastníkom umožňujú 
obchodovať s viacerými protistranami. Pri 
posudzovaní dostatočnej likvidity by sa 
mali brať do úvahy charakteristiky trhu na 
vnútroštátnej úrovni vrátane prvkov, ako je 
počet a typ účastníkov trhu na danom trhu, 
a charakteristiky transakcií, ako je rozsah 
a početnosť transakcií na tomto trhu.

(21) Vzhľadom na úvahy dohodu 
dosiahnutú účastníkmi samitu skupiny G20 
v Pittsburghu 25. septembra 2009 týkajúcu 
sa presunu obchodovania s kontraktmi na 
štandardizované mimoburzové deriváty na 
burzy alebo prípadne na elektronické 
obchodné platformy by sa mal vymedziť 
formálny regulačný postup na umožnenie 
obchodovania medzi finančnými 
protistranami a veľkými nefinančnými 
protistranami so všetkými derivátmi, ktoré 
sa považujú za oprávnené na zúčtovanie 
a ktoré sú dostatočne likvidné na to, aby sa 
s nimi obchodovalo na celom rade miest 
obchodovania, ktoré podliehajú podobnej 
regulácii a účastníkom umožňujú 
obchodovať s viacerými protistranami. Pri 
posudzovaní dostatočnej likvidity by sa 
mali brať do úvahy charakteristiky trhu na 
vnútroštátnej úrovni vrátane prvkov, ako je 
počet a typ účastníkov trhu na danom trhu, 
a charakteristiky transakcií, ako je rozsah 
a početnosť transakcií na tomto trhu.
Služby zníženia rizika po obchodovaní
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týkajúce sa zložených transakcií, ktoré
zodpovedajú hlavným cieľom politiky 
skupiny G20 na zmiernenie systémového
rizika pri obchodovaní s mimoburzovými 
derivátmi a obchodovaní s kontraktmi na 
mimoburzové deriváty, ktoré sú
komponentmi zložených transakcií služieb 
zníženia rizika po obchodovaní, ako sú
cykly multilaterálnej obchodnej kompresie
alebo cykly multilaterálneho riadenia
základného rizika súčasných portfólií 
mimoburzových derivátov, musia byť
upravené nižšie samostatne, aby sa 
zabezpečil súlad s týmito politickými 
cieľmi. To zahŕňa potrebu, aby tieto
obchody boli upravené oddelene pod 
oprávnením na obchodovanie a tiež aby 
ESMA určil, do akej miery by sa články 7, 
9, 23 a článok 24 ods. 1 mali vzťahovať 
na komponenty zložených transakcií, 
keďže nie sú založené na žiadnej ponuke 
na nákup ani ponuke na predaj (tzn. bez 
určovania cien).

Or. en

Odôvodnenie

Zložená transakcia je nástroj na zníženie rizika určený na zníženie vedľajších rizík
vyplývajúcich z existujúcich pozícií, ako sú kreditné riziko protistrán, prevádzkové riziko 
a/alebo základné riziko. Vzhľadom na charakter zloženej transakcie a jej komponentov je 
potrebné prispôsobiť požiadavky na transparentnosť pred obchodovaním a po ňom, 
oznamovanie transakcií a miesta obchodovania týmto osobitným charakteristikám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vzhľadom na úvahy dohodu 
dosiahnutú účastníkmi samitu skupiny G20 
v Pittsburghu 25. septembra 2009 týkajúcu 
sa presunu obchodovania s kontraktmi na 

(21) Vzhľadom na úvahy dohodu 
dosiahnutú účastníkmi samitu skupiny G20 
v Pittsburghu 25. septembra 2009 týkajúcu 
sa presunu obchodovania s kontraktmi na 
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štandardizované mimoburzové deriváty na 
burzy alebo prípadne na elektronické 
obchodné platformy by sa mal vymedziť 
formálny regulačný postup na umožnenie 
obchodovania medzi finančnými 
protistranami a veľkými nefinančnými 
protistranami so všetkými derivátmi, ktoré 
sa považujú za oprávnené na zúčtovanie 
a ktoré sú dostatočne likvidné na to, aby sa 
s nimi obchodovalo na celom rade miest 
obchodovania, ktoré podliehajú podobnej 
regulácii a účastníkom umožňujú 
obchodovať s viacerými protistranami. 
Pri posudzovaní dostatočnej likvidity by sa 
mali brať do úvahy charakteristiky trhu na 
vnútroštátnej úrovni vrátane prvkov, ako je 
počet a typ účastníkov trhu na danom trhu, 
a charakteristiky transakcií, ako je rozsah 
a početnosť transakcií na tomto trhu.

štandardizované mimoburzové deriváty na 
burzy alebo prípadne na elektronické 
obchodné platformy by sa mal vymedziť 
formálny regulačný postup na umožnenie 
obchodovania medzi finančnými 
protistranami a veľkými nefinančnými 
protistranami so všetkými derivátmi, ktoré 
sa považujú za oprávnené na zúčtovanie 
a ktoré sú dostatočne likvidné na to, aby sa 
s nimi obchodovalo na celom rade miest 
obchodovania, ktoré podliehajú podobnej 
regulácii. Zámerom tohto nariadenia nie 
je zakázať ani obmedziť používanie
derivátových kontraktov „mieru“, ani 
docieliť, aby boli príliš nákladné pre
nefinančné inštitúcie. Preto pri
posudzovaní dostatočnej likvidity by sa 
mali brať do úvahy charakteristiky trhu na 
vnútroštátnej úrovni vrátane prvkov, ako je 
počet a typ účastníkov trhu na danom trhu, 
a charakteristiky transakcií, ako je rozsah 
a početnosť transakcií na tomto trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Musíme zladiť MiFID s výnimkami pre nefinančných účastníkov v EMIR a zabezpečiť, aby 
tieto ustanovenia nenarušili účinnosť týchto výnimiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) V záujme právnej istoty je vhodné 
zahrnúť vymedzenie derivátov. Poistné
zmluvy vo vzťahu ku triedam rizika 
uvedeným v prílohe I Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/138/ES o začatí a vykonávaní
poistenia a zaistenia (Solventnosť II), by 
nemali byť považované za derivátové
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kontrakty na účely uvedenej smernice, ak 
boli uzavreté s poisťovňou, zaisťovňou, 
poisťovňou tretej krajiny alebo 
zaisťovňou tretej krajiny.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Vzhľadom na dohodu dosiahnutú 
účastníkmi samitu skupiny G20 v 
Pittsburghu 25. septembra 2009 týkajúcu 
sa presunu obchodovania s kontraktmi na 
štandardizované mimoburzové deriváty na 
burzy alebo prípadne na elektronické 
obchodné platformy na jednej strane 
a vzhľadom na pomerne nižšiu likviditu 
rôznych mimoburzových derivátov na 
strane druhej je vhodné stanoviť primeranú 
skupinu oprávnených miest, na ktorých sa 
môže uskutočňovať obchodovanie podľa 
tohto záväzku. Všetky oprávnené miesta by 
mali podliehať dôkladne zosúladeným 
regulačným požiadavkám, pokiaľ ide 
o organizačné a prevádzkové aspekty, 
opatrenia na zmiernenie konfliktov 
záujmov, dohľad nad všetkými 
obchodnými činnosťami, transparentnosť 
pred obchodovaním a po ňom nastavenú 
podľa daného finančného nástroja, ako aj
požiadavku, aby bolo možné zabezpečiť 
interakciu obchodných záujmov viacerých 
tretích strán. Na účely zlepšenia 
podmienok pre vykonávanie a likviditu by 
sa však malo počítať s možnosťou 
organizátorov miest zabezpečovať 
transakcie podľa tohto záväzku medzi 
viacerými tretími stranami podľa 
vlastného uváženia.

(22) Vzhľadom na dohodu dosiahnutú 
účastníkmi samitu skupiny G20 v 
Pittsburghu 25. septembra 2009 týkajúcu 
sa presunu obchodovania s kontraktmi na 
štandardizované mimoburzové deriváty na 
burzy alebo prípadne na elektronické 
obchodné platformy na jednej strane 
a vzhľadom na pomerne nižšiu likviditu 
rôznych mimoburzových derivátov na 
strane druhej je vhodné stanoviť primeranú 
skupinu oprávnených miest, na ktorých sa 
môže uskutočňovať obchodovanie podľa 
tohto záväzku. Všetky oprávnené miesta by 
mali podliehať dôkladne zosúladeným 
regulačným požiadavkám, pokiaľ ide 
o organizačné a prevádzkové aspekty, 
opatrenia na zmiernenie konfliktov 
záujmov, dohľad nad všetkými 
obchodnými činnosťami a transparentnosť 
pred obchodovaním a po ňom nastavenú 
podľa daného finančného nástroja a 
modelu obchodovania. Na účely zlepšenia 
podmienok pre vykonávanie a likviditu by 
sa však malo počítať s možnosťou 
organizátorov miest zabezpečovať 
transakcie podľa tohto záväzku medzi ich 
účastníkmi podľa vlastného uváženia.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Právomoci príslušných orgánov by sa 
mali doplniť explicitným mechanizmom, 
ktorý by zakazoval alebo obmedzoval 
uvádzanie na trh, distribúciu a predaj 
akéhokoľvek finančného nástroja, 
v súvislosti s ktorým existujú vážne obavy, 
pokiaľ ide o ochranu investorov, riadne 
fungovanie a integritu finančných trhov 
alebo stabilitu celého finančného systému 
alebo jeho časti, ako aj príslušnými 
právomocami ESMA v oblasti koordinácie 
a zásahov v prípade mimoriadnych 
udalostí. Výkon týchto právomocí by mal 
podliehať potrebe spĺňať celý rad 
osobitných podmienok.

(24) Právomoci príslušných orgánov by sa 
mali doplniť explicitným mechanizmom, 
ktorý by zakazoval alebo obmedzoval 
uvádzanie na trh, distribúciu a predaj 
akéhokoľvek finančného nástroja, 
v súvislosti s ktorým existujú vážne obavy, 
pokiaľ ide o ochranu investorov, riadne 
fungovanie a integritu finančných trhov 
alebo stabilitu celého finančného systému 
alebo jeho časti, ako aj príslušnými 
právomocami ESMA v oblasti koordinácie 
a zásahov v prípade mimoriadnych 
udalostí. Výkon týchto právomocí by mal 
podliehať potrebe spĺňať celý rad 
osobitných podmienok a mal by sa
uplatniť len vo výnimočných prípadoch.

Or. en

Odôvodnenie

Zákazy týkajúce sa niektorých finančných nástrojov alebo určitých typov finančných aktivít sú 
veľmi reštriktívnymi opatreniami a tieto právomoci by sa mali uplatniť iba vo výnimočných
prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Podrobnosti o transakciách (27) Podrobnosti o transakciách 
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s finančnými nástrojmi by sa mali oznámiť 
príslušným orgánom, aby tieto mali 
možnosť odhaliť a preskúmať potenciálne 
prípady zneužívania trhu, monitorovať 
spravodlivé a riadne fungovanie trhov, ako 
aj činnosti investičných spoločností. 
Rozsah tohto dohľadu zahŕňa všetky 
nástroje, ktoré sú prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu, MTF alebo OTF, 
ako aj všetky nástroje, ktorých hodnota 
závisí od hodnoty uvedených nástrojov 
alebo má vplyv na hodnotu uvedených 
nástrojov. Z oznamovacej povinnosti by 
mali byť vylúčené investičné nástroje, s 
ktorými sa neobchoduje organizovane a 
ktoré nie sú náchylné na zneužívanie na 
trhu, aby sa predišlo zbytočnej 
administratívnej záťaži investičných 
spoločností.

s finančnými nástrojmi by sa mali oznámiť 
príslušným orgánom, aby tieto mali 
možnosť odhaliť a preskúmať potenciálne 
prípady zneužívania trhu, monitorovať 
spravodlivé a riadne fungovanie trhov, ako 
aj činnosti investičných spoločností. 
Rozsah tohto dohľadu zahŕňa všetky 
nástroje, ktoré sú prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu alebo MTF, ako aj 
všetky nástroje, ktorých hodnota závisí od 
hodnoty uvedených nástrojov alebo má 
vplyv na hodnotu uvedených nástrojov. Z 
oznamovacej povinnosti by mali byť 
vylúčené investičné nástroje, s ktorými sa 
neobchoduje organizovane a ktoré nie sú 
náchylné na zneužívanie na trhu, aby sa 
predišlo zbytočnej administratívnej záťaži 
investičných spoločností.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky obchodné platformy prevádzkované organizátormi trhu a investičnými spoločnosťami
by sa mali riadiť rovnakými pravidlami vrátane transparentnosti, nediskrečného vykonávania,
nediskriminačného prístupu a úplného dohľadu nad trhom. Na trhu, v rámci ktorého sa 
jednotlivé platformy nebudú riadiť rovnakými pravidlami, bude najmä nediskrečné 
vykonávanie ohrozovať proces tvorby cien na trhu a ochranu investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27a) Komisia by mala vypracovať správu 
o tom, či sú obsah a formát transakcií 
dostatočné na to, aby príslušné orgány 
mohli odhaliť zneužívanie trhu, a či je 
vhodné vyžadovať, aby investičné 
spoločnosti hlásili akékoľvek ďalšie
informácie, napríklad označenie na 
identifikáciu algoritmu alebo



AM\901839SK.doc 63/177 PE489.472v01-00

SK

podnecovateľa algoritmu zodpovedného
za investičné rozhodnutia a uskutočnenie
transakcie. Regulačné orgány majú
záujem na určení osoby, fyzickej alebo 
právnickej, ktorá urobila rozhodnutie
obchodovať. Vzhľadom na to, že klienti
môžu určiť algoritmy, ktoré chcú, aby
investičná spoločnosť určila na 
dosiahnutie svojich cieľov, alebo 
ponechať na investičnú spoločnosť, aby
určila, ktorý algoritmus je vhodné použiť 
na dosiahnutie najlepšieho výkonu, je pre
regulačný orgán užitočný údaj o 
totožnosti osoby, ktorá určila algoritmus.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28a) Dohody o spätnom odkúpení a 
pôžičky cenných papierov zohrávali úlohu
v neistote, pokiaľ ide o vlastníctvo a
záväzky tak, ako je zrejmé z finančnej
krízy. Inštitúcie by mali podať správu
o miere využitia dohôd o spätnom 
odkúpení, požičiavania cenných papierov
a všetkých foriem zaťaženia alebo dohôd 
o vrátení, aspoň v súhrnnom vyjadrení.
Tieto informácie by mali byť oznámené
archívu obchodných údajov alebo
centrálnemu depozitáru cenných papierov 
s cieľom umožniť prístup, okrem iného, 
EBA, ESMA, zodpovedajúcim príslušným
orgánom, ESRB a príslušným centrálnym
bankám a ESCB. V prípade likvidácie by 
neregistrované dohody o vrátení nemali
mať právny účinok.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28a) Na poskytovanie služieb 
spoločnosťami z tretích krajín v Únii sa 
vzťahujú vnútroštátne režimy a 
požiadavky. Tieto režimy sú veľmi
rozdielne a mali by byť harmonizované v
záujme zabezpečenia istoty a jednotného
zaobchádzania so spoločnosťami z tretích 
krajín, ktoré sa snažia získať prístup do
Únie, zaistenia vykonania posúdenia
rovnocennosti Komisiou vo vzťahu 
k rámcu tretích krajín pre reguláciu a 
dohľad, ktoré by malo zabezpečiť
porovnateľnú úroveň ochrany investorom
v EÚ, ktorí prijímajú služby od
spoločností z tretích krajín a za 
predpokladu, že na investičné spoločnosti
EÚ sa vzťahuje obdobný prístup v tretích
krajinách.

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté zo smernice do nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28b) Poskytovanie služieb by malo byť 
obmedzené na oprávnené protistrany, 
pričom by malo byť vždy potrebné zriadiť 
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pobočku v Únii. Pobočka by mala byť 
zriadená v členskom štáte, v ktorom má 
spoločnosť z tretej krajiny svoje 
najvýznamnejšie aktivity. Zriadenie 
pobočky by malo podliehať registrácii 
ESMA. 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.

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté zo smernice do nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28c) Ustanovenie tohto nariadenia, 
ktorým sa upravuje poskytovanie služieb v 
Únii spoločnosťami z tretích krajín, by 
nemalo mať vplyv na možnosť, aby 
profesionálni a retailoví klienti usadení v 
Únii využívali investičné služby 
spoločnosti z tretej krajiny z vlastného 
výlučného podnetu. V tomto prípade by sa 
služby poskytované spoločnosťou z tretej 
krajiny nemali považovať za služby 
poskytované na území Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté zo smernice do nariadenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) Účelom oznamovania transakcií je
monitorovať zneužívanie trhu. Pri 
segmentoch trhu s vysokým objemom to
môže viesť k väčšiemu množstvu
informácií, než je možné spracovať, až
dovtedy, kým budú k dispozícii lepšie 
technologické nástroje. ESMA by mal 
vypracovať správu o všetkých segmentoch
trhu, na ktoré sa vzťahuje iné
oznamovanie, napríklad archívu
obchodných údajov, alebo pre ktoré
existuje malé riziko, alebo už existujú 
ďalšie záruky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) V nariadení [EMIR] sa stanovujú 
kritéria, na základe ktorých by mali triedy 
mimoburzových derivátov podliehať 
zúčtovacej povinnosti. Toto nariadenie 
takisto bráni narušeniu hospodárskej 
súťaže tým, že vyžaduje nediskriminačný 
prístup k centrálnym protistranám (CCP), 
ktoré ponúkajú zúčtovanie 
mimoburzových derivátov na miestach 
obchodovania, a nediskriminačný prístup 
k údajom o obchodoch na miestach 
obchodovania pre centrálne protistrany, 
ktoré ponúkajú zúčtovanie 
mimoburzových derivátov. Keďže 

vypúšťa sa
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mimoburzové deriváty sú definované ako 
derivátové kontrakty, s ktorými sa 
neobchoduje na regulovanom trhu, je 
potrebné zaviesť podobné požiadavky pre 
regulované trhy podľa tohto nariadenia. 
Deriváty, s ktorými sa obchoduje na 
regulovaných trhoch, by mali takisto 
podliehať zúčtovacej povinnosti za 
predpokladu, že ich ESMA vyhlásil za 
deriváty podliehajúce zúčtovacej 
povinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) V nariadení [EMIR] sa stanovujú 
kritéria, na základe ktorých by mali triedy 
mimoburzových derivátov podliehať 
zúčtovacej povinnosti. Toto nariadenie 
takisto bráni narušeniu hospodárskej 
súťaže tým, že vyžaduje nediskriminačný 
prístup k centrálnym protistranám (CCP), 
ktoré ponúkajú zúčtovanie mimoburzových 
derivátov na miestach obchodovania, 

(31) V nariadení [EMIR] sa stanovujú 
kritéria, na základe ktorých by mali triedy 
mimoburzových derivátov podliehať 
zúčtovacej povinnosti. Toto nariadenie 
takisto bráni narušeniu hospodárskej 
súťaže tým, že vyžaduje nediskriminačný 
prístup k centrálnym protistranám (CCP), 
ktoré ponúkajú zúčtovanie mimoburzových 
derivátov na miestach obchodovania, 
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a nediskriminačný prístup k údajom o 
obchodoch na miestach obchodovania 
pre centrálne protistrany, ktoré ponúkajú 
zúčtovanie mimoburzových derivátov. 
Keďže mimoburzové deriváty sú 
definované ako derivátové kontrakty, s 
ktorými sa neobchoduje na regulovanom 
trhu, je potrebné zaviesť podobné 
požiadavky pre regulované trhy podľa 
tohto nariadenia. Deriváty, s ktorými sa 
obchoduje na regulovaných trhoch, by mali 
takisto podliehať zúčtovacej povinnosti za 
predpokladu, že ich ESMA vyhlásil za 
deriváty podliehajúce zúčtovacej 
povinnosti.

a nediskriminačný prístup k údajom o 
obchodoch na miestach obchodovania 
pre centrálne protistrany, ktoré ponúkajú 
zúčtovanie mimoburzových derivátov. 
Keďže mimoburzové deriváty sú 
definované ako derivátové kontrakty, s 
ktorými sa neobchoduje na regulovanom 
trhu, je potrebné zaviesť podobné 
požiadavky pre regulované trhy podľa 
tohto nariadenia. Deriváty, s ktorými sa 
obchoduje na regulovaných trhoch, MTF a 
OTF by mali takisto podliehať zúčtovacej 
povinnosti za predpokladu, že ich ESMA 
vyhlásil za deriváty podliehajúce 
zúčtovacej povinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky miesta obchodovania, na ktorých dochádza k obchodovaniu s derivátovými nástrojmi,
musia zabezpečiť, aby sa na ne vzťahovala centrálna zúčtovacia povinnosť tak, aby sa znížilo
systémové riziko spojené s týmito obchodmi a nástrojmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Okrem požiadaviek uvedených v 
smernici 2004/39/ES, ktoré bránia 
členským štátom v nenáležitom 
obmedzovaní prístupu k infraštruktúre po 
skončení obchodovania, ako sú napríklad 
mechanizmy CCP a mechanizmy 
vyrovnania, je potrebné, aby toto 
nariadenie odstránilo rôzne ďalšie 
obchodné bariéry, ktoré by sa mohli 
použiť na zabránenie hospodárskej súťaži 
pri zúčtovaní finančných nástrojov. 
V snahe zabrániť akýmkoľvek 
diskriminačným praktikám by CCP mali 
prijímať na zúčtovanie transakcie 

vypúšťa sa
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vykonané na rozličných miestach 
obchodovania za predpokladu, že tieto 
miesta spĺňajú prevádzkové a technické 
požiadavky stanovené CCP. Prístup by 
mal byť zamietnutý len v prípade, ak nie 
sú splnené určité kritéria prístupu 
vymedzené v delegovaných aktoch.

Or. en

Odôvodnenie

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Werner Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Okrem požiadaviek uvedených v 
smernici 2004/39/ES, ktoré bránia 
členským štátom v nenáležitom 
obmedzovaní prístupu k infraštruktúre po 
skončení obchodovania, ako sú napríklad 
mechanizmy CCP a mechanizmy 
vyrovnania, je potrebné, aby toto 
nariadenie odstránilo rôzne ďalšie 
obchodné bariéry, ktoré by sa mohli 
použiť na zabránenie hospodárskej súťaži 
pri zúčtovaní finančných nástrojov. 
V snahe zabrániť akýmkoľvek 
diskriminačným praktikám by CCP mali 

vypúšťa sa
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prijímať na zúčtovanie transakcie 
vykonané na rozličných miestach 
obchodovania za predpokladu, že tieto 
miesta spĺňajú prevádzkové a technické 
požiadavky stanovené CCP. Prístup by 
mal byť zamietnutý len v prípade, ak nie 
sú splnené určité kritéria prístupu 
vymedzené v delegovaných aktoch.

Or. de

Odôvodnenie

Nie sú známe žiadne porovnateľné regulačné snahy mimo EÚ. Zmeny zavedené článkom 28
MiFIR teda dostávajú miesta obchodovania v EÚ a CCP do konkurenčnej nevýhody oproti
konkurentom z krajín mimo EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Okrem požiadaviek uvedených v 
smernici 2004/39/ES, ktoré bránia 
členským štátom v nenáležitom 
obmedzovaní prístupu k infraštruktúre po 
skončení obchodovania, ako sú napríklad 
mechanizmy CCP a mechanizmy 
vyrovnania, je potrebné, aby toto 
nariadenie odstránilo rôzne ďalšie 
obchodné bariéry, ktoré by sa mohli použiť 
na zabránenie hospodárskej súťaži pri 
zúčtovaní finančných nástrojov. V snahe 
zabrániť akýmkoľvek diskriminačným 
praktikám by CCP mali prijímať na 
zúčtovanie transakcie vykonané na 
rozličných miestach obchodovania za 
predpokladu, že tieto miesta spĺňajú 
prevádzkové a technické požiadavky 
stanovené CCP. Prístup by mal byť 
zamietnutý len v prípade, ak nie sú 
splnené určité kritéria prístupu 
vymedzené v delegovaných aktoch.

(32) Okrem požiadaviek uvedených v 
smernici 2004/39/ES, ktoré bránia 
členským štátom v nenáležitom 
obmedzovaní prístupu k infraštruktúre po 
skončení obchodovania, ako sú napríklad 
mechanizmy CCP a mechanizmy 
vyrovnania, je potrebné, aby toto 
nariadenie odstránilo rôzne ďalšie 
obchodné bariéry, ktoré by sa mohli použiť 
na zabránenie hospodárskej súťaži pri 
zúčtovaní finančných nástrojov. V snahe 
zabrániť akýmkoľvek diskriminačným 
praktikám by CCP mali prijímať na 
zúčtovanie transakcie vykonané na 
rozličných miestach obchodovania za 
predpokladu, že tieto miesta spĺňajú 
prevádzkové a technické požiadavky 
stanovené CCP. Prístup by mal byť 
zamietnutý len v prípade, ak by prístup 
predstavoval vážnu hrozbu pre stabilitu
finančného systému.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Okrem požiadaviek uvedených v 
smernici 2004/39/ES, ktoré bránia 
členským štátom v nenáležitom 
obmedzovaní prístupu k infraštruktúre po 
skončení obchodovania, ako sú napríklad 
mechanizmy CCP a mechanizmy 
vyrovnania, je potrebné, aby toto 
nariadenie odstránilo rôzne ďalšie 
obchodné bariéry, ktoré by sa mohli použiť 
na zabránenie hospodárskej súťaži pri 
zúčtovaní finančných nástrojov. V snahe 
zabrániť akýmkoľvek diskriminačným 
praktikám by CCP mali prijímať na 
zúčtovanie transakcie vykonané na 
rozličných miestach obchodovania za 
predpokladu, že tieto miesta spĺňajú 
prevádzkové a technické požiadavky 
stanovené CCP. Prístup by mal byť 
zamietnutý len v prípade, ak nie sú splnené 
určité kritéria prístupu vymedzené 
v delegovaných aktoch.

(32) Okrem požiadaviek uvedených v 
smernici 2004/39/ES, ktoré bránia 
členským štátom v nenáležitom 
obmedzovaní prístupu k infraštruktúre po 
skončení obchodovania, ako sú napríklad 
mechanizmy CCP a mechanizmy 
vyrovnania, je potrebné, aby toto 
nariadenie odstránilo rôzne ďalšie 
obchodné bariéry, ktoré by sa mohli použiť 
na zabránenie hospodárskej súťaži pri 
zúčtovaní prevoditeľných cenných 
papierov a nástrojov peňažného trhu. 
V snahe zabrániť akýmkoľvek 
diskriminačným praktikám by CCP mali 
prijímať na zúčtovanie transakcie 
vykonané na rozličných miestach 
obchodovania za predpokladu, že tieto 
miesta spĺňajú prevádzkové a technické 
požiadavky stanovené CCP. Prístup by mal 
byť zamietnutý len v prípade, ak nie sú 
splnené určité kritéria prístupu vymedzené 
v delegovaných aktoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Od miest obchodovania by sa malo vypúšťa sa
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takisto vyžadovať, aby centrálnym 
protistranám, ktoré si želajú zúčtovávať 
transakcie vykonávané na danom mieste 
obchodovania, poskytovali k tomuto
miestu transparentný a nediskriminačný 
prístup vrátane prístupu k údajom o 
obchodoch. CCP a ostatným miestam 
obchodovania by sa takisto malo 
zabezpečiť nediskriminačné udeľovanie 
licencií a nediskriminačný prístup 
k informáciám o indexoch a ďalších 
referenčných hodnotách, ktoré sa 
používajú na určenie hodnoty finančných 
nástrojov. Cieľom odstránenia prekážok 
a diskriminačných praktík je posilniť 
hospodársku súťaž pri zúčtovaní 
finančných nástrojov a obchodovaní s 
nimi v záujme zníženia investičných 
nákladov a nákladov na prijímanie 
úverov, odstránenia neefektívnosti 
a podpory inovácie na trhoch v Únii. 
Komisia by mala naďalej pozorne 
monitorovať vývoj infraštruktúry po 
skončení obchodovania a v prípade 
potreby by mala zasiahnuť s cieľom 
zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Werner Langen
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Od miest obchodovania by sa malo 
takisto vyžadovať, aby centrálnym 
protistranám, ktoré si želajú zúčtovávať 
transakcie vykonávané na danom mieste 
obchodovania, poskytovali k tomuto 
miestu transparentný a nediskriminačný 
prístup vrátane prístupu k údajom o 
obchodoch. CCP a ostatným miestam 
obchodovania by sa takisto malo 
zabezpečiť nediskriminačné udeľovanie 
licencií a nediskriminačný prístup 
k informáciám o indexoch a ďalších 
referenčných hodnotách, ktoré sa 
používajú na určenie hodnoty finančných 
nástrojov. Cieľom odstránenia prekážok 
a diskriminačných praktík je posilniť 
hospodársku súťaž pri zúčtovaní 
finančných nástrojov a obchodovaní s 
nimi v záujme zníženia investičných 
nákladov a nákladov na prijímanie 
úverov, odstránenia neefektívnosti 
a podpory inovácie na trhoch v Únii. 
Komisia by mala naďalej pozorne 
monitorovať vývoj infraštruktúry po 
skončení obchodovania a v prípade 
potreby by mala zasiahnuť s cieľom 
zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Nie sú známe žiadne porovnateľné regulačné snahy mimo EÚ. Zmeny zavedené článkom 28
MiFIR teda dostávajú miesta obchodovania v EÚ a CCP do konkurenčnej nevýhody oproti
konkurentom z krajín mimo EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Od miest obchodovania by sa malo 
takisto vyžadovať, aby centrálnym 
protistranám, ktoré si želajú zúčtovávať 
transakcie vykonávané na danom mieste 
obchodovania, poskytovali k tomuto 
miestu transparentný a nediskriminačný 
prístup vrátane prístupu k údajom o 
obchodoch. CCP a ostatným miestam 
obchodovania by sa takisto malo
zabezpečiť nediskriminačné udeľovanie 
licencií a nediskriminačný prístup 
k informáciám o indexoch a ďalších 
referenčných hodnotách, ktoré sa 
používajú na určenie hodnoty finančných 
nástrojov. Cieľom odstránenia prekážok 
a diskriminačných praktík je posilniť 
hospodársku súťaž pri zúčtovaní 
finančných nástrojov a obchodovaní s nimi 
v záujme zníženia investičných nákladov 
a nákladov na prijímanie úverov, 
odstránenia neefektívnosti a podpory 
inovácie na trhoch v Únii. Komisia by 
mala naďalej pozorne monitorovať vývoj 
infraštruktúry po skončení obchodovania 
a v prípade potreby by mala zasiahnuť 
s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu.

(33) Od miest obchodovania by sa malo 
takisto vyžadovať, aby centrálnym 
protistranám, ktoré si želajú zúčtovávať 
transakcie vykonávané na danom mieste 
obchodovania, poskytovali k tomuto 
miestu transparentný a nediskriminačný 
prístup vrátane prístupu k údajom o 
obchodoch. Právo prístupu CCP k miestu 
obchodovania by malo podliehať 
transparentným, primeraným a 
neutrálnym kritériám vrátane dopytu 
klientov a bezpečnostných kritérií a 
všetkých potrebných dohôd o 
interoperabilite. S cieľom umožniť plný 
rozvoj konkurenčného jednotného trhu vo 
všetkých finančných nástrojoch vrátane 
derivátov, s ktorými sa obchoduje na 
burze, je nutné, aby sa na porovnávacie
indexy vzťahovala povinná nevýhradná
licencia na príslušné miesta
obchodovania a CCP. CCP a ostatným 
miestam obchodovania by sa takisto mal
zabezpečiť nediskriminačný prístup 
k informáciám o indexoch a 
porovnávacích indexoch, ktoré sa 
používajú na určenie hodnoty finančných 
nástrojov. Každé miesto obchodovania 
alebo CCP, ktoré poskytuje takéto
informácie a produkty, si môže účtovať
poplatky za služby poskytované
účastníkom trhu iba na základe
návratnosti nákladov a primeraného
zisku. Náhrada nákladov sa týka
nákladov, ktoré možno priamo priradiť k 
službám poskytovaným v rámci produktov
indexových služieb. Cieľom odstránenia 
prekážok a diskriminačných praktík je 
posilniť hospodársku súťaž pri zúčtovaní 
finančných nástrojov a obchodovaní s nimi 
v záujme zníženia investičných nákladov 
a nákladov na prijímanie úverov, 
odstránenia neefektívnosti a podpory 
inovácie na trhoch v Únii. Komisia by 
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mala naďalej pozorne monitorovať vývoj 
infraštruktúry po skončení obchodovania 
a v prípade potreby by mala zasiahnuť 
s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasný text neumožňuje obmedziť navyšovanie nákladov pri používaní referenčných hodnôt. 
Referenčné hodnoty sú kľúčové pre referencie v obchodovaní a podporu najlepšieho 
vykonávania obchodov. Stanovením týchto limitov zabezpečíme, že náklady sa výrazne
nezvýšia, čo by viedlo k zníženiu prospechu konečných investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Od miest obchodovania by sa malo 
takisto vyžadovať, aby centrálnym 
protistranám, ktoré si želajú zúčtovávať 
transakcie vykonávané na danom mieste 
obchodovania, poskytovali k tomuto 
miestu transparentný a nediskriminačný 
prístup vrátane prístupu k údajom o 
obchodoch. CCP a ostatným miestam 
obchodovania by sa takisto malo 
zabezpečiť nediskriminačné udeľovanie 
licencií a nediskriminačný prístup 
k informáciám o indexoch a ďalších 
referenčných hodnotách, ktoré sa používajú 
na určenie hodnoty finančných nástrojov. 
Cieľom odstránenia prekážok 
a diskriminačných praktík je posilniť 
hospodársku súťaž pri zúčtovaní 
finančných nástrojov a obchodovaní s nimi 
v záujme zníženia investičných nákladov 
a nákladov na prijímanie úverov, 
odstránenia neefektívnosti a podpory 
inovácie na trhoch v Únii. Komisia by 
mala naďalej pozorne monitorovať vývoj 

(33) Od miest obchodovania by sa malo 
takisto vyžadovať, aby centrálnym 
protistranám, ktoré si želajú zúčtovávať 
transakcie vykonávané na danom mieste 
obchodovania, poskytovali k tomuto 
miestu transparentný a nediskriminačný 
prístup k údajom o obchodoch. Právo 
prístupu CCP k miestu obchodovania by
malo umožniť zaviesť mechanizmy, 
v rámci ktorých viacero CCP používa
údaje rovnakého miesta obchodovania 
o zrealizovaných obchodoch. To by však
nemalo viesť k interoperabilite zúčtovania
derivátov ani vytvárať fragmentáciu 
likvidity. CCP a ostatným miestam 
obchodovania by sa takisto malo 
zabezpečiť nediskriminačné udeľovanie 
licencií a nediskriminačný prístup 
k informáciám o indexoch a ďalších 
referenčných hodnotách, ktoré sa používajú 
na určenie hodnoty finančných nástrojov.
Cieľom odstránenia prekážok 
a diskriminačných praktík je posilniť 
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infraštruktúry po skončení obchodovania 
a v prípade potreby by mala zasiahnuť 
s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu.

hospodársku súťaž pri zúčtovaní 
finančných nástrojov a obchodovaní s nimi 
v záujme zníženia investičných nákladov 
a nákladov na prijímanie úverov, 
odstránenia neefektívnosti a podpory 
inovácie na trhoch v Únii. Komisia by 
mala naďalej pozorne monitorovať vývoj 
infraštruktúry po skončení obchodovania 
a v prípade potreby by mala zasiahnuť 
s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Od miest obchodovania by sa malo 
takisto vyžadovať, aby centrálnym 
protistranám, ktoré si želajú zúčtovávať 
transakcie vykonávané na danom mieste 
obchodovania, poskytovali k tomuto 
miestu transparentný a nediskriminačný 
prístup vrátane prístupu k údajom o 
obchodoch. CCP a ostatným miestam 
obchodovania by sa takisto malo 
zabezpečiť nediskriminačné udeľovanie 
licencií a nediskriminačný prístup 
k informáciám o indexoch a ďalších 
referenčných hodnotách, ktoré sa používajú 
na určenie hodnoty finančných nástrojov. 
Cieľom odstránenia prekážok 
a diskriminačných praktík je posilniť 
hospodársku súťaž pri zúčtovaní 
finančných nástrojov a obchodovaní s nimi 
v záujme zníženia investičných nákladov 
a nákladov na prijímanie úverov, 
odstránenia neefektívnosti a podpory 
inovácie na trhoch v Únii. Komisia by 
mala naďalej pozorne monitorovať vývoj 
infraštruktúry po skončení obchodovania 

(33) Od miest obchodovania by sa malo 
takisto vyžadovať, aby centrálnym 
protistranám, ktoré si želajú zúčtovávať 
transakcie vykonávané na danom mieste 
obchodovania, poskytovali k tomuto 
miestu transparentný a nediskriminačný 
prístup vrátane prístupu k údajom o 
obchodoch. V nariadení (EÚ) č. .../...
[EMIR] je interoperabilita obmedzená na 
hotovostné cenné papiere, ale ESMA má 
do roku 2014 vypracovať správu o tom, či
by nebolo vhodné rozšíriť jej uplatnenie 
aj na iné finančné nástroje. Nič v EMIR
nebráni stranám, aby sa bilaterálne 
dohodli na interoperabilite, či už ide 
o akcie, deriváty alebo iné nástroje. CCP 
a ostatným miestam obchodovania by sa 
takisto malo zabezpečiť nediskriminačné 
udeľovanie licencií a nediskriminačný 
prístup k informáciám o indexoch a ďalších 
referenčných hodnotách, ktoré sa používajú 
na určenie hodnoty finančných nástrojov. 
Cieľom odstránenia prekážok 
a diskriminačných praktík je posilniť 
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a v prípade potreby by mala zasiahnuť 
s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu.

hospodársku súťaž pri zúčtovaní 
finančných nástrojov a obchodovaní s nimi 
v záujme zníženia investičných nákladov 
a nákladov na prijímanie úverov, 
odstránenia neefektívnosti a podpory 
inovácie na trhoch v Únii. Komisia by 
mala naďalej pozorne monitorovať vývoj 
infraštruktúry po skončení obchodovania 
a v prípade potreby by mala zasiahnuť 
s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Astrid Lulling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Od miest obchodovania by sa malo 
takisto vyžadovať, aby centrálnym 
protistranám, ktoré si želajú zúčtovávať 
transakcie vykonávané na danom mieste 
obchodovania, poskytovali k tomuto 
miestu transparentný a nediskriminačný 
prístup vrátane prístupu k údajom o 
obchodoch. CCP a ostatným miestam 
obchodovania by sa takisto malo 
zabezpečiť nediskriminačné udeľovanie 
licencií a nediskriminačný prístup 
k informáciám o indexoch a ďalších 
referenčných hodnotách, ktoré sa používajú 
na určenie hodnoty finančných nástrojov. 
Cieľom odstránenia prekážok 
a diskriminačných praktík je posilniť 
hospodársku súťaž pri zúčtovaní 
finančných nástrojov a obchodovaní s nimi 
v záujme zníženia investičných nákladov 
a nákladov na prijímanie úverov, 
odstránenia neefektívnosti a podpory 
inovácie na trhoch v Únii. Komisia by 
mala naďalej pozorne monitorovať vývoj 
infraštruktúry po skončení obchodovania 

(33) Od miest obchodovania by sa malo 
takisto vyžadovať, aby centrálnym 
protistranám, ktoré si želajú zúčtovávať 
transakcie vykonávané na danom mieste 
obchodovania, poskytovali k tomuto 
miestu transparentný a nediskriminačný 
prístup vrátane prístupu k údajom o 
obchodoch, ak by právo na prístup
neviedlo k zvýšeniu operačného rizika a
fragmentácii likvidity. Schválenie nového 
prístupu musí byť predložené členom trhu
a členom CCP. CCP a ostatným miestam 
obchodovania by sa takisto malo 
zabezpečiť nediskriminačné udeľovanie 
licencií a nediskriminačný prístup 
k informáciám o indexoch a ďalších 
referenčných hodnotách, ktoré sa používajú 
na určenie hodnoty finančných nástrojov. 
Cieľom odstránenia prekážok 
a diskriminačných praktík je posilniť 
hospodársku súťaž pri zúčtovaní 
finančných nástrojov a obchodovaní s nimi 
v záujme zníženia investičných nákladov 
a nákladov na prijímanie úverov, 
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a v prípade potreby by mala zasiahnuť 
s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu.

odstránenia neefektívnosti a podpory 
inovácie na trhoch v Únii. Komisia by 
mala naďalej pozorne monitorovať vývoj 
infraštruktúry po skončení obchodovania 
a v prípade potreby by mala zasiahnuť 
s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) 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. 
Režim by mal harmonizovať existujúci 
roztrieštený rámec, zabezpečiť istotu 
a jednotné zaobchádzanie so
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré sa 
snažia získať prístup do Únie, zabezpečiť, 
aby Komisia vykonala posúdenie 
rovnocennosti v súvislosti s regulačným 
rámcom a rámcom dohľadu tretích krajín, 
a mal by zabezpečovať porovnateľnú 
úroveň ochrany investorov v EÚ, ktorým 
poskytujú služby spoločnosti z tretích 
krajín.

(34) 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. Režim by mal harmonizovať 
existujúci roztrieštený rámec, zabezpečiť 
istotu a jednotné zaobchádzanie s 
investičnými spoločnosťami a 
organizátormi trhu z tretích krajín, ktoré 
sa snažia získať prístup do Únie, 
zabezpečiť, aby Komisia vykonala 
posúdenie rovnocennosti a vzájomnosti
v súvislosti s regulačným rámcom 
a rámcom dohľadu tretích krajín, a mal by 
zabezpečovať porovnateľnú úroveň 
ochrany investorov v EÚ, ktorým 
poskytujú služby investičné spoločnosti a 
organizátori trhu z tretích krajín.

* (Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
sa týka celého textu. Jeho prijatie si 
vyžaduje zodpovedajúce zmeny v celom 
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texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Tieto návrhy si kladú za cieľ zabezpečiť, aby nariadenie MiFIR stanovilo primeraný režim pre 
investičné spoločnosti a organizátorov trhu z tretích krajín namiesto režimu uplatniteľného
iba na niektoré služby, ktoré investičné spoločnosti poskytujú. Tento režim by zabezpečil, že 
všetky služby ponúkané investičnými spoločnosťami a organizátormi trhu z tretích krajín, 
ktoré sa snažia získať prístup do EÚ, budú patriť do pôsobnosti MiFIR. V nových návrhoch sa
musí jasne uviesť, aké pravidlá sa budú uplatňovať na týchto organizátorov trhu, a prípadne, 
ktoré pravidlá EÚ sa nebudú uplatňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) 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. 
Režim by mal harmonizovať existujúci 
roztrieštený rámec, zabezpečiť istotu 
a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré sa 
snažia získať prístup do Únie, zabezpečiť, 
aby Komisia vykonala posúdenie 
rovnocennosti v súvislosti s regulačným 
rámcom a rámcom dohľadu tretích krajín, 
a mal by zabezpečovať porovnateľnú 
úroveň ochrany investorov v EÚ, ktorým 
poskytujú služby spoločnosti z tretích 
krajín.

(34) 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. Zatiaľ čo členské
štáty by mali mať možnosť zachovať tieto
režimy a požiadavky, je vhodné zaviesť 
spoločný regulačný rámec na úrovni Únie, 
aby spoločnosti z tretích krajín, ktoré
zriadia pobočku v Únii, mohli poskytovať
služby a činnosti v rámci Únie 
prostredníctvom pobočky tam, kde
zriadenie pobočky bolo povolené
príslušnými orgánmi v členskom štáte, a 
ak, okrem iného, Komisia vykonala 
posúdenie rovnocennosti v súvislosti 
s regulačným rámcom a rámcom dohľadu 
tretích krajín. Je tiež vhodné, aby spoločný 
rámec umožňoval spoločnostiam z tretích 
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krajín, aby poskytovali služby alebo
činnosti určitým oprávneným 
protistranám, ktoré sú usadené v
členskom štáte inak, než prostredníctvom
pobočky v tomto členskom štáte bez toho, 
aby sa vyžadovalo povolenie v danom 
členskom štáte alebo registrácia ESMA .
Spoločnosti z tretích krajín, ktoré chcú
mať možnosť poskytovať služby alebo
činnosti iným oprávneným protistranám a 
„per se“ profesionálnym klientom v rámci
celej Únie, by mali mať možnosť tak 
urobiť, ak sa zaregistrujú na ESMA a
(okrem iného) ak Komisia vykoná 
posúdenie rovnocennosti v súvislosti 
s regulačným rámcom a rámcom dohľadu 
danej tretej krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

Mnoho investičných služieb a činností je poskytovaných v rámci pokračujúcich vzťahov medzi
spoločnosťou a klientom. Preto ak by sa napríklad spoločnostiam z tretích krajín účinne
zakázalo poskytovať a vyhľadávať informácie pre ich súčasných klientov, príliš by sa tým
obmedzil prístup investorov a protistrán z EÚ k službám poskytovaným spoločnosťami z 
tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) 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. 

(34) 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. 



AM\901839SK.doc 81/177 PE489.472v01-00

SK

Režim by mal harmonizovať existujúci 
roztrieštený rámec, zabezpečiť istotu 
a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré sa 
snažia získať prístup do Únie, zabezpečiť, 
aby Komisia vykonala posúdenie 
rovnocennosti v súvislosti s regulačným 
rámcom a rámcom dohľadu tretích krajín, 
a mal by zabezpečovať porovnateľnú 
úroveň ochrany investorov v EÚ, ktorým 
poskytujú služby spoločnosti z tretích 
krajín.

Režim by mal harmonizovať existujúci 
roztrieštený rámec, zabezpečiť istotu 
a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré sa 
snažia získať prístup do Únie, zabezpečiť, 
aby Komisia vykonala posúdenie 
rovnocennosti v súvislosti s regulačným 
rámcom a rámcom dohľadu tretích krajín, 
a mal by zabezpečovať porovnateľnú 
úroveň ochrany retailových klientov v EÚ, 
ktorým poskytujú služby spoločnosti 
z tretích krajín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) 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. 
Režim by mal harmonizovať existujúci 
roztrieštený rámec, zabezpečiť istotu 
a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré sa 
snažia získať prístup do Únie, zabezpečiť, 
aby Komisia vykonala posúdenie 
rovnocennosti v súvislosti s regulačným 
rámcom a rámcom dohľadu tretích krajín, 
a mal by zabezpečovať porovnateľnú 
úroveň ochrany investorov v EÚ, ktorým 
poskytujú služby spoločnosti z tretích 
krajín.

(34) 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. 
Režim by mal harmonizovať existujúci 
roztrieštený rámec, zabezpečiť istotu 
a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré sa 
snažia získať prístup do Únie, zabezpečiť, 
aby Komisia vykonala posúdenie 
rovnocennosti v súvislosti s regulačným 
rámcom a rámcom dohľadu tretích krajín, 
a mal by zabezpečovať porovnateľnú 
úroveň ochrany investorov v EÚ, ktorým 
poskytujú služby spoločnosti z tretích 
krajín. Pri uplatňovaní požiadaviek
týkajúcich sa spoločností z tretích krajín
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by Komisia a členské štáty mali mať na
zreteli ústrednú úlohu, ktorú EÚ zohráva 
na globálnych finančných trhoch, 
vzájomnú závislosť finančných trhov EÚ
a tretích krajín a prínos pre investorov z 
EÚ, občanov, spoločnosti, verejné orgány 
a európske hospodárstvo, ktoré vychádza z 
medzinárodného obchodu. S ohľadom na 
túto skutočnosť by uplatňovanie 
požiadaviek na tretie krajiny, s výnimkou
odôvodnených prípadov na základe 
objektívnych a na dôkazoch založených 
prudenciálnych obavách, nemalo brániť
investorom a emitentom z EÚ, aby 
investovali alebo získavali finančné
prostriedky z tretích krajín a, naopak, 
nemalo by brániť ani investorom a
emitentom z tretích krajín, aby investovali, 
získavali kapitál, alebo využívali ďalšie
finančné služby na európskych trhoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) 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. 
Režim by mal harmonizovať existujúci
roztrieštený rámec, zabezpečiť istotu 
a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré sa 
snažia získať prístup do Únie, zabezpečiť, 

(34) 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. 
Režim by mal harmonizovať existujúci 
roztrieštený rámec, zabezpečiť istotu 
a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré sa 
snažia získať prístup do Únie, zabezpečiť, 
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aby Komisia vykonala posúdenie 
rovnocennosti v súvislosti s regulačným 
rámcom a rámcom dohľadu tretích krajín, 
a mal by zabezpečovať porovnateľnú 
úroveň ochrany investorov v EÚ, ktorým 
poskytujú služby spoločnosti z tretích 
krajín.

aby Komisia vykonala posúdenie 
rovnocennosti v súvislosti s regulačným 
rámcom a rámcom dohľadu tretích krajín, 
a mal by zabezpečovať porovnateľnú 
úroveň ochrany investorov v EÚ, ktorým 
poskytujú služby spoločnosti z tretích 
krajín. Pri uplatňovaní požiadaviek
týkajúcich sa spoločností z tretích krajín
by Komisia a členské štáty mali mať na
zreteli ústrednú úlohu, ktorú EÚ zohráva 
na globálnych finančných trhoch, 
dôležitosť otvorenosti pre prilákanie
investícií, potrebu chrániť európske 
finančné centrá, vzájomnú závislosť 
finančných trhov EÚ a tretích krajín a
prínos pre investorov z EÚ, občanov, 
spoločnosti, verejné orgány a európske 
hospodárstvo z celosvetového 
medzinárodného obchodu. Vzhľadom na 
široký rozsah finančných služieb, ktoré si 
podľa MiFID vyžadujú povolenie, by 
uplatňovanie požiadaviek na tretie
krajiny, s výnimkou odôvodnených
prípadov na základe objektívnych a na 
dôkazoch založených prudenciálnych 
obavách, nemalo brániť investorom a
emitentom z EÚ, aby investovali alebo
získavali finančné prostriedky z tretích
krajín a, naopak, nemalo by brániť ani 
investorom a emitentom z tretích krajín, 
aby investovali, získavali kapitál, alebo 
využívali ďalšie finančné služby na
európskych trhoch.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa podporila prosperita, rast, zamestnanosť a finančná stabilita EÚ, je potrebné chrániť
plynulú súčinnosť európskych investorov a emitentov s trhmi a poskytovateľmi služieb z 
tretích krajín a aj naďalej lákať investorov a emitentov z tretích krajín, aby investovali na 
trhoch EÚ a získavali na nich kapitál.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Sławomir Witold Nitras
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) 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. 
Režim by mal harmonizovať existujúci 
roztrieštený rámec, zabezpečiť istotu 
a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré sa
snažia získať prístup do Únie, zabezpečiť, 
aby Komisia vykonala posúdenie 
rovnocennosti v súvislosti s regulačným 
rámcom a rámcom dohľadu tretích krajín, 
a mal by zabezpečovať porovnateľnú 
úroveň ochrany investorov v EÚ, ktorým 
poskytujú služby spoločnosti z tretích 
krajín.

(34) 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. Okrem toho, ak by 
spoločnosti z tretích krajín, mohli 
poskytovať služby oprávneným 
protistranám usadeným v EÚ, bez toho, 
aby museli zriaďovať pobočky v rámci 
EÚ, mohlo by to viesť k tomu, že tieto 
spoločnosti nebudú podliehať dohľadu
členského štátu, v ktorom vykonávajú 
činnosť, ani povinnostiam vyplývajúcim z
navrhovaných pravidiel. Je preto vhodné 
zaviesť spoločný regulačný rámec na 
úrovni Únie. Režim by mal harmonizovať 
existujúci roztrieštený rámec, zabezpečiť 
istotu a jednotné zaobchádzanie so 
spoločnosťami z tretích krajín, ktoré sa 
snažia získať prístup do Únie, zabezpečiť, 
aby Komisia vykonala posúdenie 
rovnocennosti v súvislosti s regulačným 
rámcom a rámcom dohľadu tretích krajín, 
a mal by zabezpečovať porovnateľnú 
úroveň ochrany investorov v EÚ, ktorým 
poskytujú služby spoločnosti z tretích 
krajín.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34a) Pri stanovení efektívnej
rovnocennosti režimov tretích krajín by sa 
Komisia mala obmedziť na tie 
ustanovenia, ktoré boli dohodnuté na
medzinárodných fórach, ako je samit G20.
Zatiaľ čo pravidlá týkajúce sa povinnosti
obchodovania s derivátmi by mali byť čo 
najviac koordinované, v súlade s EMIR, 
táto smernica obsahuje veľa častí, ktoré
nepatria medzi záväzky skupiny krajín 
G20, ani nie sú zamerané na stabilitu
finančného systému, a preto nemusí byť 
vhodné, aby sa uplatňovali na tretie 
krajiny priamo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34b) Komisia by mala pri vykonávaní
posudzovania rovnocennosti tretej krajiny
zabezpečiť, že bude vychádzať z prístupu, 
ktorý uprednostňuje najväčších
obchodných partnerov EÚ, pričom
krajiny, z ktorých pochádza len niekoľko 
spoločností, ktoré sa snažia získať prístup 
na trhy EÚ, budú posudzované až po 
posúdení dôležitejších trhov.

Or. en

Odôvodnenie

S obmedzenými zdrojmi bude dôležité uprednostňovať tieto kľúčové krajiny, aby nedošlo k 
narušeniu obchodov a aby sa zabezpečil maximálny účinok právnej úpravy už čoskoro po jej 
prijatí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Robert Goebbels

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) 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. 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 mať uzavreté primerané 
dohody o spolupráci.

(35) Na poskytovanie služieb retailovým 
alebo 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. 
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 mať 
uzavreté primerané dohody o spolupráci.

Or. en

Odôvodnenie

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) 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. 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 mať uzavreté primerané 
dohody o spolupráci.

(35) Spoločnosti tretích krajín, ktoré
zriadia pobočku v Únii v rámci 
spoločného rámca Únie pre pobočky, by 
mali mať možnosť poskytovať služby a 
činnosti v celej Únii pre retailových
klientov prostredníctvom pobočky, avšak 
to by nemalo brániť retailovému klientovi, 
aby prijímal služby spoločnosti z tretej 
krajiny z vlastného výlučného podnetu
alebo inak prijímal 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. Len čo
pobočka získa povolenie, mala by 
podliehať dohľadu v členskom štáte, v 
ktorom je pobočka zriadená; spoločnosť z
tretej krajiny by mala byť schopná
poskytovať služby v iných členských
štátoch prostredníctvom pobočky, ktorá 
získala povolenie a podlieha dohľadu, 
pričom podlieha notifikačnému postupu.

Or. en

Odôvodnenie

Mnoho investičných služieb a činností je poskytovaných v rámci pokračujúcich vzťahov medzi
spoločnosťou a klientom. Preto ak by sa, napríklad, spoločnostiam z tretích krajín účinne
zakázalo poskytovať a vyhľadávať informácie pre ich súčasných klientov, príliš by sa tým
obmedzil prístup investorov a protistrán z EÚ k službám poskytovaným spoločnosťami z 
tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) 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. 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 mať uzavreté primerané 
dohody o spolupráci.

(35) 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. 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 
mať uzavreté primerané dohody o 
spolupráci.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) 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. 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 mať uzavreté primerané 
dohody o spolupráci.

(35) Na poskytovanie služieb retailovým 
klientom by malo byť vždy potrebné 
zriadiť dcérsku spoločnosť 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. 
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 mať 
uzavreté primerané dohody o spolupráci.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Ustanovenia tohto nariadenia 
upravujúce poskytovanie služieb 
spoločnosťami z tretích krajín v Únii by 
nemali mať vplyv na možnosť, aby osoby 
usadené v Únii využívali investičné služby 
poskytované spoločnosťou z tretej krajiny 
výhradne 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.

(36) Ustanovenia tohto nariadenia 
upravujúce poskytovanie služieb alebo 
činností spoločnosťami z tretích krajín v 
Únii by nemali mať vplyv na možnosť, aby 
osoby usadené v Únii využívali investičné 
služby alebo činnosti poskytované 
spoločnosťou z tretej krajiny výhradne z 
vlastného výlučného podnetu, pre 
investičné spoločnosti s povolením podľa 
tejto smernice alebo úverové inštitúcie s 
povolením podľa smernice 2006/48/ES a 
ktoré poskytujú investičné služby alebo 
činnosti prijímať investičné služby alebo 
činnosti spoločnosti z tretej krajiny, alebo
pre klientov tejto investičnej spoločnosti 
alebo úverovej inštitúcie prijímať
investičné služby alebo činnosti
spoločnosti z tretej krajiny 
sprostredkované investičnou 
spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou 
alebo pre osoby so sídlom v Únii prijímať
investičné služby alebo činnosti
spoločnosti z tretej krajiny, kde sú tieto 
služby alebo činnosti poskytované mimo
Úniu. Ak spoločnosť z tretej krajiny 
poskytuje služby alebo činnosti
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 súvislosti s 
pokračujúcim vzťahom medzi 
spoločnosťou z tretej krajiny a osobou, 
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ktorej sa týka poskytovanie týchto služieb
a činností), nemalo by sa predpokladať, že 
sa služba alebo činnosť poskytuje 
z vlastného výlučného podnetu klienta. Ak 
spoločnosť z tretej krajiny poskytuje 
služby alebo činnosti pre investičnú 
spoločnosť s povolením podľa tejto 
smernice alebo úverovú inštitúciu s 
povolením podľa smernice 2006/48/ES a 
ktorá poskytujú investičné služby alebo 
činnosti alebo jej prostredníctvom, služby 
alebo činnosti spoločnosti z tretej krajiny
by sa nemali by považovať za poskytnuté
na území Únie. Investičná spoločnosť
konajúca ako sprostredkovateľ bude aj 
naďalej zodpovedná za poskytovanie
ochrany klientovi, ktorá sa podľa tejto
smernice vzťahuje na služby, ktoré 
poskytla klientovi. Ak sa osoba so sídlom v 
Únii presídli mimo Únie a prijíma služby 
alebo činnosti poskytované spoločnosťou 
z tretej krajiny alebo ku 
charakteristickému plneniu spoločnosti z 
tretej krajiny dochádza mimo Únie, služby 
alebo činnosti by sa nemali by považovať 
za poskytnuté na území Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Mnoho investičných služieb a činností je poskytovaných v rámci pokračujúcich vzťahov medzi
spoločnosťou a klientom. Preto ak by sa, napríklad, spoločnostiam z tretích krajín účinne
zakázalo poskytovať a vyhľadávať informácie pre ich súčasných klientov, príliš by sa tým
obmedzil prístup investorov a protistrán z EÚ k službám poskytovaným spoločnosťami z 
tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Ustanovenia tohto nariadenia (36) Ustanovenia tohto nariadenia 
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upravujúce poskytovanie služieb 
spoločnosťami z tretích krajín v Únii by 
nemali mať vplyv na možnosť, aby osoby
usadené v Únii využívali investičné služby 
poskytované spoločnosťou z tretej krajiny 
výhradne 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.

upravujúce poskytovanie služieb 
spoločnosťami z tretích krajín v Únii by 
nemali mať vplyv na možnosť, aby 
retailoví klienti usadení v Únii využívali 
investičné služby poskytované 
spoločnosťou z tretej krajiny výhradne 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 192
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Ustanovenia tohto nariadenia 
upravujúce poskytovanie služieb 
spoločnosťami z tretích krajín v Únii by 
nemali mať vplyv na možnosť, aby osoby 
usadené v Únii využívali investičné služby 
poskytované spoločnosťou z tretej krajiny 
výhradne 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 

(36) Spoločnosť z tretej krajiny by nemala 
mať povinnosť získať povolenie alebo
registráciu v EÚ, ak poskytuje služby z
podnetu klienta z EÚ, pokiaľ poskytuje
služby len spoločnostiam, ktoré majú 
povolenie podľa MiFID, alebo ak sa
služba poskytuje výhradne mimo EÚ.
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v Únii, nemalo by sa predpokladať, že sa 
služba poskytuje z vlastného výlučného 
podnetu klienta.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je potrebné s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti EÚ mali prístup na trhy 
tretích krajín, pretože niektoré krajiny nikdy nedosiahnu úroveň rovnocennosti EÚ a napriek 
tomu vyžadujú použitie miestnych orgánov na vykonávanie určitých činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) 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. Na 
účely posilnenia integrity a zabezpečenia 
efektívneho fungovania týchto trhov 
vrátane komplexného dohľadu nad 
obchodnými činnosťami je vhodné doplniť 
opatrenia prijaté na základe smernice 
2003/87/ES úplným zahrnutím emisných 
kvót do rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2003/6/ES z 28. januára 2003 
o obchodovaní s využitím dôverných 
informácií a o manipulácii s trhom 
(zneužívanie trhu) a ich klasifikáciou ako 
finančných nástrojov.

(37) 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. Na 
účely posilnenia integrity a zabezpečenia 
efektívneho fungovania týchto trhov 
vrátane komplexného dohľadu nad 
obchodnými činnosťami je vhodné doplniť 
opatrenia prijaté na základe smernice 
2003/87/ES úplným zahrnutím emisných 
kvót do rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2003/6/ES z 28. januára 2003 
o obchodovaní s využitím dôverných 
informácií a o manipulácii s trhom 
(zneužívanie trhu).

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Sławomir Witold Nitras

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Komisii by sa mala udeliť právomoc 
prijímať v súlade s článkom 290 zmluvy 
delegované akty. Delegované akty by sa 
mali prijímať najmä v súvislosti s 
konkrétnymi podrobnými údajmi 
týkajúcimi sa vymedzení pojmov, 
presnými charakteristikami požiadaviek na 
transparentnosť obchodovania, 
podrobnými podmienkami na udelenie 
výnimiek, pokiaľ ide o transparentnosť 
pred obchodovaním, opatreniami na odklad 
zverejňovania informácií po skončení 
obchodovania, kritériami na uplatňovanie 
povinností týkajúcich sa transparentnosti 
pred obchodovaním pre systematických 
internalizátorov, osobitnými ustanoveniami 
týkajúcimi sa nákladov spojených s 
dostupnosťou trhových údajov, kritériami 
na povolenie alebo zamietnutie prístupu 
medzi miestami obchodovania a CCP a 
ďalším stanovením podmienok, za ktorých 
si ohrozenie ochrany investorov, riadneho 
fungovania a integrity finančných trhov 
alebo stability celého finančného systému 
Únie alebo jeho časti môže vyžiadať 
konanie zo strany ESMA.

(38) Komisii by sa mala udeliť právomoc 
prijímať v súlade s článkom 290 zmluvy 
delegované akty. Delegované akty by sa 
mali prijímať najmä v súvislosti s 
konkrétnymi podrobnými údajmi 
týkajúcimi sa vymedzení pojmov, 
presnými charakteristikami požiadaviek na 
transparentnosť obchodovania, 
podrobnými podmienkami na udelenie 
výnimiek, pokiaľ ide o transparentnosť 
pred obchodovaním, opatreniami na odklad 
zverejňovania informácií po skončení 
obchodovania, kritériami na uplatňovanie 
povinností týkajúcich sa transparentnosti 
pred obchodovaním pre systematických 
internalizátorov, osobitnými ustanoveniami 
týkajúcimi sa nákladov spojených s 
dostupnosťou trhových údajov, kritériami 
na povolenie alebo zamietnutie prístupu 
medzi miestami obchodovania a CCP a 
ďalším stanovením podmienok, za ktorých 
si ohrozenie ochrany investorov, riadneho 
fungovania a integrity finančných trhov 
alebo stability celého finančného systému 
Únie alebo jeho časti môže vyžiadať 
konanie zo strany ESMA. Delegované 
akty, ktoré sú technického charakteru, by
mali byť predmetom predbežnej
konzultácie s ESMA.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Sari Essayah
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44a) V správach Komisie o regulačnom
balíku o finančných trhoch (vrátane, 
okrem tohto nariadenia, smernice o
trhoch s finančnými nástrojmi a o zrušení
smernice 2004/39/ES a nariadenia o 
obchodovaní s využitím dôverných 
informácií a o manipulácii s trhom) dva 
roky po začatí vykonávania, je dôležité 
preskúmať balík ako celok, a Komisia by 
mala predložiť vhodné návrhy, vrátane 
návrhov, v rámci ktorých by všetky
ponuky na kúpu alebo predaj a obchodné 
transakcie mali byť oznámené v reálnom 
čase nie príslušným orgánom, ale systému
stanovenému ESMA, cez ktorý príslušné
orgány môžu získať akékoľvek
informácie, ktoré potrebujú a ktoré by 
mohli pôsobiť ako jednotka 
konsolidovaného informačného systému a
centrálny systém spolupráce,
prostredníctvom ktorého možno zistiť
zneužitia trhu vyskytujúce sa na rôznych
trhoch a v rôznych krajinách.

Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
investičné spoločnosti, úverové inštitúcie s 
povolením podľa smernice [nová smernica 
MiFID], keď poskytujú jednu alebo viacero 
investičných služieb a/alebo vykonávajú 
investičné činnosti, a na regulované trhy.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
investičné spoločnosti s povolením podľa 
smernice [nová smernica MiFID] a 
úverové inštitúcie s povolením podľa 
smernice 2006/48/ES, keď poskytujú 
jednu alebo viacero investičných služieb 
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a/alebo vykonávajú investičné činnosti, a 
na regulované trhy.

Or. en

Odôvodnenie

Úverové inštitúcie nemajú povolenie podľa MiFID2. Pozri článok 1 ods. 2 MiFID2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Hlava V tohto nariadenia sa uplatňuje aj 
na všetky finančné protistrany, ako sú 
vymedzené v článku [2 ods. 6] a všetky 
nefinančné protistrany, na ktoré sa 
vzťahuje článok [5 ods. 1 písm. b)]
nariadenia [ ] (EMIR).

3. Hlava V tohto nariadenia sa uplatňuje aj 
na všetky finančné protistrany, ako sú 
vymedzené v článku [2 ods. 6] a všetky 
nefinančné protistrany, na ktoré sa 
vzťahuje článok [10 ods. 1 písm. b)]
nariadenia [ ] (EMIR).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Hlava VIII tohto nariadenia sa 
uplatňuje na spoločnosti z tretích krajín, 
ktoré poskytujú investičné služby alebo 
činnosti v členskom štáte inak ako 
prostredníctvom pobočky v tomto 
členskom štáte.

Or. en
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Odôvodnenie

Ustanovenia hlavy VIII sa uplatňujú iba na spoločnosti z tretích krajín. Nejde pritom o 
investičné spoločnosti ani o úverové inštitúcie s povolením podľa MiFID2..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Hlava VII tohto nariadenia sa 
uplatňuje aj na všetky finančné 
protistrany, ako sú vymedzené v článku 2 
smernice [nová smernica MiFID].

Or. en

Odôvodnenie

Nemala by existovať „plošná výnimka“ pre finančné inštitúcie podľa MiFID/MiFIR a mali by 
existovať minimálne požiadavky použiteľné pre každého. Uplatňovanie hlavy VII by aspoň
umožnilo ESMA za určitých podmienok zasiahnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Zverejňovanie transakcií po 
obchodovaní uvedené v článkoch 19 a 20
a povinnosť oznamovať transakcie
stanovené v článku 23 sa nevzťahuje na
transakcie, v ktorých je centrálna banka
ESCB protistranou.

Or. en
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Odôvodnenie

Zatiaľ čo zverejňovaním transakcií uskutočnených centrálnymi bankami v rámci svojich
štatutárnych cieľov a úloh by sa nedosiahla väčšia transparentnosť na trhu, účinnosť týchto
operácií, najmä v oblasti menovej politiky alebo devízových operácií, a tým aj výkon týchto 
úloh centrálnymi bankami, pri ktorých je dôležitá aktuálnosť a dôvernosť, by mohli byť vážne
ohrozené zverejňovaním informácií o týchto transakciách, či už v reálnom čase alebo s 
časovým oneskorením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Členské štáty môžu úplne alebo
čiastočne vyňať z pôsobnosti článkov 7, 9, 
17 a 20 finančné nástroje, ktoré sú vedené 
v domácej mene, ktorá nie je hlavnou
obchodnou menou. Členské štáty oznámia
ESMA úmysel použiť túto výnimku.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná transparentnosť a požiadavky týkajúce sa systematických internalizátorov môžu 
mať veľmi negatívny vplyv na likviditu na malých iných ako akciových trhoch, kde sú nástroje
denominované v mene, ktorá nie je hlavnou obchodnou menou, čo vedie k vysokým nákladom
pre vlády a iných emitentov. Obdobne ako podľa článku 113c odseku 4 smernice 2009/11/ES, 
členské štáty musia mať možnosť udeliť výnimky z článkov 7, 9, 17 a 20 s cieľom zabezpečiť
dobré fungovanie nových/existujúcich trhov v malých menových oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 b. Ustanovenia hlavy VIII sa vzťahujú 
len na spoločnosti z tretích krajín. Nejde o
investičné spoločnosti alebo úverové
inštitúcie s povolením podľa smernice 
[Nová smernica MiFID].

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia hlavy VIII sa neuplatňujú, ak má spoločnosť z tretej krajiny prospech z pasu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Povinnosť obchodovať na trhoch

uznaných podľa MiFID
1. Retailoví klienti a profesionálni klienti
môžu uzatvárať transakcie bežného 
trhového rozsahu s finančnými nástrojmi
na:
(a) regulovaných trhoch;
(b) MTF;
Ak finančný nástroj nie je k dispozícii na 
regulovaných trhoch alebo MTF, 
profesionálni klienti a retailoví klienti 
môžu uzatvárať transakcie mimo 
regulovaného trhu alebo MTF. Táto 
požiadavka sa nevzťahuje na oprávnené
protistrany.
2. Bez toho, aby tým boli dotknuté
povinnosti uvedené v článku 24, môžu
oprávnené protistrany uzatvárať
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transakcie s investičnými nástrojmi na:
(c) regulovaných trhoch;
(d) MTF;
(e) OTF;
(f) systematických internalizátoroch;
(g) mimoburzovom trhu
Oprávnené protistrany môžu uzatvárať
transakcie uskutočňované mimo burzy, 
ktoré sa vyznačujú tým, že sa uskutočňujú 
ad hoc a nepravidelne 
a s veľkoobchodnými protistranami a sú 
súčasťou obchodného vzťahu, ktorý sa 
samotný vyznačuje obchodovaním s 
nadštandardnou trhovou veľkosťou, 
a keď sa obchody uskutočňujú mimo 
systémov, ktoré príslušná spoločnosť 
obvykle používa na svoje podnikanie ako 
systematický internalizátor.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) „multilaterálny systém“ znamená 
systém, ktorý spája alebo uľahčuje 
spájanie záujmov kupovať a predávať 
finančné nástroje, pričom organizátor
neznáša kapitálové riziko, bez ohľadu na
skutočný počet pokynov, ktoré sa 
vykonávajú v dôsledku transakcií;

Or. en

Odôvodnenie

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
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not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2b) „bilaterálny systém“ znamená 
systém, ktorý spája alebo uľahčuje 
spájanie záujmov kupovať a predávať 
finančné nástroje, pričom organizátor
znáša kapitálové riziko;

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité vyjasniť rozdiel medzi multilaterálnym a bilaterálnym obchodovaním. Bez 
jasného rozlíšenia môžu platformy, ktoré sú v skutočnosti multilaterálne, tvrdiť, že sú 
bilaterálne (na ktoré sa kladú miernejšie požiadavky). Preto, okrem vymedzenia
multilaterálneho obchodovania by malo byť v MiFIR vymedzené aj „bilaterálne
obchodovanie“. To by malo byť vykonané spôsobom, z ktorého jasne vyplýva, že hlavnou
charakteristikou bilaterálneho obchodovania je skutočnosť, že maklér znáša kapitálové riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) „systematický internalizátor“ znamená 
investičnú spoločnosť, ktorá 
na organizovanom, častom
a systematickom základe obchoduje 

(3) „systematický internalizátor“ znamená 
investičnú spoločnosť, ktorá 
na organizovanom, častom 
a systematickom základe vykonáva
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na vlastný účet tak, že vykonáva pokyny 
klientov mimo regulovaného trhu alebo 
MTF alebo OTF;

bilaterálne obchodovanie;

Or. en

Odôvodnenie

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) „systematický internalizátor“ znamená 
investičnú spoločnosť, ktorá 
na organizovanom, častom 
a systematickom základe obchoduje 
na vlastný účet tak, že vykonáva pokyny 
klientov mimo regulovaného trhu alebo 
MTF alebo OTF;

(3) „systematický internalizátor“ znamená 
investičnú spoločnosť, ktorá 
na organizovanom, častom 
a systematickom základe vykonáva 
bilaterálne obchodovanie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) „systematický internalizátor“ znamená 
investičnú spoločnosť, ktorá 

(3) „systematický internalizátor“ znamená 
investičnú spoločnosť, ktorá 
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na organizovanom, častom
a systematickom základe obchoduje 
na vlastný účet tak, že vykonáva pokyny 
klientov mimo regulovaného trhu alebo 
MTF alebo OTF

na organizovanom, pravidelnom
a systematickom základe obchoduje 
na vlastný účet tak, že vykonáva pokyny 
klientov mimo regulovaného trhu alebo 
MTF alebo OTF

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) „systematický internalizátor“ znamená 
investičnú spoločnosť, ktorá 
na organizovanom, častom 
a systematickom základe obchoduje 
na vlastný účet tak, že vykonáva pokyny 
klientov mimo regulovaného trhu alebo 
MTF alebo OTF;

(3) „systematický internalizátor“ znamená 
investičnú spoločnosť, ktorá 
na organizovanom, častom 
a systematickom základe vykonáva 
bilaterálne obchodovanie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Jürgen Klute

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) „systematický internalizátor“ znamená 
investičnú spoločnosť, ktorá 
na organizovanom, častom 
a systematickom základe obchoduje 
na vlastný účet tak, že vykonáva pokyny 
klientov mimo regulovaného trhu alebo 
MTF alebo OTF;

(3) „systematický internalizátor“ znamená 
investičnú spoločnosť, ktorá 
na organizovanom, častom 
a systematickom základe obchoduje 
na vlastný účet tak, že vykonáva pokyny 
klientov mimo regulovaného trhu alebo 
MTF alebo OTF, a ktorého činnosť spĺňa 
tieto kritériá:
(a) činnosť má dôležitú komerčnú úlohu
pre spoločnosť a je vykonávaná v súlade s



AM\901839SK.doc 103/177 PE489.472v01-00

SK

nediskrečnými pravidlami a postupmi;
kvalitatívne a kvantitatívne kritériá na 
posúdenie dôležitosti komerčnej úlohy
vymedzí ESMA;
(b) činnosť je vykonávaná zamestnancami
alebo prostredníctvom automatizovaného
technického systému určeného na tento 
účel bez ohľadu na to, či sú zamestnanci
alebo tento systém využívaní výlučne na 
tento účel;
(c) činnosť je klientom dostupná
pravidelne alebo priebežne.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „regulovaný trh“ znamená 
multilaterálny systém prevádzkovaný 
a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý 
spája alebo uľahčuje spájanie záujmov 
viacerých tretích strán kupovať a predávať 
finančné nástroje – v tomto systéme 
a v súlade s nediskrečnými pravidlami –
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
týkajúca sa finančných nástrojov prijatých 
na obchodovanie podľa jeho pravidiel 
a/alebo systémov, a ktorý je povolený 
a funguje pravidelne a v súlade 
s ustanoveniami hlavy III smernice [nová 
smernica MiFID];

(5) „regulovaný trh“ znamená 
multilaterálny systém prevádzkovaný 
a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý 
spája alebo uľahčuje spájanie záujmov 
viacerých tretích strán kupovať a predávať 
finančné nástroje – v tomto systéme –
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
týkajúca sa finančných nástrojov prijatých 
na obchodovanie podľa jeho pravidiel 
a/alebo systémov, a ktorý je povolený 
a funguje pravidelne a v súlade 
s ustanoveniami hlavy III smernice [nová 
smernica MiFID];

Or. en

Odôvodnenie

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
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Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while  maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „regulovaný trh“ znamená 
multilaterálny systém prevádzkovaný 
a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý 
spája alebo uľahčuje spájanie záujmov 
viacerých tretích strán kupovať a predávať 
finančné nástroje – v tomto systéme 
a v súlade s nediskrečnými pravidlami –
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
týkajúca sa finančných nástrojov prijatých 
na obchodovanie podľa jeho pravidiel 
a/alebo systémov, a ktorý je povolený 
a funguje pravidelne a v súlade 
s ustanoveniami hlavy III smernice [nová 
smernica MiFID];

(5) „regulovaný trh“ znamená 
multilaterálny systém prevádzkovaný 
a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý 
spája alebo uľahčuje spájanie záujmov 
viacerých tretích strán kupovať a predávať 
finančné nástroje – v tomto systéme –
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
týkajúca sa finančných nástrojov prijatých 
na obchodovanie podľa jeho pravidiel 
a/alebo systémov, a ktorý je povolený 
a funguje pravidelne a v súlade 
s ustanoveniami hlavy III smernice [nová 
smernica MiFID];

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh odstraňuje požiadavku „nediskrečnosti“ z vymedzenia
„regulovaných trhov“, čím sa vypĺňa medzera, ktorú používajú systémy kríženia príkazov 
zadaných maklérmi (broker crossing networks – BCN), aby obišli pravidlá. Povinnosť
nediskrečného vykonávania by mala byť vylúčená z vymedzenia regulovaných trhov alebo
MTF, aby bola jasne oddelená činnosť od režimu uplatňovaného na túto činnosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „regulovaný trh“ znamená 
multilaterálny systém prevádzkovaný 
a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý 
spája alebo uľahčuje spájanie záujmov 
viacerých tretích strán kupovať a predávať 
finančné nástroje – v tomto systéme 
a v súlade s nediskrečnými pravidlami –
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
týkajúca sa finančných nástrojov prijatých 
na obchodovanie podľa jeho pravidiel 
a/alebo systémov, a ktorý je povolený 
a funguje pravidelne a v súlade 
s ustanoveniami hlavy III smernice [nová 
smernica MiFID];

(5) „regulovaný trh“ znamená 
multilaterálny systém prevádzkovaný 
a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý 
spája alebo uľahčuje spájanie záujmov 
viacerých tretích strán kupovať a predávať 
finančné nástroje – v tomto systéme –
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
týkajúca sa finančných nástrojov prijatých 
na obchodovanie podľa jeho pravidiel 
a/alebo systémov, a ktorý je povolený 
a funguje pravidelne a v súlade 
s ustanoveniami hlavy III smernice [nová 
smernica MiFID];

Or. en

Odôvodnenie

Spravodlivé a riadne vykonávané multilaterálne obchodovanie musí plniť pokyny účastníkov
na nediskrečnom základe. To by však mala byť skôr požiadavka a nie jedna z vlastností
regulovaného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „regulovaný trh“ znamená 
multilaterálny systém prevádzkovaný 
a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý 
spája alebo uľahčuje spájanie záujmov 
viacerých tretích strán kupovať a predávať 
finančné nástroje – v tomto systéme 

(5) „regulovaný trh“ znamená 
multilaterálny systém, ktorý spája
najmenej štyroch rôznych a nezávislých 
účastníkov a kde žiadny z účastníkov
nevykonáva viac ako 30 % pokynov alebo 
transakcií, prevádzkovaný a/alebo riadený 
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a v súlade s nediskrečnými pravidlami –
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
týkajúca sa finančných nástrojov prijatých 
na obchodovanie podľa jeho pravidiel 
a/alebo systémov, a ktorý je povolený 
a funguje pravidelne a v súlade 
s ustanoveniami hlavy III smernice [nová 
smernica MiFID];

organizátorom trhu, ktorý spája alebo 
uľahčuje spájanie záujmov viacerých 
tretích strán kupovať a predávať finančné 
nástroje – v tomto systéme a v súlade 
s nediskrečnými pravidlami – spôsobom, 
ktorého výsledkom je zmluva týkajúca sa 
finančných nástrojov prijatých 
na obchodovanie podľa jeho pravidiel 
a/alebo systémov, a ktorý je povolený 
a funguje pravidelne a v súlade 
s ustanoveniami hlavy III smernice [nová 
smernica MiFID];

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) „multilaterálny systém“ znamená 
systém, ktorý spája záujmy kupovať 
a predávať finančné nástroje, pričom
organizátor zostáva neutrálny, bez
ohľadu na skutočný počet pokynov, ktoré 
sa vykonávajú v dôsledku transakcií;

Or. en

Odôvodnenie

Vkladá sa vymedzenie na objasnenie rozdielu medzi multilaterálnym a bilaterálnym
obchodovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) „bilaterálny systém“ znamená 
systém, ktorý uľahčuje spájanie záujmov 
kupovať a predávať finančné nástroje, 
pričom organizátor investičných 
spoločností znáša kapitálové riziko;

Or. en

Odôvodnenie

Vkladá sa vymedzenie na objasnenie rozdielu medzi multilaterálnym a bilaterálnym
obchodovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) „multilaterálny obchodný systém 
(MTF)“ znamená multilaterálny systém 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu, ktorý spája 
záujmy viacerých tretích strán kupovať 
a predávať finančné nástroje – v tomto 
systéme a v súlade s nediskrečnými 
pravidlami – spôsobom, ktorého 
výsledkom je zmluva v súlade 
s ustanoveniami hlavy II smernice [nová 
smernica MiFID];

(6) „multilaterálny obchodný systém 
(MTF)“ znamená multilaterálny systém 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu, ktorý spája 
záujmy viacerých tretích strán kupovať 
a predávať finančné nástroje – v tomto 
systéme – spôsobom, ktorého výsledkom je 
zmluva v súlade s ustanoveniami hlavy II 
smernice [nová smernica MiFID];

Or. en

Odôvodnenie

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
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a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) „multilaterálny obchodný systém 
(MTF)“ znamená multilaterálny systém 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu, ktorý spája 
záujmy viacerých tretích strán kupovať 
a predávať finančné nástroje – v tomto 
systéme a v súlade s nediskrečnými 
pravidlami – spôsobom, ktorého 
výsledkom je zmluva v súlade 
s ustanoveniami hlavy II smernice [nová 
smernica MiFID];

(6) „multilaterálny obchodný systém 
(MTF)“ znamená multilaterálny systém 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu, ktorý spája 
záujmy viacerých tretích strán kupovať 
a predávať finančné nástroje – v tomto 
systéme – spôsobom, ktorého výsledkom je 
zmluva v súlade s ustanoveniami hlavy II 
smernice [nová smernica MiFID];

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh odstraňuje požiadavku „nediskrečnosti“ z vymedzenia
„regulovaných trhov“, čím sa vypĺňa medzera, ktorú používajú systémy kríženia príkazov 
zadaných maklérmi (broker crossing networks – BCN), aby obišli pravidlá. Povinnosť
nediskrečného vykonávania by mala byť vylúčená z vymedzenia regulovaných trhov alebo
MTF, aby bola jasne oddelená činnosť od režimu uplatňovaného na túto činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) „multilaterálny obchodný systém 
(MTF)“ znamená multilaterálny systém 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu, ktorý spája 
záujmy viacerých tretích strán kupovať 
a predávať finančné nástroje – v tomto 
systéme a v súlade s nediskrečnými 
pravidlami – spôsobom, ktorého 
výsledkom je zmluva v súlade 
s ustanoveniami hlavy II smernice [nová 
smernica MiFID];

(6) „multilaterálny obchodný systém 
(MTF)“ znamená multilaterálny systém 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu, ktorý spája 
záujmy viacerých tretích strán kupovať 
a predávať finančné nástroje – v tomto 
systéme – spôsobom, ktorého výsledkom je 
zmluva v súlade s ustanoveniami hlavy II 
smernice [nová smernica MiFID];

Or. en

Odôvodnenie

Spravodlivé a riadne vykonávané multilaterálne obchodovanie musí plniť pokyny účastníkov
na nediskrečnom základe. To by však mala byť skôr požiadavka a nie jedna z vlastností MTF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) „multilaterálny obchodný systém 
(MTF)“ znamená multilaterálny systém 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu, ktorý spája 
záujmy viacerých tretích strán kupovať 
a predávať finančné nástroje – v tomto 
systéme a v súlade s nediskrečnými 
pravidlami – spôsobom, ktorého 
výsledkom je zmluva v súlade 
s ustanoveniami hlavy II smernice [nová 
smernica MiFID];

(6) „multilaterálny obchodný systém 
(MTF)“ znamená multilaterálny systém, 
ktorý spája najmenej štyroch rôznych a
nezávislých účastníkov a kde žiadny z 
účastníkov nevykonáva viac ako 30 %
pokynov alebo transakcií, prevádzkovaný 
investičnou spoločnosťou alebo 
organizátorom trhu, ktorý spája záujmy 
viacerých tretích strán kupovať a predávať 
finančné nástroje – v tomto systéme 
a v súlade s nediskrečnými pravidlami –
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
v súlade s ustanoveniami hlavy II smernice 
[nová smernica MiFID];
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) „obchodovanie na transakcie 
uskutočňované mimo burzy (OTC)“ 
znamená každé bilaterálne obchodovanie, 
ktoré vykonáva maklér mimo platformy 
na svoj vlastný účet, na ad hoc 
a nepravidelnom základe, s oprávnenými 
protistranami a len s objemami nad 
štandardnou trhovou veľkosťou;

Or. en

Odôvodnenie

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) „obchodovanie na transakcie 
uskutočňované mimo burzy (OTC)“ 
znamená každé bilaterálne obchodovanie, 
ktoré vykonáva maklér na svoj vlastný 
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účet, na príležitostnom, ad hoc 
a nepravidelnom základe, s oprávnenými
protistranami a len s objemami nad 
štandardnou trhovou veľkosťou. 
Akékoľvek obchodovanie, ktoré je 
kombináciou prvkov multilaterálneho a 
bilaterálneho obchodovania, by nemalo 
byť považované za obchodovanie na 
mimoburzovom trhu a malo by byť 
namiesto toho rozdelené na svoje
samostatné multilaterálne a bilaterálne
komponenty.

Or. en

Odôvodnenie

Text MiFID II by mal z dôvodu zabezpečenia úplného súladu obsahovať jasné vymedzenie
OTC v hlavnej časti tohto legislatívneho aktu (článok 2 MiFIR), nielen v odôvodnení. OTC je 
potrebné presne vymedziť, pretože ide o výnimku z pravidiel, ktoré zaručujú bezpečnosť a
integritu finančných trhov. Na rozdiel od multilaterálneho obchodovania (tzn. kríženie 
príkazov), OTC je bilaterálne obchodovanie. Je to výnimka zo systematickej internalizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) „obchodovanie na transakcie 
uskutočňované mimo burzy (OTC)“ 
znamená bilaterálne vykonávanie 
pokynov klientov, iné ako činnosť 
systematického internalizátora, pri ktorom 
spoločnosť obchoduje na svoj vlastný 
účet, na ad hoc a nepravidelnom základe, 
s veľkoobchodnými protistranami a 
s objemami nad štandardnou trhovou 
veľkosťou;

Or. en
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Odôvodnenie

Na účely ochrany investorov je dôležité zabezpečiť, aby nariadenie jasne vymedzilo
obchodovanie na mimoburzovom trhu. To zaistí, že mimoburzové transakcie budú zahŕňať len
tie transakcie, ktoré nemôžu byť vykonané na iných miestach, najmä v dôsledku vplyvu na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „organizovaný obchodný systém 
(OTF)“ znamená každý systém, ktorý nie 
je regulovaným trhom ani MTF, je 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu a v rámci 
ktorého môžu záujmy viacerých tretích 
strán kupovať a predávať finančné 
nástroje navzájom pôsobiť v systéme 
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
v súlade s ustanoveniami hlavy II 
smernice [nová smernica MiFID];

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa odstrániť organizované obchodné systémy (OTF), keďže by ohrozili tvorbu cien, 
efektívnosť a spravodlivosť. Organizované obchodné systémy (OTF) by mohli ponúkať
diskrečné vykonávanie, ktoré by ohrozilo transparentnosť trhov a kvalitu regulácie. Pridanie
ďalšej kategórie miest obchodovania by podporilo ďalšiu fragmentáciu už v súčasnosti 
fragmentovaných európskych trhov. Návrh by tiež ohrozil tvorbu cien, ako aj spravodlivú 
hospodársku súťaž medzi platformami obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „organizovaný obchodný systém 
(OTF)“ znamená každý systém, ktorý nie 
je regulovaným trhom ani MTF, je 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu a v rámci 
ktorého môžu záujmy viacerých tretích 
strán kupovať a predávať finančné 
nástroje navzájom pôsobiť v systéme 
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
v súlade s ustanoveniami hlavy II 
smernice [nová smernica MiFID];

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným rozlišovacím faktorom medzi navrhovanou novou kategóriou OTF a už existujúcimi
MTF je miera voľnosti pri vykonávaní pokynov klienta, pri ktorej hrozí, že by mohla viesť ku 
zneužívaniu najmä na úkor neinformovaných investorov. Okrem toho, kategória OTF by 
viedla k ďalšej fragmentácii trhov, čo nie je žiaduce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „organizovaný obchodný systém 
(OTF)“ znamená každý systém, ktorý nie 
je regulovaným trhom ani MTF, je 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu a v rámci ktorého 
môžu záujmy viacerých tretích strán 
kupovať a predávať finančné nástroje 
navzájom pôsobiť v systéme spôsobom, 
ktorého výsledkom je zmluva v súlade 
s ustanoveniami hlavy II smernice [nová 
smernica MiFID];

(7) „organizovaný obchodný systém 
(OTF)“ znamená každý systém, ktorý nie 
je regulovaným trhom, MTF ani CCP je 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu a v rámci ktorého 
môžu záujmy viacerých tretích strán 
kupovať a predávať finančné nástroje 
navzájom pôsobiť v systéme spôsobom, 
ktorého výsledkom je zmluva v súlade 
s ustanoveniami hlavy II smernice [nová 
smernica MiFID];

Or. en
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Odôvodnenie

Pridaný na objasnenie, aby nedošlo k nepozornému začleneniu CCP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „organizovaný obchodný systém 
(OTF)“ znamená každý systém, ktorý nie 
je regulovaným trhom ani MTF, je 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu a v rámci ktorého 
môžu záujmy viacerých tretích strán
kupovať a predávať finančné nástroje 
navzájom pôsobiť v systéme spôsobom, 
ktorého výsledkom je zmluva v súlade 
s ustanoveniami hlavy II smernice [nová 
smernica MiFID];

(7) „organizovaný obchodný systém 
(OTF)“ znamená každý systém, ktorý nie 
je regulovaným trhom ani MTF, je 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu a v rámci ktorého 
môžu záujmy viacerých veľkoobchodných 
protistrán kupovať a predávať menej 
likvidné finančné nástroje, ktoré nie sú k 
dispozícii v MTF ani na regulovanom 
trhu, navzájom pôsobiť v systéme 
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
v súlade s ustanoveniami hlavy II smernice 
[nová smernica MiFID];

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „organizovaný obchodný systém 
(OTF)“ znamená každý systém, ktorý nie 
je regulovaným trhom ani MTF, je 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu a v rámci ktorého 
môžu záujmy viacerých tretích strán 
kupovať a predávať finančné nástroje 

(7) „organizovaný obchodný systém 
(OTF)“ znamená každý systém viacerých 
predajcov, ktorí nepôsobia v rámci 
uzavretej skupiny, ktorý nie je 
regulovaným trhom ani MTF, je 
prevádzkovaný investičnou spoločnosťou 
alebo organizátorom trhu a v rámci ktorého 
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navzájom pôsobiť v systéme spôsobom, 
ktorého výsledkom je zmluva v súlade 
s ustanoveniami hlavy II smernice [nová 
smernica MiFID];

môžu záujmy viacerých tretích strán 
kupovať a predávať finančné nástroje 
navzájom pôsobiť v systéme spôsobom, 
ktorého výsledkom je zmluva v súlade 
s ustanoveniami hlavy II smernice [nová 
smernica MiFID];

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Jürgen Klute

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) „obchodovanie na transakcie 
uskutočňované mimo burzy (OTC)“ 
znamená obchodovanie, vykonávané ad 
hoc a nepravidelne, s veľkoobchodnými 
protistranami, ktoré sa vyznačuje 
objemom obchodov nad štandardnou 
trhovou veľkosťou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) „mimoburzové transakcie (OTC)“ 
znamenajú transakcie vykonávané mimo 
regulovaného trhu, MTF, OTF alebo 
systematického internalizátora, ktoré sa 
vyznačujú tým, že sú vykonávané ad hoc 
a nepravidelne, s veľkoobchodnými 
protistranami a sú súčasťou obchodného 
vzťahu, ktorý sa vyznačuje objemami nad 
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štandardnou trhovou veľkosťou a tým, že 
obchody sa uskutočňujú mimo systému, 
ktorý obvykle používa spoločnosť, ktorá 
podniká ako systematický internalizátor.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) „finančný nástroj“ znamená tie 
nástroje, ktoré sú uvedené v oddiele C 
prílohy I k smernici [nová smernica 
MiFID];

(8) „finančný nástroj“ znamená tie 
nástroje, ktoré sú uvedené v oddiele C 
prílohy I k smernici [nová smernica 
MiFID] a v oddiele CA prílohy I k 
smernice [nová smernica MiFID] 
výhradne pre účely tejto smernice, 
nariadenia (EÚ) č .../... [MiFIR] a 
nariadenia (EÚ) č .../... [nariadenie o
zneužívanie trhu] a smernice (EÚ) č .../...
[smernica o zneužívaní trhu];

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) „finančný nástroj“ znamená tie 
nástroje, ktoré sú uvedené v oddiele C 
prílohy I k smernici [nová smernica 
MiFID];

(8) „finančný nástroj“ znamená tie 
nástroje, ktoré sú uvedené v oddiele C 
prílohy I k smernici [nová smernica 
MiFID] s výnimkou takých nástrojov, 
akými sú poistné zmluvy vo vzťahu k 
činnostiam uvedeným v prílohe I 
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 
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2009/138/ES o začatí a vykonávaní 
poistenia a zaistenia (Solventnosť II), ak 
boli uzavreté s poisťovňou, zaisťovňou, 
poisťovňou tretej krajiny alebo 
zaisťovňou tretej krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) „obchodovanie na transakcie 
uskutočňované mimo burzy“ alebo 
„OTC“ obchodovanie s akciami 
a nástrojmi podobnými akciám znamená 
obchodovanie, ktoré spĺňa tieto kritériá:
− uskutočňované pred obchodovaním na 
bilaterálnom základe; a
− uskutočňované medzi oprávnenými 
stranami; a
− uskutočňované na nesystematickom, ad 
hoc a nie častom základe, bez používania 
automatizovanej technológie; a
− charakterizované transakciami, ktoré sú 
veľkého rozsahu alebo patria do súboru
kategórií OTC vymedzených ESMA;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) „veľkoobchodné protistrany“ sú
oprávnené protistrany, ktoré sa vyznačujú
pravidelným obchodovaním nad 
štandardnou trhovou veľkosťou v plnom
rozsahu sofistikovaných produktov a 
ktorých celkové aktíva prevyšujú 1
miliardu EUR;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) „fondy obchodované na burze“ 
znamenajú podiely v tých otvorených 
systémoch kolektívneho investovania, 
ktoré sú voľne obchodovateľné na 
kapitálových trhoch a vo väčšine prípadov 
sledujú výkonnosť indexu;

(11) „fond obchodovaný na burze“ 
znamená fond, ktorého aspoň jedna
podielová jednotka alebo trieda akcií je 
neustále obchodovateľná na základe
podnetu alebo s predchádzajúcim 
súhlasom „správcovskej spoločnosti 
PKIPCP“ alebo investičnej spoločnosti 
PKIPCP“, prípadne, manažér
investičného fondu na aspoň jednom
regulovanom trhu, MTF alebo OTF s
aspoň jedným tvorcom trhu, ktorý prijíma 
opatrenia, aby zabezpečil, že hodnota ich
podielových jednotiek alebo akcií sa 
nebude výrazne líšiť od čistej hodnoty ich
aktív.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Thomas Mann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) „fondy obchodované na burze“ 
znamenajú podiely v tých otvorených 
systémoch kolektívneho investovania, 
ktoré sú voľne obchodovateľné na 
kapitálových trhoch a vo väčšine prípadov 
sledujú výkonnosť indexu;

(11) „fondy obchodované na burze“ 
znamenajú podiely v tých otvorených 
systémoch kolektívneho investovania, s 
ktorými sa aktívne obchoduje aspoň na 
jednom európskom regulovanom trhu, s
aspoň jedným tvorcom trhu a vo väčšine 
prípadov sledujú výkonnosť indexu;

Or. en

Odôvodnenie

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) „poskytovateľ konsolidovaného 
informačného systému (CTP)“ znamená 
osobu, ktorá má podľa ustanovení smernice 
[nová smernica MiFID] povolenie na 
poskytovanie služby zberu správ 
o obchodoch s finančnými nástrojmi 
uvedenými v článkoch [5, 6, 11 a 12] tohto 
nariadenia od regulovaných trhov, MTF, 
OTF a APA a na ich konsolidáciu do 
nepretržitého elektronického toku 
aktuálnych údajov poskytujúceho 
informácie o cenách a objemoch v reálnom 
čase pre každý finančný nástroj;

(19) „poskytovateľ konsolidovaného 
informačného systému (CTP)“ znamená 
osobu, ktorá má podľa ustanovení smernice 
[nová smernica MiFID] povolenie na 
poskytovanie služby zberu správ 
o obchodoch s finančnými nástrojmi 
uvedenými v článkoch [5, 6, 11 a 12] tohto 
nariadenia od regulovaných trhov, MTF 
a APA a na ich konsolidáciu do 
nepretržitého elektronického toku 
aktuálnych údajov poskytujúceho 
informácie o cenách a objemoch v reálnom 
čase pre každý finančný nástroj;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) „riadiaci orgán“ znamená riadiaci 
orgán poskytovateľa služieb oznamovania 
údajov vykonávajúci funkcie dohľadu 
a riadenia, ktorý má konečné rozhodovacie 
právomoci a je oprávnený stanovovať 
stratégiu, ciele a celkové smerovanie 
subjektu. Riadiaci orgán tvoria osoby,
ktoré účinne riadia činnosť subjektu;

(21) „riadiaci orgán“ znamená riadiaci 
orgán investičnej spoločnosti, 
organizátora trhu alebo poskytovateľa 
služieb oznamovania údajov vykonávajúci 
funkcie dohľadu a riadenia, ktorý má 
konečné rozhodovacie právomoci a je 
oprávnený stanovovať stratégiu investičnej 
spoločnosti, organizátora trhu alebo
poskytovateľa služieb oznamovania 
údajov, ciele a celkové smerovanie 
subjektu vrátane osôb, ktoré účinne riadia 
činnosť subjektu;

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s vymedzením podľa MiFID

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) „referenčná hodnota“ znamená 
akýkoľvek komerčný index alebo 
zverejnený údaj vypočítaný použitím 
vzorca na hodnotu jedného alebo viacerých 
podkladových aktív alebo cien, na základe 
ktorých sa určuje suma splatná v rámci 

(24) „index referenčnej hodnoty“
znamená akýkoľvek obchodovateľný 
alebo široko používaný komerčný index 
alebo zverejnený údaj vypočítaný použitím 
vzorca na hodnotu jedného alebo viacerých 
podkladových aktív alebo cien, na základe 
ktorých sa určuje suma splatná v rámci 
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finančného nástroja; finančného nástroja, ktorý pôsobí ako 
štandardné meradlo výkonnosti
príslušných aktív alebo triedy alebo
skupiny aktív;

Or. en

Odôvodnenie

Formulácia Komisie nie je dostatočne konkrétna, pokiaľ ide o typy indexu, ktoré by mali
podliehať požiadavke nevýhradnej licencie; nebolo by vhodné, aby boli zahrnuté všetky
indexy, ale len tie, ktoré sú obchodovateľné alebo široko používané a pôsobia ako norma, 
ktorá poskytuje všeobecne uznávanú mierku výkonnosti príslušného trhu alebo skupiny
nástrojov, ktoré index predstavuje alebo vytvára. Toto revidované vymedzenie by to malo
objasniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) „miesto obchodovania“ znamená 
regulovaný trh, MTF alebo OTF;

(25) „miesto obchodovania“ znamená 
regulovaný trh, MTF alebo systematický 
internalizátor;

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná smernica MiFID náležite zaraďuje systematického internalizátora medzi miesta 
obchodovania a umožňuje OTC vyňatie z tejto kategórie (v starom odôvodnenie 53). Nová 
formulácia v navrhovanom vymedzení miest obchodovania vytvára zmätok tým, že vyníma
platformy systematických internalizátorov z vymedzenia miest obchodovania a tiež zaraďuje 
systematických internalizátorov ako podskupinu OTC. Znenie rieši tento zdroj nejasnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) „miesto obchodovania“ znamená 
regulovaný trh, MTF alebo OTF;

(25) „miesto obchodovania“ znamená 
regulovaný trh, MTF alebo systematický 
internalizátor;

Or. en

Odôvodnenie

Systematickí internalizátori (SI) musia byť klasifikovaní ako miesta obchodovania, pretože
podliehajú pravidlám vo vzťahu k trhu. MiFID I klasifikoval systematických internalizátorov
ako miesta obchodovania, zatiaľ čo súčasné návrhy ich vymedzujú ako podskupinu OTC, čím 
sa znižuje ochrana investorov. OTF by mali byť vypustené v súlade s funkčným prístupom k
MiFID/MiFIR, ako to navrhuje Európsky parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) „miesto obchodovania“ znamená 
regulovaný trh, MTF alebo OTF;

(25) „miesto obchodovania“ znamená 
regulovaný trh, MTF alebo systematický 
internalizátor;

Or. en

Odôvodnenie

Systematickí internalizátori by mali byť považovaní za riadne miesto obchodovania, ako sú 
vymedzení v MiFID.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) „multilaterálny systém“ znamená 
systém obchodovania, ktorý spája záujmy 
kupovať a predávať finančné nástroje, 
pričom organizátor neznáša kapitálové
riziko, keďže je neutrálny, bez ohľadu na
skutočný počet pokynov, ktoré sa 
vykonávajú v dôsledku transakcií.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť vymedzenie toho, čo predstavuje „multilaterálny“ v súlade s funkčným
prístupom MiFID (tzn. rovnaký obchod, rovnaké pravidlá). Bez jasného rozlíšenia by sa 
mohlo stať, že platformy, ktoré sú v skutočnosti multilaterálne, budú vystupovať ako 
bilaterálne, v dôsledku čoho budú podliehať miernejším požiadavkám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25b) „bilaterálny systém“ znamená 
systém, ktorý spája záujmy kupovať 
a predávať finančné nástroje, pričom
organizátor investičnej spoločnosti 
obchoduje na svoj vlastný účet.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť vymedzenie toho, čo predstavuje „multilaterálny“ v súlade s funkčným
prístupom MiFID (tzn. rovnaký obchod, rovnaké pravidlá). Bez jasného rozlíšenia by sa 
mohlo stať, že platformy, ktoré sú v skutočnosti multilaterálne, budú vystupovať ako 
bilaterálne, v dôsledku čoho budú podliehať miernejším požiadavkám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Sharon Bowles
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) „centrálna protistrana“ znamená 
centrálnu protistranu, ako je vymedzená 
podľa článku 2 ods. 1 nariadenia [ ] 
(EMIR);

(26) „centrálna protistrana“ (CCP)
znamená centrálnu protistranu, ako je 
vymedzená podľa článku 2 ods. 1 
nariadenia [ ] (EMIR);

Or. en

Odôvodnenie

Keďže skratka CCP sa používa v celom texte, je tu pridaná pre objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) „centrálna protistrana“ znamená 
centrálnu protistranu, ako je vymedzená 
podľa článku 2 ods. 1 nariadenia [ ] 
(EMIR);

(26) „centrálna protistrana“ znamená 
centrálnu protistranu, ako je vymedzená 
podľa článku 2 bodu 1 nariadenia [ ] 
(EMIR);

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 26a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) „dohoda o interoperabilite“
znamená dohodou o interoperabilite v 
zmysle článku 2 bodu 12 nariadenia (EÚ) 
č. .../... [EMIR].
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28a) „spoločnosť z tretej krajiny“ 
znamená investičnú spoločnosť alebo 
úverovú inštitúciu, ktorej hlavné sídlo je 
mimo EÚ a ktorá poskytuje alebo 
vykonáva jednu alebo viac investičných
služieb alebo investičných činností v Únii,
na ktoré sa smernica [nová smernica 
MiFID] vzťahuje. Vo vzťahu k
spoločnosti z tretej krajiny však možno 
vziať do úvahy na účely výnimiek podľa
článkov 2 a 3 smernice [nová smernica 
MiFID] iba investičné služby alebo 
činnosti stanovené alebo vykonávané v 
Únii;

Or. en

Odôvodnenie

MiFID2 ani MiFIR neuvádzajú vymedzenie „spoločnosti z tretej krajiny“. Vymedzenie by sa 
nemalo vzťahovať na spoločnosti, na ktorých činnosť sa vzťahuje výnimka. Výnimky by sa 
však mali zohľadňovať, iba pokiaľ ide o služby poskytované v EÚ. Spoločnosť z tretej krajiny 
by nemala potrebovať povolenie v EÚ, pokiaľ jediné investičné služby, ktoré poskytuje v EÚ, 
sú voči skupine [v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) MiFID2], aj v prípade, ak tiež poskytuje
investičné služby stranám, ktoré pôsobia mimo EÚ a nesúvisia s poskytovaním služieb v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 29a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) „zložená transakcia“ znamená 
transakciu dohodnutú poskytovateľom 
služby zníženia rizika po obchodovaní,
kde:
(a) transakcia má cyklický základ a je 
multilaterálna (s výnimkou poskytovateľa 
služieb), pričom musí byť prijatá v plnom
rozsahu všetkými účastníkmi, inak nebude 
vykonaná;
(b) transakcia je navrhnutá tak, aby
trhové riziko bolo pre každého účastníka 
neutrálne v rámci jeho prípustnej 
odchýlky; a
(c) transakcia je vypočítaná s cieľom 
znížiť vedľajšie riziká vyplývajúce z 
existujúcich transakcií s mimoburzovými
derivátmi, akými sú úverové riziko
protistrany, prevádzkové riziko a/alebo
bázické riziko.
ESMA pripraví návrh regulačných
technických noriem pre ďalšie spresnenie
charakteristík zloženej transakcie a
rozsah, v akom sa články 7, 9, 23 a článok 
24 ods. 1 bude vzťahovať na jej
komponenty.
ESMA predloží tieto návrhy regulačných
technických noriem Komisii do ... *. Na 
Komisiu sa deleguje právomoc, aby 
prijala regulačné technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade s 
článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) 
č. 1095/2010.

Or. en

Odôvodnenie

Služby týkajúce sa zložených transakcií, ako kompresia multilaterálneho obchodu a riadenie 
bázického rizika v súčasných portfóliách mimoburzových derivátov sú diametrálne odlišné od
tradičných obchodných aktivít. Niektoré požiadavky v rámci MiFIR a MiFID II sú vhodné pre 
zložené transakcie a je dôležité, aby služby zloženej transakcie zníženia rizika po obchodovaní
mohli fungovať v rámci MiFIR a MiFID. Služby zloženej transakcie sú v súlade s cieľmi 
politiky skupiny krajín G20 pre trh s mimoburzovými derivátmi.



AM\901839SK.doc 127/177 PE489.472v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 29a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) „primárna emisia“ znamená
transakciu s nástrojmi vytvorenými „na 
mieru“, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky
veľkoobchodných finančných či
nefinančných protistrán, ktoré by boli 
klasifikované ako oprávnené protistrany
alebo profesionálni klienti v zmysle 
prílohy II a článku 30 smernice .../.../EÚ
[nová smernica MiFID].

Or. en

Odôvodnenie

Na transakcie zahŕňajúce primárnu emisiu nástroja sa nevzťahuje požiadavka, aby boli 
uzatvorené prostredníctvom systematického internalizátora, pokiaľ neboli uzatvorené na
regulovanom trhu, MTF alebo OTF podľa navrhovaného nového článku 13a. Pojem však nie 
je v súčasnej dobe vymedzený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 29a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) „zabezpečovacie transakcie v dobrej 
viere“ znamenajú transakcie tak, ako sú 
vymedzené v smernici [nová smernica 
MiFID];

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 29b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29b) „nadmerná špekulácia“ znamená 
obchodnú činnosť tak, ako je vymedzená
v smernici [nová smernica MiFID];

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 41 
prijať opatrenia spresňujúce niektoré 
technické prvky definícií uvedených v 
odseku 1 s cieľom prispôsobiť ich vývoju 
na trhu.

3. ESMA pripraví návrh regulačných
technických noriem spresňujúce niektoré 
technické prvky definícií uvedených v 
odseku 1 s cieľom prispôsobiť ich vývoju
na trhu.

ESMA predloží tieto návrhy regulačných
technických noriem Komisii do ... *. Na 
Komisiu sa deleguje právomoc, aby 
prijala regulačné technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade s 
článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) 
č. 1095/2010.

Or. en

Odôvodnenie

Schopnosť spresniť technické prvky vymedzení podľa smernice MiFID skutočne predstavuje
moc zmeniť rozsah pôsobnosti smernice. Ak je táto moc, ktorou sa upravia vymedzenia v
súlade s vývojom na trhu, čisto technického charakteru, potom je to technická sila, ktorú je
ESMA spôsobilejšia posúdiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Sławomir Witold Nitras

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 41 
prijať opatrenia spresňujúce niektoré 
technické prvky definícií uvedených v 
odseku 1 s cieľom prispôsobiť ich vývoju 
na trhu.

3. Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov a po konzultáciách s 
ESMA v súlade s článkom 41 prijať 
opatrenia spresňujúce niektoré technické 
prvky definícií uvedených v odseku 1 
s cieľom prispôsobiť ich vývoju na trhu.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Robert Goebbels

Návrh nariadenia
Hlava II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Transparentnosť pre miesta obchodovania Transparentnosť pre miesta obchodovania s 
multilaterálnymi systémami

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú aktuálnu nákupnú a 
predajnú cenu a veľkosť záujmu o 

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
zverejňujú aktuálnu nákupnú a predajnú 
cenu a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
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obchodovanie pri týchto cenách, ktoré 
oznamujú prostredníctvom svojich 
systémov pre akcie, depozitné certifikáty, 
fondy obchodované na burze, certifikáty a 
iné podobné finančné nástroje prijaté na 
obchodovanie alebo obchodované v MTF 
alebo OTF. Táto požiadavka sa uplatňuje 
aj na vykonateľné prejavy záujmy. 
Regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátori trhov prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú tieto informácie 
priebežne počas bežných obchodných 
hodín.

týchto cenách, ktoré oznamujú 
prostredníctvom svojich systémov pre 
akcie, depozitné certifikáty, fondy 
obchodované na burze, certifikáty a iné 
podobné finančné nástroje prijaté na 
obchodovanie alebo obchodované v MTF. 
Táto požiadavka sa uplatňuje aj na 
vykonateľné prejavy záujmy. Regulované 
trhy a investičné spoločnosti a organizátori 
trhov prevádzkujúci MTF zverejňujú tieto 
informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú aktuálnu nákupnú a 
predajnú cenu a veľkosť záujmu o 
obchodovanie pri týchto cenách, ktoré 
oznamujú prostredníctvom svojich 
systémov pre akcie, depozitné certifikáty, 
fondy obchodované na burze, certifikáty a 
iné podobné finančné nástroje prijaté na 
obchodovanie alebo obchodované v MTF 
alebo OTF. Táto požiadavka sa uplatňuje aj 
na vykonateľné prejavy záujmy. 
Regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátori trhov prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú tieto informácie 
priebežne počas bežných obchodných 
hodín.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú aktuálnu nákupnú a 
predajnú cenu a veľkosť záujmu o 
obchodovanie pri týchto cenách, ktoré 
oznamujú prostredníctvom svojich 
systémov pre akcie, depozitné certifikáty, 
fondy obchodované na burze, certifikáty a 
iné podobné finančné nástroje prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu alebo 
obchodované v MTF alebo OTF. Táto 
požiadavka sa uplatňuje aj na vykonateľné 
prejavy záujmy. Regulované trhy a 
investičné spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú aktuálnu nákupnú a 
predajnú cenu a veľkosť záujmu o 
obchodovanie pri týchto cenách, ktoré 
oznamujú prostredníctvom svojich 
systémov pre akcie, depozitné certifikáty, 
fondy obchodované na burze, certifikáty a 
iné podobné finančné nástroje prijaté na 
obchodovanie alebo obchodované v MTF 
alebo OTF. Táto požiadavka sa uplatňuje aj 
na vykonateľné prejavy záujmy. 
Regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátori trhov prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú tieto informácie 
priebežne počas bežných obchodných 
hodín.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú aktuálnu nákupnú a 
predajnú cenu a veľkosť záujmu o 
obchodovanie pri týchto cenách, ktoré 
môžu byť vykonané prostredníctvom 
svojich systémov pre akcie, depozitné 
certifikáty, fondy obchodované na burze, 
certifikáty a iné podobné finančné nástroje 
prijaté na obchodovanie alebo 
obchodované v MTF alebo OTF. Táto 
požiadavka sa uplatňuje aj na vykonateľné 
prejavy záujmy. Regulované trhy a 
investičné spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF poskytujú za primeraných 
obchodných podmienok a na 
nediskriminačnom základe investičným 
spoločnostiam, ktoré sú povinné 
zverejňovať svoje kotácie akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
poskytujú za primeraných obchodných 
podmienok a na nediskriminačnom základe 
investičným spoločnostiam, ktoré sú 
povinné zverejňovať svoje kotácie akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
a iných podobných finančných nástrojov 
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a iných podobných finančných nástrojov 
podľa článku 13, prístup k mechanizmom, 
ktoré používajú na zverejňovanie 
informácií podľa prvého odseku.

podľa článku 13, prístup k mechanizmom, 
ktoré používajú na zverejňovanie 
informácií podľa prvého odseku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh nariadenia
Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Udeľovanie výnimiek Výnimky

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány môžu oslobodiť 
regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF 
alebo OTF od povinnosti zverejňovať 
informácie uvedené v článku 3 ods. 1 na 
základe trhového modelu alebo druhu a 
rozsahu pokynov v prípadoch 
vymedzených v súlade s odsekom 3. 
Príslušné orgány môžu oslobodiť od tejto 
povinnosti najmä v prípade pokynov 
veľkého rozsahu v porovnaní s bežným 
trhovým rozsahom pre dané akcie, 
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
finančné nástroje alebo daný druh akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 

1. Príslušné orgány môžu oslobodiť 
regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF 
od povinnosti zverejňovať informácie 
uvedené v článku 3 ods. 1 v prípade 
pokynov veľkého rozsahu v porovnaní s 
bežným trhovým rozsahom pre dané akcie, 
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
finančné nástroje alebo daný druh akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 
nástrojov.
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alebo iných podobných finančných 
nástrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány môžu oslobodiť 
regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF 
alebo OTF od povinnosti zverejňovať 
informácie uvedené v článku 3 ods. 1 na 
základe trhového modelu alebo druhu a 
rozsahu pokynov v prípadoch 
vymedzených v súlade s odsekom 3. 
Príslušné orgány môžu oslobodiť od tejto 
povinnosti najmä v prípade pokynov 
veľkého rozsahu v porovnaní s bežným 
trhovým rozsahom pre dané akcie, 
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
finančné nástroje alebo daný druh akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 
nástrojov.

1. Príslušné orgány môžu oslobodiť 
regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF 
alebo OTF od povinnosti zverejňovať 
informácie uvedené v článku 3 ods. 1 na 
základe trhového modelu alebo druhu a 
rozsahu pokynov v prípadoch 
vymedzených v súlade s odsekom 3. 
Príslušné orgány môžu oslobodiť od tejto 
povinnosti najmä v prípade:

– pokynov veľkého rozsahu v porovnaní s 
bežným trhovým rozsahom pre dané akcie, 
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
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finančné nástroje alebo daný druh akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 
nástrojov;
– metodiky obchodovania, podľa ktorej sa 
cena určuje podľa referenčnej ceny 
vygenerovanej ďalším systémom, pričom
táto referenčná cena je široko zverejnená
a je účastníkmi trhu všeobecne 
považovaná za spoľahlivú referenčnú
cenu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány môžu oslobodiť 
regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF 
alebo OTF od povinnosti zverejňovať 
informácie uvedené v článku 3 ods. 1 na 
základe trhového modelu alebo druhu a 
rozsahu pokynov v prípadoch 
vymedzených v súlade s odsekom 3. 
Príslušné orgány môžu oslobodiť od tejto 
povinnosti najmä v prípade pokynov 
veľkého rozsahu v porovnaní s bežným 
trhovým rozsahom pre dané akcie, 
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
finančné nástroje alebo daný druh akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 
nástrojov.

1. Príslušné orgány môžu oslobodiť 
regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF 
alebo OTF od povinnosti zverejňovať 
informácie uvedené v článku 3 ods. 1 na 
základe trhového modelu alebo druhu a 
rozsahu pokynov v prípadoch 
vymedzených v súlade s odsekom 3. 
Príslušné orgány môžu oslobodiť od tejto 
povinnosti najmä v prípade pokynov 
veľkého rozsahu v porovnaní s bežným 
trhovým rozsahom pre dané akcie, 
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
finančné nástroje alebo daný druh akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 
nástrojov alebo v prípade pokynov
predložených na vykonanie za vhodnú
stredovú cenu.
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Or. en

Odôvodnenie

Výnimka pre pokyny vykonávané za stredovú cenu musí byť stanovená na úrovni 1 tak, že 
veľkí inštitucionálni investori budú aj naďalej môcť obchodovať akcie bez toho, aby boli 
terčom dravých stratégií, ktoré používajú uverejnené informácie na vyhnanie ceny nahor, keď
inštitucionálni investori musia zaplatiť za ich akcie alebo zníženie ceny, za ktorú predávajú
svoje akcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány môžu oslobodiť 
regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF 
alebo OTF od povinnosti zverejňovať 
informácie uvedené v článku 3 ods. 1 na 
základe trhového modelu alebo druhu a 
rozsahu pokynov v prípadoch 
vymedzených v súlade s odsekom 3. 
Príslušné orgány môžu oslobodiť od tejto 
povinnosti najmä v prípade pokynov 
veľkého rozsahu v porovnaní s bežným 
trhovým rozsahom pre dané akcie, 
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
finančné nástroje alebo daný druh akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 
nástrojov.

1. Príslušné orgány môžu oslobodiť 
regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF 
alebo OTF od povinnosti zverejňovať 
informácie uvedené v článku 3 ods. 1 na 
základe trhového modelu alebo druhu a 
rozsahu pokynov v prípadoch 
vymedzených v súlade s odsekom 3. 
Príslušné orgány môžu oslobodiť od tejto 
povinnosti najmä v prípade:

(a) pokynov veľkého rozsahu v porovnaní 
s bežným trhovým rozsahom pre dané 
akcie, depozitné certifikáty, fondy 
obchodované na burze, certifikáty alebo 
iné podobné finančné nástroje alebo daný 
druh akcií, depozitných certifikátov, 
fondov obchodovaných na burze, 
certifikátov alebo iných podobných 
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finančných nástrojov, alebo
(b) pokynov zadaných na 
vykonanie/kríženie za vhodnú stredovú
cenu, ktorú stanoví Komisia
prostredníctvom delegovaných aktov v
súlade s článkom 41.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie navrhovaného režimu výnimiek na pokrytie pokynov vykonaných v stredovej cene
musí byť stanovené na úrovni 1 tak, že veľkí inštitucionálni investori, predovšetkým
dôchodkové fondy a podielové fondy, budú aj naďalej môcť obchodovať akcie bez toho, aby 
boli terčom vysokofrekvenčného obchodovania (HFT). Inak HFT využije uverejnené
informácie na vyhnanie ceny nahor, keď inštitucionálni investori musia zaplatiť za ich akcie,
alebo zníženie ceny, za ktorú predávajú svoje akcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány môžu oslobodiť
regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF 
alebo OTF od povinnosti zverejňovať 
informácie uvedené v článku 3 ods. 1 na 
základe trhového modelu alebo druhu a 
rozsahu pokynov v prípadoch 
vymedzených v súlade s odsekom 3. 
Príslušné orgány môžu oslobodiť od tejto 
povinnosti najmä v prípade pokynov 
veľkého rozsahu v porovnaní s bežným 
trhovým rozsahom pre dané akcie, 
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
finančné nástroje alebo daný druh akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 

1. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF alebo OTF si môžu 
vybrať, že v prípade pokynov veľkého 
rozsahu v porovnaní s bežným trhovým 
rozsahom pre dané akcie, depozitné 
certifikáty, fondy obchodované na burze, 
certifikáty alebo iné podobné finančné 
nástroje alebo daný druh akcií, depozitných 
certifikátov, fondov obchodovaných na 
burze, certifikátov alebo iných podobných 
finančných nástrojov, nebudú zverejňovať 
informácie podľa článku 3 ods. 1.
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nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pred udelením výnimky v súlade s 
odsekom 1 príslušné orgány oznámia 
ESMA a ostatným príslušným orgánom 
zamýšľané použitie každej individuálnej 
žiadosti o výnimku a uvedú vysvetlenie 
týkajúce sa jej fungovania. Oznámenie o 
úmysle udeliť výnimku sa zasiela 
najneskôr 6 mesiacov pred tým, ako by 
mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Do 3 
mesiacov od prijatia oznámenia ESMA 
vydá dotknutému príslušnému orgánu 
stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť 
každej výnimky s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 a vymedzenými 
v delegovanom akte prijatom podľa ods. 3 
písm. b) a c). Keď daný príslušný orgán 
udelí výnimku a príslušný orgán iného 
členského štátu s tým nesúhlasí, daný 
príslušný orgán môže prípad opäť postúpiť 
ESMA, ktorý môže konať v súlade 
s právomocami, ktoré mu boli udelené 
podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 
1095/2010. ESMA monitoruje 
uplatňovanie výnimiek a predkladá 
Komisii výročné správy o ich uplatňovaní 
v praxi.

2. Pred udelením výnimky v súlade s 
odsekom 1 príslušné orgány oznámia 
ESMA a ostatným príslušným orgánom 
zamýšľané použitie každej individuálnej 
žiadosti o výnimku a uvedú vysvetlenie 
týkajúce sa jej fungovania. Oznámenie o 
úmysle udeliť výnimku sa zasiela 
najneskôr 6 mesiacov pred tým, ako by 
mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Po 
prijatí oznámenia ESMA vydá dotknutému 
príslušnému orgánu do 2 mesiacov
stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť 
každej výnimky s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 a vymedzenými 
v delegovanom akte prijatom podľa ods. 3 
písm. b) a c). Ak uplynie lehota 2 
mesiacov, príslušný orgán môže udeliť
výnimku bez ohľadu na to, či ESMA
vydal stanovisko. Keď daný príslušný 
orgán udelí výnimku a príslušný orgán 
iného členského štátu s tým nesúhlasí, daný 
príslušný orgán môže prípad opäť postúpiť 
ESMA, ktorý môže konať v súlade 
s právomocami, ktoré mu boli udelené 
podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 
1095/2010. ESMA monitoruje 
uplatňovanie výnimiek a predkladá 
Komisii výročné správy o ich uplatňovaní 
v praxi.

Or. en
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Odôvodnenie

Lehota 6 mesiacov je príliš dlhá. Ďalej by malo byť jasne uvedené, že príslušné orgány nie sú 
povinné čakať na stanovisko ESMA pred udelením výnimky, ak lehota pre vydanie stanoviska
uplynula.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pred udelením výnimky v súlade s 
odsekom 1 príslušné orgány oznámia 
ESMA a ostatným príslušným orgánom 
zamýšľané použitie každej individuálnej 
žiadosti o výnimku a uvedú vysvetlenie 
týkajúce sa jej fungovania. Oznámenie o 
úmysle udeliť výnimku sa zasiela 
najneskôr 6 mesiacov pred tým, ako by 
mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Do 3 
mesiacov od prijatia oznámenia ESMA 
vydá dotknutému príslušnému orgánu 
stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť 
každej výnimky s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 a vymedzenými 
v delegovanom akte prijatom podľa ods. 3 
písm. b) a c). Keď daný príslušný orgán 
udelí výnimku a príslušný orgán iného 
členského štátu s tým nesúhlasí, daný 
príslušný orgán môže prípad opäť postúpiť 
ESMA, ktorý môže konať v súlade 
s právomocami, ktoré mu boli udelené 
podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 
1095/2010. ESMA monitoruje 
uplatňovanie výnimiek a predkladá 
Komisii výročné správy o ich uplatňovaní 
v praxi.

2. Pred udelením výnimky v súlade s 
odsekom 1 príslušné orgány oznámia 
ESMA a ostatným príslušným orgánom 
zamýšľané použitie každej individuálnej 
žiadosti o výnimku a uvedú vysvetlenie 
týkajúce sa jej fungovania. Oznámenie o 
úmysle udeliť výnimku sa zasiela 
najneskôr 1 mesiac pred tým, ako by mala 
výnimka nadobudnúť účinnosť. Do 1 
mesiaca od prijatia oznámenia ESMA vydá 
dotknutému príslušnému orgánu 
stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť 
každej výnimky s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 a vymedzenými 
v delegovanom akte prijatom podľa ods. 3 
písm. b) a c). Keď daný príslušný orgán 
udelí výnimku a príslušný orgán iného 
členského štátu s tým nesúhlasí, daný 
príslušný orgán môže prípad opäť postúpiť 
ESMA, ktorý môže konať v súlade 
s právomocami, ktoré mu boli udelené 
podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 
1095/2010. ESMA monitoruje 
uplatňovanie výnimiek a predkladá 
Komisii výročné správy o ich uplatňovaní 
v praxi.

Or. en

Odôvodnenie

Akékoľvek posudzovanie žiadosti o udelenie výnimky musí prebiehať načas, aby sa 



AM\901839SK.doc 139/177 PE489.472v01-00

SK

zabezpečilo riadne a efektívne fungovanie trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pred udelením výnimky v súlade s 
odsekom 1 príslušné orgány oznámia 
ESMA a ostatným príslušným orgánom 
zamýšľané použitie každej individuálnej 
žiadosti o výnimku a uvedú vysvetlenie 
týkajúce sa jej fungovania. Oznámenie o 
úmysle udeliť výnimku sa zasiela 
najneskôr 6 mesiacov pred tým, ako by 
mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Do 3 
mesiacov od prijatia oznámenia ESMA 
vydá dotknutému príslušnému orgánu 
stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť 
každej výnimky s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 a vymedzenými 
v delegovanom akte prijatom podľa ods. 3 
písm. b) a c). Keď daný príslušný orgán 
udelí výnimku a príslušný orgán iného 
členského štátu s tým nesúhlasí, daný 
príslušný orgán môže prípad opäť postúpiť 
ESMA, ktorý môže konať v súlade 
s právomocami, ktoré mu boli udelené 
podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 
1095/2010. ESMA monitoruje 
uplatňovanie výnimiek a predkladá 
Komisii výročné správy o ich uplatňovaní 
v praxi.

2. Pred udelením výnimky v súlade s 
odsekom 1 príslušné orgány oznámia 
ESMA a ostatným príslušným orgánom 
zamýšľané použitie každej individuálnej 
žiadosti o výnimku a uvedú vysvetlenie 
týkajúce sa jej fungovania. Oznámenie o 
úmysle udeliť výnimku sa zasiela 
najneskôr 6 mesiacov pred tým, ako by 
mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Do 3 
mesiacov od prijatia oznámenia ESMA 
vydá dotknutému príslušnému orgánu 
kladné stanovisko, v ktorom posúdi 
zlučiteľnosť každej výnimky 
s požiadavkami stanovenými v odseku 1 
a vymedzenými v delegovanom akte 
prijatom podľa ods. 3 písm. b) a c). 
Príslušný orgán udelí výnimku iba na 
základe kladného stanoviska ESMA. Keď 
daný príslušný orgán udelí výnimku a 
príslušný orgán iného členského štátu s 
tým nesúhlasí, daný príslušný orgán môže 
prípad opäť postúpiť ESMA, ktorý môže 
konať v súlade s právomocami, ktoré mu 
boli udelené podľa článku 19 nariadenia 
(EÚ) č. 1095/2010. ESMA monitoruje 
uplatňovanie výnimiek a predkladá 
Komisii výročné správy o ich uplatňovaní 
v praxi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Sylvie Goulard
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pred udelením výnimky v súlade s 
odsekom 1 príslušné orgány oznámia 
ESMA a ostatným príslušným orgánom 
zamýšľané použitie každej individuálnej 
žiadosti o výnimku a uvedú vysvetlenie 
týkajúce sa jej fungovania. Oznámenie o 
úmysle udeliť výnimku sa zasiela 
najneskôr 6 mesiacov pred tým, ako by 
mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Do 3 
mesiacov od prijatia oznámenia ESMA 
vydá dotknutému príslušnému orgánu 
stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť 
každej výnimky s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 a vymedzenými 
v delegovanom akte prijatom podľa ods. 3 
písm. b) a c). Keď daný príslušný orgán 
udelí výnimku a príslušný orgán iného 
členského štátu s tým nesúhlasí, daný 
príslušný orgán môže prípad opäť postúpiť 
ESMA, ktorý môže konať v súlade 
s právomocami, ktoré mu boli udelené 
podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 
1095/2010. ESMA monitoruje 
uplatňovanie výnimiek a predkladá 
Komisii výročné správy o ich uplatňovaní 
v praxi.

2. Pred udelením výnimky v súlade s 
odsekom 1 príslušné orgány oznámia 
ESMA a ostatným príslušným orgánom 
zamýšľané použitie každej individuálnej 
žiadosti o výnimku a uvedú vysvetlenie 
týkajúce sa jej fungovania. Oznámenie o 
úmysle udeliť výnimku sa zasiela 
najneskôr 6 mesiacov pred tým, ako by 
mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Do 3 
mesiacov od prijatia oznámenia ESMA 
vydá dotknutému príslušnému orgánu 
záväzné stanovisko, v ktorom posúdi 
zlučiteľnosť každej výnimky 
s požiadavkami stanovenými v odseku 1 
a vymedzenými v delegovanom akte 
prijatom podľa ods. 3 písm. b). Keď daný 
príslušný orgán udelí výnimku a príslušný 
orgán iného členského štátu s tým 
nesúhlasí, daný príslušný orgán môže 
prípad opäť postúpiť ESMA, ktorý môže 
konať v súlade s právomocami, ktoré mu 
boli udelené podľa článku 19 nariadenia 
(EÚ) č. 1095/2010. ESMA monitoruje 
uplatňovanie výnimiek a predkladá 
Komisii výročné správy o ich uplatňovaní 
v praxi.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť harmonizované vykonávanie týchto výnimiek vo všetkých členských
štátoch. Okrem toho by posúdenie ESMA o súlade jednotlivých odchýlok od ustanovení o
trhoch s finančnými nástrojmi malo byť právne záväzné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pred udelením výnimky v súlade s 
odsekom 1 príslušné orgány oznámia 
ESMA a ostatným príslušným orgánom 
zamýšľané použitie každej individuálnej 
žiadosti o výnimku a uvedú vysvetlenie 
týkajúce sa jej fungovania. Oznámenie o 
úmysle udeliť výnimku sa zasiela 
najneskôr 6 mesiacov pred tým, ako by 
mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Do 3 
mesiacov od prijatia oznámenia ESMA 
vydá dotknutému príslušnému orgánu 
stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť 
každej výnimky s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 a vymedzenými 
v delegovanom akte prijatom podľa ods. 3 
písm. b) a c). Keď daný príslušný orgán 
udelí výnimku a príslušný orgán iného 
členského štátu s tým nesúhlasí, daný 
príslušný orgán môže prípad opäť 
postúpiť ESMA, ktorý môže konať 
v súlade s právomocami, ktoré mu boli 
udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) 
č. 1095/2010. ESMA monitoruje 
uplatňovanie výnimiek a predkladá 
Komisii výročné správy o ich uplatňovaní 
v praxi.

2. Pred udelením výnimky v súlade s 
odsekom 1 príslušné orgány oznámia 
ESMA a ostatným príslušným orgánom 
zamýšľané použitie každej individuálnej 
žiadosti o výnimku a uvedú vysvetlenie 
týkajúce sa jej fungovania. Oznámenie o 
úmysle udeliť výnimku sa zasiela 
najneskôr 6 mesiacov pred tým, ako by 
mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Do 3 
mesiacov od prijatia oznámenia ESMA 
vydá dotknutému príslušnému orgánu 
kladné stanovisko, v ktorom posúdi 
zlučiteľnosť každej výnimky 
s požiadavkami stanovenými v odseku 1 
a vymedzenými v delegovanom akte 
prijatom podľa ods. 3 písm. b) a c). Aby sa 
vylúčili pochybnosti o záväznosti
stanoviska ESMA, musí príslušný orgán
udeliť iba výnimku, ktorá sa úplne 
zhoduje s rozhodnutím ESMA.

Keď daný príslušný orgán udelí výnimku, 
táto výnimka sa stáva automaticky
uplatniteľná vo všetkých členských 
štátoch.
ESMA monitoruje uplatňovanie výnimiek 
a predkladá Komisii výročné správy o ich 
uplatňovaní v praxi.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pred udelením výnimky v súlade s 
odsekom 1 príslušné orgány oznámia 
ESMA a ostatným príslušným orgánom 
zamýšľané použitie každej individuálnej 
žiadosti o výnimku a uvedú vysvetlenie 
týkajúce sa jej fungovania. Oznámenie o 
úmysle udeliť výnimku sa zasiela 
najneskôr 6 mesiacov pred tým, ako by 
mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Do 3 
mesiacov od prijatia oznámenia ESMA 
vydá dotknutému príslušnému orgánu 
stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť 
každej výnimky s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 a vymedzenými 
v delegovanom akte prijatom podľa ods. 3 
písm. b) a c). Keď daný príslušný orgán 
udelí výnimku a príslušný orgán iného 
členského štátu s tým nesúhlasí, daný 
príslušný orgán môže prípad opäť postúpiť 
ESMA, ktorý môže konať v súlade 
s právomocami, ktoré mu boli udelené 
podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 
1095/2010. ESMA monitoruje 
uplatňovanie výnimiek a predkladá 
Komisii výročné správy o ich uplatňovaní 
v praxi.

2. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF alebo OTF dostanú
povolenie od príslušného orgánu pred
použitím výnimky podľa odseku 1. Pred 
udelením výnimky v súlade s odsekom 1 
príslušné orgány oznámia ESMA a 
ostatným príslušným orgánom zamýšľané 
použitie každej individuálnej žiadosti o 
výnimku a uvedú vysvetlenie týkajúce sa 
jej fungovania. Oznámenie o úmysle udeliť 
výnimku sa zasiela najneskôr 4 mesiacov
pred tým, ako by mala výnimka 
nadobudnúť účinnosť. Do 2 mesiacov od 
prijatia oznámenia ESMA vydá 
dotknutému príslušnému orgánu 
stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť 
každej výnimky s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 a vymedzenými 
v delegovanom akte prijatom podľa ods. 3 
písm. b) a c).

Po získaní stanoviska ESMA kolégium, 
ktorému predsedá ESMA a ktoré sa 
skladá z príslušných orgánov všetkých 
členských štátov, do jedného mesiaca
dosiahne spoločné stanovisko. Príslušné 
orgány neudelia výnimku pre 
organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF
alebo OTF bez kladného spoločného
stanoviska kolégia.
Keď daný príslušný orgán udelí výnimku a 
príslušný orgán iného členského štátu s 
tým nesúhlasí, daný príslušný orgán môže 
prípad opäť postúpiť ESMA, ktorý môže 
konať v súlade s právomocami, ktoré mu 
boli udelené podľa článku 19 nariadenia 
(EÚ) č. 1095/2010. ESMA monitoruje 
uplatňovanie výnimiek a predkladá 
Komisii výročné správy o ich uplatňovaní 
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v praxi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Príslušné orgány budú mať možnosť
odňať povolenie pre regulované trhy, 
organizátorov trhu alebo investičné
spoločnosti, aby použili jednu z výnimiek
uvedených v odseku 3. Príslušné orgány 
odnímu povolenie, ak zistia, že výnimka sa 
používa spôsobom, ktorý sa odchyľuje od
svojho pôvodného účelu, alebo ak sa 
domnievajú, že výnimka sa používa na 
obchádzanie pravidiel stanovených v 
tomto článku.
Pred odňatím povolenia použiť výnimku
musia príslušné orgány informovať
ESMA a ostatné príslušné orgány o
svojom zámere a poskytnúť úplné
vysvetlenie dôvodov pre takýto zámer.
Oznámenie o zámere zrušiť povolenie na
použitie výnimky sa podá čo najskôr. Do 1 
mesiaca po obdržaní oznámenia vydá
ESMA príslušným orgánom nezáväzné
stanovisko. Po získaní stanoviska
príslušný orgán zabezpečí účinnosť
svojho rozhodnutia.

Or. en

Odôvodnenie

Príslušným orgánom by mala byť poskytnutá dostatočná flexibilita nielen na udelenie, ale tiež
na odňatie výnimky. To zabezpečí, že príslušné orgány budú môcť rýchlo reagovať na
nepredvídaný vývoj na trhoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Príslušné orgány a ESMA musia pri
udeľovaní výnimiek z transparentnosti 
konať v súlade s týmito všeobecnými
zásadami:
– výnimky z požiadaviek na 
transparentnosť sú prípustné iba v 
prípadoch, keď by mala transparentnosť 
priamy negatívny vplyv na investora
uskutočňujúceho pokyn;
– žiadna výnimka sa nesmie viesť v 
skupine investorov využívajúcich iných
menej informovaných investorov tým, že 
neoprávnene obmedzia transparentnosť;
– žiadna výnimka z transparentnosti 
nebude mať za následok obmedzenie
transparentnosti na celom trhu s
finančnými nástrojmi, na ktorý sa 
vzťahuje výnimka;

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby sa zabránilo tomu, aby výnimky neprimerane obmedzovali transparentnosť
európskeho finančného trhu, nariadenie stanoví všeobecné zásady, ktoré by príslušné orgány 
a ESMA mali dodržiavať pri udeľovaní výnimiek z transparentnosti.

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Regulované trhy a investičné 



AM\901839SK.doc 145/177 PE489.472v01-00

SK

spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF alebo OTF pri 
vykonávaní pokynov výnimiek z 
povinnosti zverejňovať informácie podľa
článku 3 ods. 1 a s použitím referenčnej
ceny z iného trhu zabezpečia, že získajú
rýchlejšie prístup k referenčnej cene než
akýkoľvek iný účastník trhu na ich mieste
obchodovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom 41 prijme 
opatrenia vymedzujúce:

3. ESMA pripraví návrh regulačných 
technických noriem vymedzujúcich:

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenia týkajúce sa toho, ako by mali fungovať konkrétne výnimky, by mali byť založené 
na priamej znalosti triedy aktív a toho, ako sú nástroje obchodované. ESMA má v tejto oblasti 
primeranejšie odborné znalosti než Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom 41 prijme 
opatrenia vymedzujúce:

3. ESMA pripraví návrh regulačných
technických noriem na určenie:
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Or. en

Odôvodnenie

To je technická otázka, ktorá si vyžaduje podrobné znalosti trhu, a preto je vhodné, aby 
zodpovednosť mal ESMA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prostredníctvom delegovaných
aktov v súlade s článkom 41 prijme 
opatrenia vymedzujúce:

3. ESMA prostredníctvom záväzných
technických noriem prijme opatrenia 
vymedzujúce:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) rozsah alebo druh pokynov, v prípade 
ktorých sa môže upustiť od zverejnenia 
informácií pred obchodovaním podľa 
odseku 1, pre každú triedu dotknutého 
finančného nástroja;

b) rozsah a druh pokynov, v prípade 
ktorých sa môže upustiť od zverejnenia 
informácií pred obchodovaním podľa 
odseku 1, pre každú triedu dotknutého 
finančného nástroja;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) trhový model, v prípade ktorého sa 
môže upustiť od zverejnenia informácií 
pred obchodovaním podľa odseku 1, 
a najmä možnosť uplatniť túto povinnosť 
na metódy obchodovania používané 
na regulovaných trhoch, ktoré uzatvárajú 
transakcie podľa svojich pravidiel 
odkazom na ceny stanovené mimo 
regulovaných trhov alebo periodickou 
aukciou pre každú triedu dotknutého 
finančného nástroja.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) trhový model, v prípade ktorého sa 
môže upustiť od zverejnenia informácií 
pred obchodovaním podľa odseku 1, 
a najmä možnosť uplatniť túto povinnosť 
na metódy obchodovania používané 
na regulovaných trhoch, ktoré uzatvárajú 
transakcie podľa svojich pravidiel 
odkazom na ceny stanovené mimo 
regulovaných trhov alebo periodickou 
aukciou pre každú triedu dotknutého 
finančného nástroja.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) trhový model, v prípade ktorého sa môže 
upustiť od zverejnenia informácií pred 
obchodovaním podľa odseku 1, a najmä 
možnosť uplatniť túto povinnosť na 
metódy obchodovania používané 
na regulovaných trhoch, ktoré uzatvárajú 
transakcie podľa svojich pravidiel 
odkazom na ceny stanovené mimo 
regulovaných trhov alebo periodickou 
aukciou pre každú triedu dotknutého 
finančného nástroja.

c) trhový model, v prípade ktorého sa môže 
upustiť od zverejnenia informácií pred 
obchodovaním podľa odseku 1, a najmä 
možnosť uplatniť túto povinnosť na 
metódy obchodovania používané 
na regulovaných trhoch, MTF a OTF,
ktoré uzatvárajú transakcie podľa svojich 
pravidiel odkazom na ceny stanovené 
mimo regulovaných trhov, MTF a OTF,
alebo periodickou aukciou pre každú triedu 
dotknutého finančného nástroja.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bolo zrejmé, že MTF a OTF sú zahrnuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) trhový model, v prípade ktorého sa môže 
upustiť od zverejnenia informácií pred 
obchodovaním podľa odseku 1, a najmä 
možnosť uplatniť túto povinnosť na 
metódy obchodovania používané 
na regulovaných trhoch, ktoré uzatvárajú 
transakcie podľa svojich pravidiel 
odkazom na ceny stanovené mimo 
regulovaných trhov alebo periodickou 
aukciou pre každú triedu dotknutého 
finančného nástroja.

c) trhový model, v prípade ktorého sa môže 
upustiť od zverejnenia informácií pred 
obchodovaním podľa odseku 1, a najmä 
možnosť uplatniť túto povinnosť na 
metódy obchodovania používané 
na miestach obchodovania, ktoré 
uzatvárajú transakcie podľa svojich 
pravidiel odkazom na ceny stanovené 
periodickou aukciou pre každú triedu 
dotknutého finančného nástroja.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno ca) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) vhodné stredové ceny, za ktoré môžu
byť zamenené pokyny predložené na 
vykonanie;

Or. en

Odôvodnenie

Výnimka pre pokyny vykonávané za stredovú cenu musí byť stanovená na úrovni 1 tak, že 
veľkí inštitucionálni investori budú aj naďalej môcť obchodovať akcie bez toho, aby boli 
terčom dravých stratégií, ktoré používajú uverejnené informácie na vyhnanie ceny nahor, keď
inštitucionálni investori musia zaplatiť za ich akcie, alebo zníženie ceny, za ktorú predávajú
svoje akcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ESMA predloží tieto návrhy regulačných
technických noriem Komisii do ... *. Na 
Komisiu sa deleguje právomoc, aby 
prijala regulačné technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade s 
článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) 
č. 1095/2010;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Kay Swinburne
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ESMA predloží tieto návrhy regulačných
technických noriem Komisii do ...1

Na Komisiu sa deleguje právomoc, aby 
prijala regulačné technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade s 
článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) 
č. 1095/2010.
__________________
1 Ú. v.: vložte dátum: 12 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Výnimky udelené príslušnými orgánmi v 
súlade s článkom 29 ods. 2 a článkom 44 
ods. 2 smernice 2004/39/ES a článkami 18 
až 20 nariadenia Komisie (ES) č. 
1287/2006 pred dátumom začatia 
uplatňovania tohto nariadenia preskúma 
ESMA do [2 rokov od dátumu začatia 
uplatňovania tohto nariadenia]. ESMA 
vydá príslušnému orgánu stanovisko, v 
ktorom posúdi, či každá z týchto výnimiek 
je aj naďalej zlučiteľná s požiadavkami 
stanovenými v tomto nariadení a v 
akomkoľvek delegovanom akte prijatom na 
základe tohto nariadenia.

4. Výnimky udelené príslušnými orgánmi v 
súlade s článkom 29 ods. 2 a článkom 44 
ods. 2 smernice 2004/39/ES a článkami 18 
až 20 nariadenia Komisie (ES) č. 
1287/2006 pred dátumom začatia 
uplatňovania tohto nariadenia preskúma 
ESMA do [2 rokov od dátumu začatia 
uplatňovania tohto nariadenia]. ESMA 
vydá príslušnému orgánu záväzné
stanovisko, v ktorom posúdi, či každá z 
týchto výnimiek je aj naďalej zlučiteľná s 
požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení a v akomkoľvek delegovanom 
akte prijatom na základe tohto nariadenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť harmonizované uplatňovanie týchto výnimiek vo všetkých členských
štátoch. Navyše, posúdenie ESMA o dodržaní jednotlivých odchýlok od ustanovení MiFID by 
malo byť právne záväzné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú cenu, objem a čas 
transakcií vykonaných v súvislosti s 
akciami, depozitnými certifikátmi, fondmi 
obchodovanými na burze, certifikátmi a 
inými podobnými finančnými nástrojmi 
prijatými na obchodovanie alebo 
obchodovanými v MTF alebo OTF. 
Regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátori trhov prevádzkujúci MTF
alebo OTF zverejňujú podrobné 
informácie o všetkých takýchto 
transakciách čo najbližšie k reálnemu času 
v rámci technických možností.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú cenu, objem a čas 
transakcií vykonaných v súvislosti s 
akciami, depozitnými certifikátmi, fondmi 
obchodovanými na burze, certifikátmi a 
inými podobnými finančnými nástrojmi 
prijatými na obchodovanie alebo 
obchodovanými v MTF. Regulované trhy a 
investičné spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF zverejňujú podrobné
informácie o všetkých takýchto 
transakciách čo najbližšie k reálnemu času 
v rámci technických možností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú cenu, objem a čas 
transakcií vykonaných v súvislosti s 

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú cenu, objem a čas 
transakcií vykonaných v súvislosti s 
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akciami, depozitnými certifikátmi, fondmi 
obchodovanými na burze, certifikátmi a 
inými podobnými finančnými nástrojmi 
prijatými na obchodovanie alebo 
obchodovanými v MTF alebo OTF. 
Regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátori trhov prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú podrobné informácie 
o všetkých takýchto transakciách čo 
najbližšie k reálnemu času v rámci 
technických možností.

akciami, depozitnými certifikátmi, fondmi 
obchodovanými na burze, certifikátmi a 
inými podobnými finančnými nástrojmi 
prijatými na obchodovanie na 
regulovanom trhu alebo obchodovanými v 
MTF alebo OTF. Regulované trhy a 
investičné spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
podrobné informácie o všetkých takýchto 
transakciách čo najbližšie k reálnemu času 
v rámci technických možností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú cenu, objem a čas 
transakcií vykonaných v súvislosti s 
akciami, depozitnými certifikátmi, fondmi 
obchodovanými na burze, certifikátmi a 
inými podobnými finančnými nástrojmi 
prijatými na obchodovanie alebo 
obchodovanými v MTF alebo OTF. 
Regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátori trhov prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú podrobné informácie 
o všetkých takýchto transakciách čo 
najbližšie k reálnemu času v rámci 
technických možností.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú cenu, objem a čas 
transakcií vykonaných v súvislosti s 
akciami, depozitnými certifikátmi, fondmi 
obchodovanými na burze, certifikátmi a 
inými podobnými finančnými nástrojmi 
prijatými na obchodovanie alebo 
obchodovanými v MTF alebo OTF. 
Regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátori trhov prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú podrobné informácie 
o všetkých takýchto transakciách čo 
najbližšie k reálnemu času v rámci 
technických možností. Pokiaľ ide o 
elektronické obchodovanie, čas, za ktorý 
sú k dispozícii informácie po 
obchodovaní, nesmie byť viac ako 
dvojnásobne dlhší než časový interval na 
vykonanie pokynu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF poskytujú za primeraných 
obchodných podmienok a na 
nediskriminačnom základe investičným 
spoločnostiam, ktoré sú povinné 
zverejňovať podrobné informácie o svojich 
transakciách s akciami, depozitnými 
certifikátmi, fondmi obchodovanými na 
burze, certifikátmi a inými podobnými
finančnými nástrojmi podľa článku 19, 
prístup k mechanizmom, ktoré používajú 
na zverejňovanie informácií podľa prvého 
odseku.

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
poskytujú za primeraných obchodných 
podmienok a na nediskriminačnom základe 
investičným spoločnostiam, ktoré sú 
povinné zverejňovať podrobné informácie 
o svojich transakciách s akciami, 
depozitnými certifikátmi, fondmi 
obchodovanými na burze, certifikátmi 
a inými podobnými finančnými nástrojmi 
podľa článku 19, prístup k mechanizmom, 
ktoré používajú na zverejňovanie 
informácií podľa prvého odseku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF poskytujú za primeraných 
obchodných podmienok a na 
nediskriminačnom základe investičným 
spoločnostiam, ktoré sú povinné 
zverejňovať podrobné informácie o svojich 
transakciách s akciami, depozitnými 
certifikátmi, fondmi obchodovanými na 
burze, certifikátmi a inými podobnými 

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF poskytujú za primeraných 
obchodných podmienok a na 
nediskriminačnom základe investičným 
spoločnostiam, ktoré sú povinné 
zverejňovať podrobné informácie o svojich 
transakciách s akciami, depozitnými 
certifikátmi, fondmi obchodovanými na 
burze, certifikátmi a inými podobnými 
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finančnými nástrojmi podľa článku 19, 
prístup k mechanizmom, ktoré používajú 
na zverejňovanie informácií podľa prvého 
odseku.

finančnými nástrojmi podľa článku 19, 
efektívny prístup k mechanizmom, ktoré 
používajú na zverejňovanie informácií 
podľa prvého odseku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Opatrenia, ktoré regulované trhy a
investičné spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF využívajú na 
zverejňovanie informácií podľa odseku 1, 
musia zodpovedať regulačným
požiadavkám na APA.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje štandardizáciu oznamovacích opatrení, 
aby všetky správy spĺňali normy schváleného mechanizmu zverejňovania podľa článkov 61 až
66 MiFID.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány môžu povoliť
regulovaným trhom odklad zverejnenia 
informácií o transakciách na základe ich 
druhu alebo rozsahu. Príslušné orgány 
môžu povoliť odklad zverejnenia 

1. Príslušné orgány môžu povoliť 
regulovaným trhom odklad zverejnenia 
informácií o transakciách na základe ich 
druhu alebo rozsahu. Príslušné orgány 
môžu povoliť odklad zverejnenia 
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informácií najmä v prípade transakcií 
veľkého rozsahu v porovnaní s bežným 
trhovým rozsahom pre dané akcie,
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
finančné nástroje alebo danú triedu akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 
nástrojov. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF alebo OTF sú povinní 
získať predchádzajúci súhlas príslušného 
orgánu s navrhovanými opatreniami 
na odklad zverejnenia informácií 
o obchodovaní a jasne oznámia tieto 
opatrenia účastníkom trhu a verejnosti. 
ESMA monitoruje uplatňovanie týchto 
opatrení na odklad zverejnenia informácií 
o obchodovaní a predkladá Komisii 
výročné správy o ich uplatňovaní v praxi.

informácií najmä v prípade transakcií 
veľkého rozsahu v porovnaní s bežným 
trhovým rozsahom pre dané akcie, 
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
finančné nástroje alebo danú triedu akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 
nástrojov, alebo v prípade transakcií, ktoré 
sa týkajú významných distribúcií v zmysle
článku 2 ods. 9 nariadenia Komisie (ES) 
2273/2003. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF alebo OTF sú povinní 
získať predchádzajúci súhlas príslušného 
orgánu s navrhovanými opatreniami 
na odklad zverejnenia informácií 
o obchodovaní a jasne oznámia tieto 
opatrenia účastníkom trhu a verejnosti. 
ESMA monitoruje uplatňovanie týchto 
opatrení na odklad zverejnenia informácií 
o obchodovaní a predkladá Komisii 
výročné správy o ich uplatňovaní v praxi.

Or. en

Odôvodnenie

Pre atraktivitu európskych kapitálových trhov je dôležité, aby sekundárne ako aj primárne
ponuky mohli byť vykonané účinným spôsobom. Cenové mechanizmy významných distribúcií
zvyčajne pracujú prostredníctvom mechanizmu predaja nových emisií (book building) a
mechanizmy nastavovania ich ceny sú veľmi odlišné od bežného sekundárneho obchodovania.
Vhodná miera transparentnosti týchto ponúk je zabezpečená prostredníctvom týchto
verejných oznámení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány môžu povoliť 
regulovaným trhom odklad zverejnenia 

1. Príslušné orgány môžu povoliť 
regulovaným trhom odklad zverejnenia 
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informácií o transakciách na základe ich 
druhu alebo rozsahu. Príslušné orgány 
môžu povoliť odklad zverejnenia 
informácií najmä v prípade transakcií 
veľkého rozsahu v porovnaní s bežným 
trhovým rozsahom pre dané akcie, 
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
finančné nástroje alebo danú triedu akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 
nástrojov. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF alebo OTF sú povinní 
získať predchádzajúci súhlas príslušného 
orgánu s navrhovanými opatreniami 
na odklad zverejnenia informácií 
o obchodovaní a jasne oznámia tieto 
opatrenia účastníkom trhu a verejnosti. 
ESMA monitoruje uplatňovanie týchto 
opatrení na odklad zverejnenia informácií 
o obchodovaní a predkladá Komisii 
výročné správy o ich uplatňovaní v praxi.

informácií o transakciách na základe ich 
druhu alebo rozsahu. Príslušné orgány 
môžu povoliť odklad zverejnenia 
informácií najmä v prípade transakcií 
veľkého rozsahu v porovnaní s bežným 
trhovým rozsahom pre dané akcie, 
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 
finančné nástroje alebo danú triedu akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 
nástrojov. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF sú povinní získať 
predchádzajúci súhlas príslušného orgánu s 
navrhovanými opatreniami na odklad 
zverejnenia informácií o obchodovaní 
a jasne oznámia tieto opatrenia účastníkom 
trhu a verejnosti. ESMA monitoruje 
uplatňovanie týchto opatrení na odklad 
zverejnenia informácií o obchodovaní a 
predkladá Komisii výročné správy o ich 
uplatňovaní v praxi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány môžu povoliť
regulovaným trhom odklad zverejnenia 
informácií o transakciách na základe ich 
druhu alebo rozsahu. Príslušné orgány 
môžu povoliť odklad zverejnenia 
informácií najmä v prípade transakcií
veľkého rozsahu v porovnaní s bežným 
trhovým rozsahom pre dané akcie,
depozitné certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty alebo iné podobné 

1. Príslušné orgány môžu povoliť 
regulovaným trhom odklad zverejnenia 
informácií o transakciách veľkého rozsahu 
v porovnaní s bežným trhovým rozsahom 
pre dané akcie, depozitné certifikáty, fondy 
obchodované na burze, certifikáty alebo 
iné podobné finančné nástroje alebo danú 
triedu akcií, depozitných certifikátov, 
fondov obchodovaných na burze, 
certifikátov alebo iných podobných 
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finančné nástroje alebo danú triedu akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných podobných finančných 
nástrojov. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF alebo OTF sú povinní 
získať predchádzajúci súhlas príslušného 
orgánu s navrhovanými opatreniami 
na odklad zverejnenia informácií 
o obchodovaní a jasne oznámia tieto 
opatrenia účastníkom trhu a verejnosti. 
ESMA monitoruje uplatňovanie týchto 
opatrení na odklad zverejnenia informácií 
o obchodovaní a predkladá Komisii 
výročné správy o ich uplatňovaní v praxi.

finančných nástrojov. Regulované trhy a 
investičné spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF alebo OTF sú povinní 
získať predchádzajúci súhlas príslušného 
orgánu s navrhovanými opatreniami 
na odklad zverejnenia informácií 
o obchodovaní a jasne oznámia tieto 
opatrenia účastníkom trhu a verejnosti. 
ESMA monitoruje uplatňovanie týchto 
opatrení na odklad zverejnenia informácií 
o obchodovaní a predkladá Komisii 
výročné správy o ich uplatňovaní v praxi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak príslušný orgán povolí odklad 
zverejnenia a príslušný orgán iného
členského štátu s tým nesúhlasí, alebo 
nesúhlasí s účinným uplatňovaním takého 
povolenia, príslušný orgán môže vec 
vrátiť späť na ESMA, ktorý môže konať v 
súlade s právomocami, ktoré mu boli 
zverené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Kay Swinburne
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom 41 prijme 
opatrenia vymedzujúce:

2. ESMA pripraví návrh regulačných
technických noriem vymedzujúci:

Or. en

Odôvodnenie

Stanovenie podmienok pre odklad zverejnenia by malo byť založené na priamej znalosti triedy
aktív a toho, ako sú nástroje obchodované. ESMA má v tejto oblasti primeranejšie odborné 
znalosti než Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom 41 prijme 
opatrenia vymedzujúce:

2. ESMA pripraví návrh regulačných
technických noriem vymedzujúci:

Or. en

Odôvodnenie

To je technická otázka, ktorá si vyžaduje podrobné znalosti trhu, a preto je vhodné, aby 
zodpovednosť mal ESMA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) podrobné údaje, ktoré musia regulované 
trhy, investičné spoločnosti vrátane 
systematických internalizátorov, ako aj 
investičné spoločnosti a regulované trhy 
prevádzkujúce MTF alebo OTF
špecifikovať v informáciách, ktoré majú 
sprístupňovať verejnosti pre každú triedu 
dotknutého finančného nástroja;

a) podrobné údaje, ktoré musia regulované 
trhy, investičné spoločnosti vrátane 
systematických internalizátorov, ako aj 
investičné spoločnosti a regulované trhy 
prevádzkujúce MTF špecifikovať v 
informáciách, ktoré majú sprístupňovať 
verejnosti pre každú triedu dotknutého 
finančného nástroja;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) podmienky, za ktorých možno 
regulovanému trhu, investičnej spoločnosti 
vrátane systematického internalizátora 
alebo investičnej spoločnosti alebo 
organizátorovi trhu prevádzkujúcemu MTF 
alebo OTF povoliť odklad zverejnenia 
informácií o obchodovaní, a kritériá, ktoré 
sa majú uplatňovať pri rozhodovaní, pre 
ktoré transakcie sa na základe ich rozsahu 
alebo druhu akcií, depozitných certifikátov, 
fondov obchodovaných na burze, 
certifikátov alebo iných príslušných 
podobných finančných nástrojov povoľuje 
odklad zverejnenia informácií pre každú 
triedu dotknutého finančného nástroja.

b) podmienky, za ktorých možno 
regulovanému trhu, investičnej spoločnosti 
vrátane systematického internalizátora 
alebo investičnej spoločnosti alebo 
organizátorovi trhu prevádzkujúcemu MTF 
povoliť odklad zverejnenia informácií o 
obchodovaní, a kritériá, ktoré sa majú 
uplatňovať pri rozhodovaní, pre ktoré 
transakcie sa na základe ich rozsahu alebo 
druhu akcií, depozitných certifikátov, 
fondov obchodovaných na burze, 
certifikátov alebo iných príslušných 
podobných finančných nástrojov povoľuje 
odklad zverejnenia informácií pre každú 
triedu dotknutého finančného nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Diogo Feio
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) podmienky, za ktorých možno 
regulovanému trhu, investičnej spoločnosti 
vrátane systematického internalizátora 
alebo investičnej spoločnosti alebo 
organizátorovi trhu prevádzkujúcemu MTF 
alebo OTF povoliť odklad zverejnenia 
informácií o obchodovaní, a kritériá, ktoré 
sa majú uplatňovať pri rozhodovaní, pre 
ktoré transakcie sa na základe ich rozsahu 
alebo druhu akcií, depozitných certifikátov, 
fondov obchodovaných na burze, 
certifikátov alebo iných príslušných 
podobných finančných nástrojov povoľuje 
odklad zverejnenia informácií pre každú 
triedu dotknutého finančného nástroja.

b) podmienky, za ktorých možno 
regulovanému trhu, investičnej spoločnosti 
vrátane systematického internalizátora 
alebo investičnej spoločnosti alebo 
organizátorovi trhu prevádzkujúcemu MTF 
alebo OTF povoliť odklad zverejnenia 
informácií o obchodovaní, a kritériá, ktoré 
sa majú uplatňovať pri rozhodovaní, pre 
ktoré transakcie sa na základe ich rozsahu 
alebo druhu (vrátane prevládajúceho 
profilu likvidity alebo osobitných
vlastností obchodnej činnosti) akcií, 
depozitných certifikátov, fondov 
obchodovaných na burze, certifikátov 
alebo iných príslušných podobných 
finančných nástrojov povoľuje odklad 
zverejnenia informácií pre každú triedu 
dotknutého finančného nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ESMA predloží tieto návrhy regulačných
technických noriem Komisii do ...1

Na Komisiu sa deleguje právomoc, aby 
prijala regulačné technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade s 
článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) 
č. 1095/2010.
__________________
1 Ú. v.: vložte dátum: 12 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ESMA predloží tieto návrhy regulačných
technických noriem Komisii do ...*. Na 
Komisiu sa deleguje právomoc, aby 
prijala regulačné technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade s 
článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6a
Efektívnosť transparentnosti pre nástroje 

vlastného imania pred obchodovaním
Každý rok vydá ESMA pre Európsky
parlament, Radu a Komisiu stanovisko k
efektívnosti transparentnosti pred 
obchodovaním vzhľadom na vývoj na 
finančnom trhu. ESMA predovšetkým
vypočíta podiel transakcií, ktoré boli 
vykonané bez zverejňovania informácií 
uvedených v článku 3 ods. 1.
Ak ESMA vypočíta, že viac ako 10 % 
transakcií sa vykonalo bez toho, aby
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zverejnili informácie uvedené v článku 3 
ods. 1, alebo sa domnieva, že efektívnosť
transparentnosti pre nástroje vlastného 
imania pred obchodovaním nie je 
splnená, môže vydať stanovisko k
prehodnoteniu výnimky uvedenej v článku 
4 ods. 1.
Do 3 mesiacov po prijatí stanoviska
ESMA je Komisia splnomocnená na 
prijatie delegovaných aktov v súlade s 
článkom 94, na prehodnotenie výnimky
uvedenej v článku 4 ods. 1 a zabezpečenie
efektívnosti transparentnosti pred 
obchodovaním.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Požiadavky na transparentnosť pred 
obchodovaním týkajúce sa miest 
obchodovania v súvislosti s dlhopismi, 
štruktúrovanými finančnými produktmi, 
emisnými kvótami a derivátmi
1. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejnia, 
v závislosti od prevádzkovaného systému 
obchodovania, ceny a veľkosť záujmu o 
obchodovanie pri týchto cenách v prípade 
pokynov alebo kotácií, ktoré oznamujú 
prostredníctvom svojich systémov, pre 
dlhopisy a štruktúrované finančné 
produkty prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu alebo v súvislosti 
s ktorými bol vydaný prospekt, emisné 
kvóty a deriváty prijaté na obchodovanie 
alebo obchodované na MTF alebo OTF. 
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Táto požiadavka sa uplatňuje aj na 
vykonateľné prejavy záujmy. Regulované 
trhy a investičné spoločnosti a 
organizátori trhov prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú tieto informácie 
priebežne počas bežných obchodných 
hodín.
2. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhu 
prevádzkujúci MTF alebo OTF poskytujú 
za primeraných obchodných podmienok a 
na nediskriminačnom základe 
investičným spoločnostiam, ktoré sú 
povinné zverejňovať svoje kotácie 
dlhopisov, štruktúrovaných finančných 
produktov, emisných kvót a derivátov 
podľa článku 17, prístup k 
mechanizmom, ktoré používajú na 
zverejňovanie informácií podľa prvého 
odseku.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na veľkosť transakcií na týchto trhoch a nízky počet účastníkov trhu je
pravdepodobné, že transparentnosť pred obchodovaním môže spôsobiť zníženie likvidity a
vážne narušiť trh. Ak by požiadavky na transparentnosť po obchodovaní boli nastavené 
zmysluplne, transparentnosť pred obchodovaním nebude nutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
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a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt a ktoré sú dostatočne likvidné, 
emisné kvóty a deriváty prijaté na 
obchodovanie alebo obchodované na MTF 
alebo OTF, ktoré sú dostatočne likvidné. 
Táto požiadavka sa uplatňuje aj na 
vykonateľné prejavy záujmov. Regulované 
trhy a investičné spoločnosti a organizátori 
trhov prevádzkujúci MTF alebo OTF 
zverejňujú tieto informácie priebežne 
počas bežných obchodných hodín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, podľa potreby
v závislosti od prevádzkovaného systému 
obchodovania, ceny a veľkosť záujmu o 
obchodovanie pri týchto cenách v prípade 
pokynov alebo kotácií, ktoré oznamujú 
prostredníctvom svojich systémov, pre 
dlhopisy a štruktúrované finančné produkty 
prijaté na obchodovanie na regulovanom 
trhu alebo v súvislosti s ktorými bol 
vydaný prospekt, emisné kvóty a deriváty 
prijaté na obchodovanie alebo 
obchodované na MTF alebo OTF. Táto 
požiadavka sa uplatňuje aj na vykonateľné 
prejavy záujmov. V rozsahu stanovených 
cien regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie o transakciách retailovej 
veľkosti, ako je uvedené v smernici
2004/109/ES a smernici 2010/73/EU,
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priebežne počas bežných obchodných 
hodín.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ je nejaká úroveň transparentnosti pred obchodovaním nevyhnutná pri neakciových 
nástrojoch, mala by byť obmedzená len na transakcie retailovej veľkosti, keďže by to mohlo 
vážne narušiť veľkoobchodné trhy. Je však otázkou, aký by bol prínos takejto transparentnosti 
pred obchodovaním. Transakcie retailovej veľkosti sú vymedzené v prospekte a smerniciach 
o transparentnosti, a preto by mali nasledovať tento existujúci štandard.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania,
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
zverejnia ceny a veľkosť záujmu o 
obchodovanie pri týchto cenách v prípade 
pokynov alebo kotácií, ktoré oznamujú 
prostredníctvom svojich systémov, pre 
dlhopisy a štruktúrované finančné produkty 
prijaté na obchodovanie na regulovanom 
trhu alebo obchodované na MTF
v súvislosti s ktorými bol vydaný prospekt, 
emisné kvóty a deriváty prijaté na 
obchodovanie alebo obchodované na MTF. 
Táto požiadavka sa uplatňuje aj na 
vykonateľné prejavy záujmov. Regulované 
trhy a investičné spoločnosti a organizátori 
trhov prevádzkujúci MTF zverejňujú tieto 
informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

Or. en
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Odôvodnenie

Toto znenie je potrebné na zabezpečenie toho, aby sa na všetky obchodné platformy
prevádzkované organizátormi trhu alebo investičnými spoločnosťami vzťahovali riadne
trhové pravidlá, čo podporil Európsky parlament vo svojej správe z decembra 2010 o dark 
pools (objemy resp. likvidita, ktoré nie sú k dispozícii na verejných platformách). Preto je 
kategória OTF vylúčená. Účinkom tohto znenia bude zabezpečenie rovnakých podmienok
medzi obchodnými systémami. Cieľom je nielen zlepšenie transparentnosti, ale aj
zabezpečenie toho, aby všetky iné ako akciové finančné nástroje, ktoré sú obchodované na
mieste multilaterálneho obchodovania, podliehali rovnakým pravidlám transparentnosti pred 
obchodovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
pre nástroje, ktoré spĺňajú kritériá
likvidity uvedené v tomto odseku, ceny a 
veľkosť záujmu o obchodovanie pri týchto 
cenách v prípade pokynov alebo kotácií, 
ktoré oznamujú prostredníctvom svojich 
systémov, pre dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu alebo v súvislosti 
s ktorými bol vydaný prospekt, emisné 
kvóty a deriváty prijaté na obchodovanie 
alebo obchodované na MTF alebo OTF. 
Táto požiadavka sa uplatňuje aj na 
vykonateľné prejavy záujmov. Regulované 
trhy a investičné spoločnosti a organizátori 
trhov prevádzkujúci MTF alebo OTF 
zverejňujú takéto informácie, pre nástroje, 
ktoré spĺňajú kritériá likvidity uvedené v 
tomto odseku, priebežne počas bežných 
obchodných hodín. Ak sú transakcie 
predmetom rokovania medzi 
profesionálnymi a oprávnenými 
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protistranami prostredníctvom hlasového
rokovania, musia byť ešte pred 
obchodovaním uverejnené orientačné 
ceny, ktoré sa, pokiaľ je to možné, čo 
najviac približujú cene transakcie.
Požiadavky uvedené v tomto článku sa 
vzťahujú iba na tie finančné nástroje, 
ktoré sú dostatočne likvidné, alebo pre 
ktoré existuje likvidný trh.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby modely obchodovania ako RFQ a hlasové/hybridné vykonávanie
mohli byť uvedené v rámci režimu transparentnosti. Tieto modely sú dôležité najmä pre
veľkoobchodné trhy, na ktorých tvorcovia trhu vyrovnávajú riziko, ktoré prijali pri
poskytovaní likvidity pre svojich klientov. Kritériá uvedené v článku 26 ods. 3 môžu byť 
použité pre rozhodovanie, ktorý nástroj je dostatočne likvidný na to, aby bol zahrnutý do 
režimu transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
zverejnia, v závislosti od prevádzkovaného 
systému obchodovania, ceny a veľkosť 
záujmu o obchodovanie pri týchto cenách v 
prípade pokynov alebo kotácií, ktoré 
oznamujú prostredníctvom svojich 
systémov, pre dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu alebo v súvislosti 
s ktorými bol vydaný prospekt, emisné 
kvóty a deriváty prijaté na obchodovanie 
alebo obchodované na MTF. Táto 
požiadavka sa uplatňuje aj na vykonateľné 
prejavy záujmov. Regulované trhy a 
investičné spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF zverejňujú tieto 



PE489.472v01-00 168/177 AM\901839SK.doc

SK

prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín..

informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu, 
emisné kvóty a deriváty prijaté na 
obchodovanie alebo obchodované na MTF 
alebo OTF. Táto požiadavka sa uplatňuje aj 
na vykonateľné prejavy záujmov. 
Regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátori trhov prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú tieto informácie 
priebežne počas bežných obchodných 
hodín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Leonardo Domenici

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania,
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
zverejnia ceny a veľkosť záujmu o 
obchodovanie pri týchto cenách v prípade 
pokynov alebo kotácií, ktoré oznamujú 
prostredníctvom svojich systémov, pre 
dlhopisy a štruktúrované finančné produkty 
prijaté na obchodovanie na regulovanom 
trhu alebo obchodované na MTF
v súvislosti s ktorými bol vydaný prospekt, 
emisné kvóty a deriváty prijaté na 
obchodovanie alebo obchodované na MTF. 
Táto požiadavka sa uplatňuje aj na 
vykonateľné prejavy záujmov. Regulované 
trhy a investičné spoločnosti a organizátori 
trhov prevádzkujúci MTF zverejňujú tieto 
informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín. Úroveň zverejnenia 
informácií a frekvencia zverejnenia musia
byť nastavené v pomere k emisii, veľkosti
transakcie a charakteru vnútroštátnych 
trhov.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 7 ods. 1 by mal byť preformulovaný tak, aby vyjadroval jasným spôsobom rovnakú 
zásadu proporcionality, ako je uvedená v odôvodnení 14. Vďaka tejto zásade si je možné 
predstaviť nastavenie požiadaviek na transparentnosť pred obchodovaním a po ňom, ako sa
uvádza v zmenenej a doplnenej verzii článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
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prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu, 
emisné kvóty a deriváty prijaté na 
obchodovanie alebo obchodované na MTF 
alebo OTF. Táto požiadavka sa uplatňuje aj 
na vykonateľné prejavy záujmov. 
Regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátori trhov prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejňujú tieto informácie. 
Úroveň zverejnenia informácií a 
frekvencia zverejnenia musia byť 
nastavené v pomere k emisii, veľkosti
transakcie a charakteru vnútroštátnych 
trhov.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 7 ods. 1 by mal byť preformulovaný tak, aby vyjadroval jasným spôsobom rovnakú 
zásadu proporcionality, ako je uvedená v odôvodnení 14. Vďaka tejto zásade si je možné 
predstaviť nastavenie požiadaviek na transparentnosť pred obchodovaním a po ňom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
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alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF a ktorých veľkosť 
transakcie je nižšia ako 100,000 EUR. 
Táto požiadavka sa uplatňuje aj na 
vykonateľné prejavy záujmy. Regulované 
trhy a investičné spoločnosti a organizátori 
trhov prevádzkujúci MTF alebo OTF 
zverejňujú tieto informácie priebežne 
počas bežných obchodných hodín.

Or. en

Odôvodnenie

Prah vo výške 100.000 EUR je dosť nízky na to, aby nepokrýval obchody s veľkými dlhopismi
od veľkých inštitucionálnych investorov (takže likviditu príliš nepoškodí), ale dosť vysoký na 
zachytenie väčšiny retailového obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu
alebo obchodované na MTF alebo OTF. 
Táto požiadavka sa uplatňuje aj na 
vykonateľné prejavy záujmov. Regulované 
trhy a investičné spoločnosti a organizátori 
trhov prevádzkujúci MTF alebo OTF 
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tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

zverejňujú tieto informácie priebežne 
počas bežných obchodných hodín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
zverejnia, v závislosti od prevádzkovaného 
systému obchodovania, ceny a veľkosť 
záujmu o obchodovanie pri týchto cenách v 
prípade pokynov alebo kotácií, ktoré 
oznamujú prostredníctvom svojich 
systémov, pre dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu alebo v súvislosti 
s ktorými bol vydaný prospekt, emisné 
kvóty a deriváty, ktoré sú predmetom 
povinností obchodovať uvedených v 
článku 24. Táto požiadavka sa uplatňuje aj 
na vykonateľné prejavy záujmov. 
Regulované trhy a investičné spoločnosti a 
organizátori trhov prevádzkujúci MTF 
zverejňujú tieto informácie priebežne 
počas bežných obchodných hodín.

Táto povinnosť zverejňovania sa
nevzťahuje na deriváty nefinančných
protistrán, ktoré znižujú objektívne
merateľné riziká, ktoré sú priamo spojené 
s obchodnou činnosťou alebo obchodným 
financovaním tejto protistrany.

Or. en

Odôvodnenie

Deriváty používané nefinančnými spoločnosťami sú prispôsobené pružnému a efektívnemu
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zaisteniu rizík z prevádzkovej činnosti. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh by vyňal tieto
transakcie z požiadavky transparentnosti, pretože zverejňovanie týchto pre potreby klienta 
upravených transakcií môže spôsobiť problémy s dôvernosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Arlene McCarthy

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty, ktoré sú 
predmetom povinností obchodovať 
uvedených v článku 24. Táto požiadavka 
sa uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmov. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh obmedzuje požiadavkami na transparentnosť pred 
obchodovaním na deriváty, ktoré sú predmetom povinnosti obchodovať stanovenej v článku 
24; bude to mať za následok vylúčenie obchodov nefinančných protistrán, ktoré sú pod
prahovou hodnotou zúčtovania v EMIR, z uplatňovania požiadaviek na transparentnosť pred 
obchodovaním, ktoré budú musieť organizátori trhu v MTF dodržiavať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, emisné kvóty a deriváty prijaté 
na obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmy. Regulované trhy a investičné 
spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF zverejnia, v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania, 
ceny a veľkosť záujmu o obchodovanie pri 
týchto cenách v prípade pokynov alebo 
kotácií, ktoré oznamujú prostredníctvom 
svojich systémov, pre dlhopisy 
a štruktúrované finančné produkty prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo v súvislosti s ktorými bol vydaný 
prospekt, ako to požaduje smernica 
2003/71/ES o prospekte, ktorý sa 
zverejňuje pri verejnej ponuke cenných 
papierov alebo ich prijatí na 
obchodovanie, emisné kvóty a deriváty 
prijaté na obchodovanie alebo 
obchodované na MTF alebo OTF. Táto 
požiadavka sa uplatňuje aj na vykonateľné 
prejavy záujmov. Regulované trhy a 
investičné spoločnosti a organizátori trhov 
prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejňujú 
tieto informácie priebežne počas bežných 
obchodných hodín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF poskytujú za primeraných 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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obchodných podmienok a na 
nediskriminačnom základe investičným 
spoločnostiam, ktoré sú povinné 
zverejňovať svoje kotácie dlhopisov, 
štruktúrovaných finančných produktov, 
emisných kvót a derivátov podľa 
článku 17, prístup k mechanizmom, ktoré 
používajú na zverejňovanie informácií 
podľa prvého odseku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF poskytujú za primeraných 
obchodných podmienok a na 
nediskriminačnom základe investičným 
spoločnostiam, ktoré sú povinné 
zverejňovať svoje kotácie dlhopisov, 
štruktúrovaných finančných produktov, 
emisných kvót a derivátov podľa 
článku 17, prístup k mechanizmom, ktoré 
používajú na zverejňovanie informácií 
podľa prvého odseku.

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
poskytujú za primeraných obchodných 
podmienok a na nediskriminačnom základe 
investičným spoločnostiam, ktoré sú 
povinné zverejňovať svoje kotácie 
dlhopisov, štruktúrovaných finančných 
produktov, emisných kvót a derivátov 
podľa článku 17, prístup k mechanizmom, 
ktoré používajú na zverejňovanie 
informácií podľa prvého odseku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Pascal Canfin
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF poskytujú za primeraných 
obchodných podmienok a na 
nediskriminačnom základe investičným 
spoločnostiam, ktoré sú povinné 
zverejňovať svoje kotácie dlhopisov, 
štruktúrovaných finančných produktov, 
emisných kvót a derivátov podľa 
článku 17, prístup k mechanizmom, ktoré 
používajú na zverejňovanie informácií 
podľa prvého odseku.

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF poskytujú za primeraných 
obchodných podmienok a na 
nediskriminačnom základe investičným 
spoločnostiam, ktoré sú povinné 
zverejňovať svoje kotácie dlhopisov, 
štruktúrovaných finančných produktov, 
emisných kvót a derivátov podľa 
článku 17, efektívny prístup k 
mechanizmom, ktoré používajú na 
zverejňovanie informácií podľa prvého 
odseku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF poskytujú za primeraných 
obchodných podmienok a na 
nediskriminačnom základe investičným 
spoločnostiam, ktoré sú povinné 
zverejňovať svoje kotácie dlhopisov, 
štruktúrovaných finančných produktov, 
emisných kvót a derivátov podľa 
článku 17, prístup k mechanizmom, ktoré 
používajú na zverejňovanie informácií 
podľa prvého odseku.

2. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
alebo OTF v závislosti od 
prevádzkovaného systému obchodovania 
podľa potreby zverejnia ceny a veľkosť 
záujmu o obchodovanie pri týchto cenách
v prípade pokynov alebo kotácií, ktoré 
oznamujú prostredníctvom svojich 
systémov, pre dlhopisy a štruktúrované 
finančné produkty prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu alebo 
v súvislosti s ktorými bol vydaný prospekt, 
emisné kvóty a deriváty prijaté na 
obchodovanie alebo obchodované na 
MTF alebo OTF. Táto požiadavka sa 
uplatňuje aj na vykonateľné prejavy 
záujmov. Ak to bude ceny sú vyrobené, V 
rozsahu stanovených cien regulované trhy 
a investičné spoločnosti a organizátori 
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trhov prevádzkujúci MTF alebo OTF 
zverejňujú tieto informácie priebežne 
počas bežných obchodných hodín. Ak sú
transakcie dohodnuté na diskrečnom 
základe medzi účastníkmi trhu 
prostredníctvom hlasového rokovania, 
musia byť ešte pred obchodovaním
uverejnené orientačné ceny, ktoré sa, 
pokiaľ je to možné, čo najviac približujú
cene transakcie.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby modely obchodovania ako RFQ a hlasové/hybridné vykonávanie 
mohli byť uvedené v rámci režimu transparentnosti. Tieto modely sú dôležité najmä pre
veľkoobchodné trhy, na ktorých tvorcovia trhu vyrovnávajú riziko, ktoré prijali pri 
poskytovaní likvidity pre svojich klientov.


