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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID, 2004/39/ES), ktorá nadobudla účinnosť
v novembri 2007, je jedným zo základných finančných nariadení EÚ a spravodajca uznáva, že 
je potrebné vykonať revíziu súčasnej smernice MiFID (ďalej len smernica MiFID II), aby sa 
odstránili jej nedostatky.

Odvtedy došlo k dvom zmenám, ktoré poukázali na potrebné zlepšenia: po prvé, finančné trhy 
sa značne rozvinuli, napr. v súvislosti s vznikom nových produktov, po druhé, finančná kríza, 
ktorá vypukla v roku 2008, a jej následky poukázali na nedostatky vo fungovaní
a transparentnosti týchto trhov, ako aj na skutočnosť, že smernica MiFID nie je schopná tieto 
nedostatky riešiť. Európska komisia, ktorá si vzala z tohto vývoja potrebné ponaučenie, 
predložila návrh na revíziu smernice MiFID. Medzi hlavné ciele tejto revízie patrí: 

- zvýšenie transparentnosti menej regulovaných trhov a dohľad nad nimi; 
- zníženie rizika narušenia trhu a systémových rizík; 
- lepšia ochrana investorov a obnova dôvery vo finančné trhy; 
- zvýšenie efektívnosti finančných trhov pri súčasnom znížení nepotrebných nákladov 

účastníkov týchto trhov a
- zaistenie väčšej transparentnosti a lepšej regulácie finančných trhov. 

Navrhovaný nový právny predpis pozostáva z dvoch právnych nástrojov – smernice (MiFID)
a nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej len MiFIR), v dôsledku čoho je potrebné 
tieto nástroje spoločne preskúmať. Hlavným cieľom návrhu nariadenia je stanoviť jednotné 
požiadavky pre všetky členské štáty v súvislosti so sprístupňovaním obchodných údajov 
verejnosti, podávaním správ o transakciách, obchodovaním s derivátmi na organizovaných 
miestach, nediskriminačným prístupom k zúčtovaniu a obchodovaniu pri jednej cene, ako aj
s právomocami príslušných orgánov zasahovať do produktov. 

Spravodajca zastáva názor, že stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku by sa 
mohlo zamerať predovšetkým na vplyv navrhovaného nariadenia na nefinančné spoločnosti, 
ako sú podniky zaoberajúce sa predajom komodít. Kladie si však otázku, či sú požiadavky 
uvedené v navrhovanom nariadení primerané nefinančným spoločnostiam. Vo všeobecnosti 
sa spravodajca domnieva, že k nefinančným spoločnostiam, ako sú podniky zaoberajúce sa 
predajom komodít, by sa vzhľadom na ich charakter nemalo pristupovať ako k tradičným 
finančným inštitúciám, t. j. napríklad bankám. Obchodné aktivity nefinančných spoločností 
nepredstavujú žiadne systémové riziko a sú základným prvkom podnikateľskej činnosti týchto 
spoločností. 

Preto by sa spravodajca v rámci ďalších rokovaní zameral skôr na dosahy nariadenia MiFIR 
na nefinančné spoločnosti a predloženie príslušných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
v ďalšej fáze, ak to bude potrebné. Napríklad trh s veľkoobchodnými energetickými 
produktmi už teraz podlieha pravidlám zavedených nariadením 2011/1227/ES (REMIT)
o integrite trhu, a preto by bolo možné tvrdiť, že povinnosť obchodovať stanovená v článku 
24 by sa nemala vzťahovať na veľkoobchodné energetické produkty, ktoré podliehajú 
primeranému dohľadu vykonávanému príslušnými orgánmi prudenciálneho  dohľadu, ako sa 
stanovuje v nariadení REMIT.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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, pri 
obchodovaní s ktorými sa dodržiavajú 
povinnosti podľa článku 24. Táto 
požiadavka sa uplatňuje aj na vykonateľné 
prejavy záujmu. Regulované trhy
a investičné spoločnosti a organizátori 
trhov prevádzkujúci MTF alebo OTF 
zverejňujú tieto informácie priebežne 
počas bežných obchodných hodín.

Táto povinnosť zverejňovania sa netýka 
transakcií s derivátmi nefinančných 
protistrán, ktoré znižujú objektívne 
merateľné riziká, ktoré sa priamo týkajú 
obchodnej činnosti alebo obchodného 
financovania takejto protistrany.

Odôvodnenie

Deriváty, ktoré využívajú nefinančné spoločnosti, sú robené na mieru, aby dokázali účinne
a flexibilne prekonávať obchodné riziká. PDN by oslobodil tieto transakcie od požiadaviek na 
transparentnosť, pretože zverejňovanie týchto prispôsobených transakcií by mohlo spôsobiť 
problémy týkajúce sa dôvernosti údajov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 9 – 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 dlhopismi a štruktúrovanými finančnými 
produktmi prijatými na obchodovanie na 
regulovanom trhu alebo v súvislosti
s ktorými bol vydaný prospekt, emisnými 
kvótami a derivátmi prijatými na 
obchodovanie alebo obchodovanými na 
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 dlhopismi a štruktúrovanými finančnými 
produktmi prijatými na obchodovanie na 
regulovanom trhu alebo v súvislosti
s ktorými bol vydaný prospekt, emisnými 
kvótami a derivátmi, pri obchodovaní
s ktorými sa dodržiavajú povinnosti podľa 
článku 24. 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.

Táto povinnosť zverejňovania sa netýka 
transakcií s derivátmi nefinančných 
protistrán, ktoré znižujú objektívne 
merateľné riziká, ktoré sa priamo týkajú 
obchodnej činnosti alebo obchodného 
financovania takejto protistrany.

Odôvodnenie

Deriváty, ktoré využívajú nefinančné spoločnosti, sú robené na mieru, aby dokázali účinne
a flexibilne prekonávať obchodné riziká. PDN by oslobodil tieto transakcie od požiadaviek na 
transparentnosť, pretože zverejňovanie týchto prispôsobených transakcií by mohlo spôsobiť 
problémy týkajúce sa dôvernosti údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Systematickí internalizátori poskytnú
záväzné kotácie dlhopisov

1. Systematickí internalizátori poskytnú 
záväzné kotácie dlhopisov
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a štruktúrovaných finančných produktov, 
ktoré sú prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu alebo pre ktoré bol 
vydaný prospekt, záväzné kotácie
emisných kvót a derivátov, ktoré sú 
oprávnené na zúčtovanie alebo prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu alebo
s ktorými sa obchoduje na MTF alebo 
OTF, keď sú splnené tieto podmienky:

a štruktúrovaných finančných produktov, 
ktoré sú prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu alebo pre ktoré bol 
vydaný prospekt, emisných kvót
a derivátov, pri obchodovaní s ktorými sa 
dodržiavajú povinnosti podľa článku 24, 
keď sú splnené tieto podmienky:

Odôvodnenie

Ak by sa od systematických internalizátorov vyžadovalo, aby všetkým klientom kótovali za 
uvedený nástroj rovnakú cenu, bránilo by im to rozlišovať ceny zohľadňujúce riziko 
protistrany, ktoré je pri prispôsobených transakciách s derivátmi nefinančných spoločností 
nevyhnutné. Preto by mala byť požiadavka uvádzať kotácie obmedzená len na deriváty, ktoré 
nie sú prispôsobené, dostatočne likvidné, a teda povinne obchodovateľné na regulovanom 
trhu, v multilaterálnom obchodnom systéme (MTF) alebo v organizovanom obchodnom 
systéme (OTF).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto povinnosť zverejňovania sa netýka 
takýchto transakcií s derivátmi 
nefinančných protistrán, ktoré znižujú 
objektívne merateľné riziká, ktoré sa 
priamo týkajú obchodnej činnosti alebo 
obchodného financovania takejto 
protistrany.

Odôvodnenie

Ak by sa od systematických internalizátorov vyžadovalo, aby všetkým klientom kótovali za 
uvedený nástroj rovnakú cenu, bránilo by im to rozlišovať ceny zohľadňujúce riziko 
protistrany, ktoré je pri prispôsobených transakciách s derivátmi nefinančných spoločností
nevyhnutné. Preto by mala byť požiadavka uvádzať kotácie obmedzená len na deriváty, ktoré 
nie sú prispôsobené, dostatočne likvidné, a teda povinne obchodovateľné na regulovanom 
trhu, v multilaterálnom obchodnom systéme (MTF) alebo v organizovanom obchodnom 
systéme (OTF).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Investičné spoločnosti, ktoré buď na 
vlastný účet, alebo v mene klientov 
uzatvárajú transakcie s dlhopismi
a štruktúrovanými finančnými produktmi, 
ktoré sú prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu alebo pre ktoré bol 
vydaný prospekt, s emisnými kvótami
a derivátmi, ktoré sú oprávnené na 
zúčtovanie alebo sú nahlásené do 
archívov obchodných údajov v súlade
s článkom [6] nariadenia [EMIR] alebo 
prijaté na obchodovanie na regulovanom 
trhu alebo s ktorými sa obchoduje na 
MTF alebo OTF, zverejní objem a cenu 
týchto transakcií a čas, kedy boli 
uzatvorené. Tieto informácie sa zverejňujú 
prostredníctvom APA. Tieto informácie sa 
zverejňujú prostredníctvom APA.

1. Investičné spoločnosti, ktoré buď na 
vlastný účet, alebo v mene klientov 
uzatvárajú transakcie s dlhopismi
a štruktúrovanými finančnými produktmi, 
ktoré sú prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu alebo pre ktoré bol 
vydaný prospekt, s emisnými kvótami
a derivátmi, pri obchodovaní s ktorými sa 
dodržiavajú povinnosti podľa článku 24, 
zverejnia objem a cenu týchto transakcií
a čas, kedy boli uzatvorené. Tieto 
informácie sa zverejňujú prostredníctvom 
APA. Tieto informácie sa zverejňujú 
prostredníctvom APA.

Táto povinnosť zverejňovania sa netýka 
takýchto transakcií s derivátmi 
nefinančných protistrán, ktoré znižujú 
objektívne merateľné riziká, ktoré sa 
priamo týkajú obchodnej činnosti alebo 
obchodného financovania takejto 
protistrany.

Odôvodnenie

Deriváty, ktoré využívajú veľké obchodné spoločnosti, sú robené na mieru, aby dokázali 
účinne a flexibilne prekonávať obchodné riziká. PDN by oslobodil tieto transakcie od 
požiadaviek na transparentnosť, pretože zverejňovanie týchto prispôsobených transakcií by 
mohlo spôsobiť problémy týkajúce sa dôvernosti údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Povinnosť obchodovať sa neuplatňuje 
na veľkoobchodné energetické produkty, 
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ktoré musia byť primerane monitorované 
príslušnými orgánmi prudenciálneho 
dohľadu, ako je stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č.1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite
a transparentnosti veľkoobchodného trhu
s energiou.

Odôvodnenie

Postup týkajúci sa povinnosti obchodovať, ktorý je uvedený v nariadení MiFIR, môže znížiť 
rozsah stanovený v nariadení EMIR. Navyše neberie do úvahy ani pravidlá, ktoré boli 
zavedené pre veľkoobchodné trhy s energiou nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1227/2011 o integrite trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) navrhovaným opatrením sa rieši 
ohrozenie ochrany investorov alebo 
riadneho fungovania a integrity finančných 
trhov alebo stability celého finančného 
systému Únie alebo jeho časti;

a) navrhovaným opatrením sa rieši 
ohrozenie ochrany investorov alebo 
riadneho fungovania, hospodárskej 
prospešnosti a integrity finančných trhov 
alebo stability celého finančného systému 
Únie alebo jeho časti;

Odôvodnenie

Hospodárska prospešnosť trhov – ich schopnosť zverejniť cenu a schopnosť zaistiť riziká, 
ktorým sa nedá vyhnúť – je určite prvotnou úlohou, ktorú musia orgány dohľadu svojimi 
opatreniami zachovať. Toto by malo byť súčasťou ich poslania, ako aj poslania Európskeho 
orgánu pre cenné papiere a trhy, ako je to v prípade Komisie pre obchodovanie
s termínovanými kontraktmi na komodity, ktorá túto úlohu plní v USA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci sa udeľuje na 
neurčité obdobie od dátumu uvedeného

2. Delegovanie právomoci sa udeľuje na 
obdobie piatich rokov od dátumu 
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v článku 41 ods. 1. nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Komisia predloží správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Pre subjekty, ktorých hlavná 
podnikateľská činnosť pozostáva
z obchodovania na vlastný účet v oblasti 
komodít a/alebo komoditných derivátov, 
sa toto nariadenie uplatňuje v plnej miere 
až od ...*. Keď sú subjekty, ktoré 
obchodujú na vlastný účet v oblasti 
komodít a/alebo komoditných derivátov, 
súčasťou skupiny, ktorej hlavnou 
podnikateľskou činnosťou je 
poskytovanie investičných služieb podľa 
smernice 2004/39/ES alebo bankových 
služieb podľa smernice 2000/12/ES, toto 
nariadenie sa uplatňuje v súlade
s odsekom 2.
__________
* Ú. v. EÚ: uveďte prosím dátum – dva 
roky od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Nariadenie MiFIR sa bude v budúcnosti uplatňovať pri nových účastníkoch, ktorí neboli 
predtým v jeho rozsahu a od ktorých sa bude po prvýkrát vyžadovať, aby splnili komplexné 
požiadavky uvedené v tomto nariadení a aby sa následne reštrukturalizovali, na rozdiel od 
finančných spoločností, od ktorých sa vyžaduje plniť len dodatočné požiadavky. Následne 
budú potrebovať dlhší čas na vykonávanie. 
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