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Pozmeňujúci návrh 6
Werner Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by 
mal byť široký do takej miery, ktorá je 
potrebná na vytvorenie potrebného 
preventívneho regulačného rámca. 
Vytváranie referenčných hodnôt zahŕňa 
priestor na vlastné uváženie pri ich 
určovaní a vnútorne podlieha niektorým 
druhom konfliktov záujmov, z čoho 
vyplýva existencia príležitostí a motivácie 
na manipuláciu s týmito referenčnými 
hodnotami. Tieto rizikové faktory sú 
spoločné pre všetky referenčné hodnoty 
a všetky by mali podliehať primeraným 
požiadavkám na správu, riadenie a 
kontrolu. Keďže zraniteľnosť a význam 
referenčnej hodnoty sa časom mení, 
obmedzením rozsahu pôsobnosti 
prostredníctvom odkazu na aktuálne 
dôležité alebo zraniteľné indexy by sa 
neriešili riziká, ktoré môže ktorákoľvek 
referenčná hodnota v budúcnosti 
predstavovať. Najmä referenčné hodnoty, 
ktoré v súčasnosti nie sú bežne používané, 
sa môžu bežne používať v budúcnosti, 
takže v súvislosti s nimi môže mať aj malá 
manipulácia významný vplyv.

(8) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by 
mal byť široký do takej miery, ktorá je 
potrebná na vytvorenie potrebného 
preventívneho regulačného rámca. 
Vytváranie referenčných hodnôt zahŕňa 
priestor na vlastné uváženie pri ich 
určovaní a vnútorne podlieha niektorým 
druhom konfliktov záujmov, z čoho 
vyplýva existencia príležitostí a motivácie 
na manipuláciu s týmito referenčnými 
hodnotami. Tieto rizikové faktory sú 
spoločné pre všetky referenčné hodnoty,
ale ich forma do veľkej miery závisí do 
použitých vstupných údajov. Referenčné 
hodnoty by mali podliehať primeraným 
požiadavkám na správu, riadenie a 
kontrolu, a to bez porušenia zásady 
proporcionality. Keďže zraniteľnosť a 
význam referenčnej hodnoty sa časom 
mení, obmedzením rozsahu pôsobnosti 
prostredníctvom odkazu na aktuálne 
dôležité alebo zraniteľné indexy by sa 
neriešili riziká, ktoré môže ktorákoľvek 
referenčná hodnota v budúcnosti 
predstavovať. Najmä referenčné hodnoty, 
ktoré v súčasnosti nie sú bežne používané, 
sa môžu bežne používať v budúcnosti, 
takže v súvislosti s nimi môže mať aj malá 
manipulácia významný vplyv.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 7
Werner Langen
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Kritickým faktorom pre určenie 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by 
mala byť otázka, či výstupná hodnota 
referenčnej hodnoty podmieňuje hodnotu 
finančného nástroja, finančnej zmluvy 
alebo ukazovateľov výkonnosti 
investičného fondu. Rozsah pôsobnosti by 
teda nemal závisieť od charakteru 
vstupných údajov. Z tohto dôvodu by sa 
mali zahrnúť referenčné hodnoty 
vypočítané na základe ekonomických 
vstupných údajov, ako sú napríklad ceny 
akcií, a neekonomických údajov alebo 
hodnôt, ako sú napríklad parametre 
počasia. Rámec by sa mal vzťahovať na 
referenčné hodnoty podliehajúce týmto 
rizikám, ale mal by takisto zabezpečiť 
primeranú reakciu na riziká, ktoré rôzne 
referenčné hodnoty predstavujú. Toto 
nariadenie by sa preto malo vzťahovať na 
všetky referenčné hodnoty, ktoré sa 
používajú na oceňovanie finančných 
nástrojov kótovaných alebo 
obchodovaných na regulovaných 
miestach.

(9) Kritickým faktorom pre určenie 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by 
mala byť otázka, či výstupná hodnota 
referenčnej hodnoty, ktorá podmieňuje 
hodnotu finančného nástroja, finančnej 
zmluvy alebo ukazovateľov výkonnosti 
investičného fondu, môže byť 
manipulovateľná. Rozsah pôsobnosti by 
teda mal závisieť od charakteru vstupných 
údajov. Rámec by sa mal vzťahovať na 
referenčné hodnoty podliehajúce týmto 
rizikám, ale mal by takisto zabezpečiť 
primeranú reakciu na riziká, ktoré rôzne 
referenčné hodnoty predstavujú. Toto 
nariadenie by sa preto malo vzťahovať na 
všetky referenčné hodnoty, ktoré sa 
používajú na oceňovanie finančných 
nástrojov. V prípade komoditných 
referenčných hodnôt by sa však mali 
zohľadniť zásady IOSCO (Medzinárodná 
organizácia komisií pre cenné papiere) 
pre organizácie pre správu cien ropy, 
uverejnené 5. októbra 2012, a revízia 
týchto zásad IOSCO z dôvodu ich 
uverejnenia v máji alebo júni 2014.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Keďže fyzické komodity majú 
jedinečné vlastnosti, ktoré sa musia 
zohľadniť, aby sa predišlo ohrozeniu 
integrity komoditných referenčných 
hodnôt a zabezpečila existujúca 
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transparentnosť na trhu s komoditami. 
Príloha III tohto nariadenia tak náležite 
odráža zásady, ktoré pre komoditné 
referenčné hodnoty stanovila IOSCO, 
pričom Medzinárodná agentúra pre 
energiu a medzinárodné fórum o 
energetike sú osobitne zamerané na všetky 
komoditné referenčné hodnoty v rámci 
tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Fyzické komodity majú jedinečné vlastnosti, ktoré sa pri ich regulovaní musia zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Integrita a presnosť referenčných 
hodnôt závisí od integrity a presnosti 
vstupných údajov poskytnutých 
prispievateľmi. Je nevyhnutné, aby dané 
povinnosti prispievateľov v súvislosti 
s týmito vstupnými údajmi boli jasne 
konkretizované, aby sa na ne dalo 
spoľahnúť a aby boli v súlade s kontrolami 
a metodikou správcu referenčnej hodnoty. 
Je preto potrebné, aby správca referenčnej 
hodnoty vytvoril kódex správania, 
v ktorom spresní tieto požiadavky, a aby 
prispievatelia boli týmto kódexom 
správania viazaní.

(26) Integrita a presnosť referenčných 
hodnôt závisí od integrity a presnosti 
vstupných údajov poskytnutých 
prispievateľmi. Je nevyhnutné, aby sa na 
prispievateľov dalo spoľahnúť a aby boli 
v súlade s kontrolami a metodikou správcu 
referenčnej hodnoty. Správcovia
referenčnej hodnoty by preto mali vytvoriť
kódex správania, v ktorom spresnia tieto 
požiadavky a aby prispievatelia, pokiaľ je 
to možné boli povinní podpísať záväzný 
kódex správania, keďže nie všetci 
prispievatelia sú v Únii, ale ich príspevok 
môže byť nutný v záujme presnosti 
referenčnej hodnoty. Ak podpis nie je 
možné získať, ďalšie poskytovanie údajov 
prispievateľom po oznámení kódexu 
správania správcom predstavuje dôkaz o 
právne záväznej dohode medzi 
zúčastnenými stranami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Ak uvedené skutočnosti zjavne nie 
sú možné vzhľadom na to, že nie všetci 
prispievatelia majú sídlo v rámci Únie, ale 
ich údaje môžu byť pre danú referenčnú 
hodnotu dôležité, dotknutí prispievatelia 
môžu po oboznámení sa s kódexom 
správania týkajúcim sa predkladania 
údajov správcovi ďalej predkladať údaje 
pre túto referenčnú hodnotu. V takomto 
prípade musí byť správca zo zákona 
zodpovedný za kvalitu údajov použitých 
na vytváranie referenčnej hodnoty.  

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 11
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Mnoho referenčných hodnôt sa 
stanovuje na základe vstupných údajov, 
ktoré poskytujú regulované obchodné 
miesta, energetické burzy a aukcie 
emisných kvót. Tieto obchodné miesta 
podliehajú regulácii a dohľadu, ktoré 
zabezpečujú integritu vstupných údajov, 
ustanovujú požiadavky na správu a 
riadenie a na postupy oznamovania 
porušení. Tieto referenčné hodnoty sú 
preto oslobodené od určitých povinností, 
aby sa predišlo dvojitej regulácii, a tiež 

(27) Mnoho referenčných hodnôt sa 
stanovuje na základe vstupných údajov, 
ktoré poskytujú regulované obchodné
miesta, energetické burzy a aukcie 
emisných kvót. Tieto obchodné miesta 
podliehajú regulácii a dohľadu, ktoré 
zabezpečujú integritu vstupných údajov, 
ustanovujú požiadavky na správu a 
riadenie a na postupy oznamovania 
porušení. Tieto referenčné hodnoty, za 
predpokladu, že pochádzajú z miest, na 
ktoré sa vzťahujú požiadavky na 
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preto, lebo dohľad nad nimi zabezpečuje 
integritu použitých vstupných údajov

transparentnosť po uzavretí obchodu 
vrátane trhu tretej krajiny považovaného 
za rovnocenný s regulovaným trhom v 
Únii, sú preto oslobodené od určitých 
povinností, aby sa predišlo dvojitej 
regulácii, a tiež preto, lebo dohľad nad 
nimi zabezpečuje integritu použitých 
vstupných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Rôzne druhy referenčnej hodnoty 
a rôzne odvetvia referenčnej hodnoty majú 
rôzne charakteristické znaky, zraniteľnosti 
a riziká. Ustanovenia tohto nariadenia by 
mali byť ďalej spresnené pre jednotlivé 
odvetvia a druhy referenčných hodnôt. 
Referenčné hodnoty medzibankových 
úrokových sadzieb sú referenčné hodnoty, 
ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri 
realizácii menovej politiky, a preto je 
potrebné spresniť, akým spôsobom by sa 
tieto ustanovenia uplatňovali na tieto 
referenčné hodnoty v tomto nariadení. 
Komoditné referenčné hodnoty sa bežne 
používajú a majú špecifické sektorové 
charakteristiky, takže je potrebné 
špecifikovať, ako sa tieto ustanovenia budú 
vzťahovať na dané referenčné hodnoty 
podľa tohto nariadenia.

(29) Rôzne druhy referenčnej hodnoty 
a rôzne odvetvia referenčnej hodnoty majú 
rôzne charakteristické znaky, zraniteľnosti 
a riziká. Ustanovenia tohto nariadenia by 
mali byť ďalej spresnené pre jednotlivé 
odvetvia a druhy referenčných hodnôt. 
Referenčné hodnoty medzibankových 
úrokových sadzieb sú referenčné hodnoty, 
ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri 
realizácii menovej politiky, a preto je 
potrebné spresniť, akým spôsobom by sa 
tieto ustanovenia uplatňovali na tieto 
referenčné hodnoty v tomto nariadení. 
Komoditné referenčné hodnoty sa bežne 
používajú a majú špecifické sektorové 
charakteristiky, takže je potrebné 
špecifikovať, ako sa tieto ustanovenia budú 
vzťahovať na dané referenčné hodnoty 
podľa tohto nariadenia. Referenčné 
hodnoty medzibankových úrokových 
sadzieb, komoditné referenčné hodnoty a 
devízové referenčné hodnoty by mali 
podliehať priamemu dohľadu ESMA v 
spolupráci s ACER, pokiaľ ide o 
referenčné hodnoty na stanovovanie cien 
energií.
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Pozmeňujúci návrh 13
Werner Langen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Rôzne druhy referenčnej hodnoty 
a rôzne odvetvia referenčnej hodnoty majú 
rôzne charakteristické znaky, zraniteľnosti 
a riziká. Ustanovenia tohto nariadenia by 
mali byť ďalej spresnené pre jednotlivé 
odvetvia a druhy referenčných hodnôt. 
Referenčné hodnoty medzibankových 
úrokových sadzieb sú referenčné hodnoty, 
ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri 
realizácii menovej politiky, a preto je 
potrebné spresniť, akým spôsobom by sa 
tieto ustanovenia uplatňovali na tieto 
referenčné hodnoty v tomto nariadení. 
Komoditné referenčné hodnoty sa bežne 
používajú a majú špecifické sektorové 
charakteristiky, takže je potrebné 
špecifikovať, ako sa tieto ustanovenia 
budú vzťahovať na dané referenčné 
hodnoty podľa tohto nariadenia.

(29) Rôzne druhy referenčnej hodnoty 
a rôzne odvetvia referenčnej hodnoty majú 
rôzne charakteristické znaky, zraniteľnosti 
a riziká. Ustanovenia tohto nariadenia by 
mali byť ďalej spresnené pre jednotlivé 
odvetvia a druhy referenčných hodnôt. 
Referenčné hodnoty medzibankových 
úrokových sadzieb sú referenčné hodnoty, 
ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri 
realizácii menovej politiky, a preto je 
potrebné spresniť, akým spôsobom by sa 
tieto ustanovenia uplatňovali na tieto 
referenčné hodnoty v tomto nariadení. 
Komoditné referenčné hodnoty sa bežne 
používajú a majú špecifické sektorové 
charakteristiky, takže je potrebné 
špecifikovať, či a do akej miery môžu byť 
tieto referenčné hodnoty vyňaté z 
ustanovenia tohto nariadenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37a) V prípadoch, keď sa toto nariadenie 
vzťahuje alebo potenciálne vzťahuje na 
subjekty pod dohľadom a trhy zahrnuté 
do nariadenia Európskeho parlamentu a 
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Rady 1227/2011/EÚ o integrite a 
transparentnosti veľkoobchodného trhu s 
energiou (REMIT), ESMA (Európsky 
orgán pre cenné papiere a trhy) by mal 
vykonať konzultácie s Agentúrou pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ACER) s cieľom čerpať zo 
skúseností ACER na trhoch s energiou a 
zmierniť dvojitú reguláciu.

Or. en

Odôvodnenie

Orgán ESMA by mal konzultovať s agentúrou ACER ako európskym regulátorom energie v 
prípade, že toto nariadenie ovplyvňuje európske trhu s energiou.

Pozmeňujúci návrh 15
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané v Zmluve 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„ZFEÚ“) a v Charte základných práv 
Európskej únie, najmä právo rešpektovať 
súkromný a rodinný život, právo na 
ochranu osobných údajov, právo na 
slobodu prejavu a na informácie, slobodu 
podnikania, právo vlastniť majetok, právo 
na ochranu spotrebiteľa, právo na účinný 
prostriedok nápravy a právo na obhajobu. 
Toto nariadenie by sa preto malo vykladať 
a uplatňovať v súlade s týmito právami a 
zásadami.

(41) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané v Zmluve 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„ZFEÚ“) a v Charte základných práv 
Európskej únie, najmä právo rešpektovať 
súkromný a rodinný život, právo na 
ochranu osobných údajov, právo na 
slobodu prejavu a na informácie, slobodu 
podnikania, právo vlastniť majetok, právo 
na ochranu spotrebiteľa, právo na účinný 
prostriedok nápravy a právo na obhajobu. 
Toto nariadenie by sa preto malo vykladať 
a uplatňovať v súlade s týmito právami a 
zásadami. Preto by sa toto nariadenie 
malo vykladať a uplatňovať v súlade 
s týmito právami a zásadami. Najmä ak sa 
v tomto nariadení odkazuje na pravidlá 
týkajúce sa slobody tlače a slobody 
prejavu v iných médiách, ako aj pravidlá 
alebo kódexy upravujúce žurnalistickú 
profesiu, tieto slobody by sa mali 
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zohľadniť, ako sú zaručené v Únii 
a v členských štátoch a ako sú uznané 
v článku 11 Charty základných práv EÚ 
a v iných príslušných ustanoveniach.

Or. en

Odôvodnenie

Vyňatie tlače je v súlade s výnimkou stanovenou v nariadení o zneužívaní trhu.

Pozmeňujúci návrh 16
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
poskytovanie referenčných hodnôt, 
prispievanie vstupnými údajmi do 
referenčnej hodnoty a používanie 
referenčnej hodnoty v rámci Únie.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
poskytovanie referenčných hodnôt v rámci 
Únie, prispievanie vstupnými údajmi do 
určitých referenčných hodnôt
a používanie určitých referenčných 
hodnôt v rámci Únie. Obsahuje zásady 
IOSCO a uplatňuje sa v závislosti od 
veľkosti a rizík konkrétnych referenčných 
hodnôt, ich správcov a procesu 
stanovovania referenčných hodnôt 
vrátane počtu a typu prispievateľov.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 17
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) referenčné ceny alebo zúčtovacie 
ceny produkované centrálnymi 
protistranami (CP);
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 18
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(bb) komoditné referenčné hodnoty 
definované v článku 3 ods. 1 bod 20, ktoré 
spĺňajú zásady IOSCO z 5. októbra 2012 
pre organizácie pre správu cien ropy, 
alebo zásady IOSCO zo 17. júla 2013 pre 
finančné referenčné hodnoty, až kým 
orgán ESMA na základe preskúmania 
zásad IOSCO pre organizácie pre správu 
cien ropy, ktoré budú uverejnené v máji 
alebo júni 2014, a prílohy III tohto 
nariadenia, nestanoví, či a ako možno 
komoditné referenčné hodnoty zahrnúť 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
alebo či by sa mali riadiť vlastnými 
pravidlami.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 19
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) publikované alebo zverejnené; (a) publikované alebo zverejnené, alebo 
sprístupnené používateľovi referenčnej 
hodnoty;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „referenčná hodnota“ je akýkoľvek 
index, s odkazom na ktorý je určená 
splatná suma v rámci finančného nástroja 
alebo finančnej zmluvy alebo hodnota 
finančného nástroja, alebo index použitý na 
meranie výkonnosti investičného fondu;

(2) „referenčná hodnota“ je akýkoľvek 
index, s odkazom na ktorý je určená 
splatná suma v rámci finančného nástroja 
alebo finančnej zmluvy alebo hodnota 
finančného nástroja, alebo index použitý na 
meranie výkonnosti investičného fondu; 
nevzťahuje sa to na referenčné ceny alebo 
zúčtovacie ceny pochádzajúce od 
centrálnych protistrán (CP), definované v 
článku 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
č. 648/2012, alebo na finančné nástroje 
definované v článku 3 ods. 1 bod 13 tohto 
nariadenia; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 21
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „používateľ referenčnej hodnoty“ je 
akákoľvek osoba, ktorá emituje alebo 
vlastní finančný nástroj alebo je 
účastníkom finančnej zmluvy, ktorá
odkazuje na referenčnú hodnotu;

(5) „používateľ referenčnej hodnoty“ je 
akákoľvek osoba, ktorá má aktívnu 
pozíciu vo finančnom nástroji, ktorý 
odkazuje na referenčnú hodnotu, alebo
ktorá emituje finančný nástroj, ktorý
odkazuje na referenčnú hodnotu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 22
Werner Langen
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „prispievateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá prispieva vstupnými
údajmi;

(7) „prispievateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá prispieva vstupnými 
údajmi, ktoré nepredstavujú regulované 
údaje vymedzené v článku 3 ods. 1 bod 11;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 23
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „regulované údaje“ sú vstupné údaje, 
ktorými sa prispieva priamo z miesta 
obchodovania podľa vymedzenia v článku 
2 ods. 1 bode 25 nariadenia [MIFIR] alebo 
zo schváleného mechanizmu zverejňovania 
podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 
18 [MIFIR] alebo zo schváleného 
mechanizmu podávania správ podľa 
vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 20 
[MIFIR] v súlade s požiadavkami 
povinných údajov po uzavretí obchodu 
alebo na základe výmeny elektriny podľa 
článku 37 ods. 1 písm. j) smernice 
2009/72/ES19 alebo výmeny zemného 
plynu podľa článku 41 ods. 1 písm. j) 
smernice 2009/73/ES20 alebo z aukčnej 
platformy, na ktorú odkazuje článok 26 
alebo 30 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1031/2010;

(11) „regulované údaje“ sú vstupné údaje, 
ktorými sa prispieva priamo z miesta 
obchodovania podľa vymedzenia v článku 
2 ods. 1 bode 25 nariadenia [MIFIR] alebo 
zo schváleného mechanizmu zverejňovania 
podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 
18 [MIFIR] alebo iného regulovaného 
obchodného miesta mimo Únie alebo zo 
schváleného mechanizmu podávania správ 
podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 
20 [MIFIR] v súlade s požiadavkami 
povinných údajov po uzavretí obchodu 
alebo na základe výmeny elektriny podľa 
článku 37 ods. 1 písm. j) smernice 
2009/72/ES19 alebo výmeny zemného 
plynu podľa článku 41 ods. 1 písm. j) 
smernice 2009/73/ES20 alebo z aukčnej 
platformy, na ktorú odkazuje článok 26 
alebo 30 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1031/2010; 
týmito údajmi môžu byť transakčné údaje 
a vo výnimočných prípadoch aj ponuky a 
návrhy;

__________________ __________________
20 Ú. v. EÚ L 9, 14.8.2009, s. 112. 20 Ú. v. EÚ L 9, 14.8.2009, s. 112.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 24
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) účastníci trhu podľa vymedzenia v 
článku 2 bode 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) „komoditná referenčná hodnota“ je 
referenčná hodnota, pri ktorej je 
podkladovým aktívom na účely tohto 
článku ods. 1 písm. c) komodita v zmysle 
článku 2 bodu 2 nariadenia Komisie (ES) 
č. 1287/200627; emisné kvóty podľa 
vymedzenia v oddiele C ods. 11 prílohy 
I k smernici [MiFID] sa nepovažujú za 
komodity na účely tohto nariadenia;

20. „komoditná referenčná hodnota“ je 
referenčná hodnota, pri ktorej je 
podkladovým aktívom na účely tohto 
článku ods. 1 písm. c) komodita v zmysle 
článku 1 bodu 1 nariadenia Komisie (ES) 
č. 1287/200627; emisné kvóty podľa 
vymedzenia v oddiele C ods. 11 prílohy 
I k smernici [MiFID] sa nepovažujú za 
komodity na účely tohto nariadenia;

__________________ __________________
27 Ú. v. ES L 241, 2.9.2006, s. 1. 27 Ú. v. ES L 241, 2.9.2006, s. 1.

Or. de

Odôvodnenie

Oprava nepresného odkazu v návrhu Komisie na nariadenie (ES) č. 1287/2006.
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Pozmeňujúci návrh 26
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) „komoditná referenčná hodnota“ je 
referenčná hodnota, pri ktorej je 
podkladovým aktívom na účely tohto 
článku ods. 1 písm. c) komodita v zmysle 
článku 2 bodu 2 nariadenia Komisie (ES) 
č. 1287/200627; emisné kvóty podľa 
vymedzenia v oddiele C ods. 11 prílohy 
I k smernici [MiFID] sa nepovažujú za 
komodity na účely tohto nariadenia;

(20) „komoditná referenčná hodnota“ je 
referenčná hodnota, pri ktorej je 
podkladovým aktívom na účely tohto 
článku ods. 1 písm. c) komodita v zmysle 
článku 2 bodu 2 nariadenia Komisie (ES) 
č. 1287/200627;

__________________ __________________
27 Ú. v. ES L 241, 2.9.2006, s. 1. 27 Ú. v. ES L 241, 2.9.2006, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

V smernici MIFID II sú emisné kvóty definované ako finančné nástroje. Emisné kvóty sú však 
podobné komoditám, najmä z hľadiska vzťahu medzi trhom s kvótami a trhom s energiou, čo 
odôvodňuje rovnaké zaobchádzanie s emisnými kvótami a komoditami na účely tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 27
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) „kritická referenčná hodnota“ je 
referenčná hodnota, v prípade ktorej je 
väčšina prispievateľov subjektmi pod 
dohľadom a ktorá odkazuje na finančné 
nástroje v nominálnej hodnote najmenej 
500 miliárd EUR;

(21) „kritická referenčná hodnota“ je 
referenčná hodnota, ktorá odkazuje na 
finančné nástroje v nominálnej hodnote 
aspoň 100 miliárd EUR; alebo referenčná 
hodnota, ktorá by v prípade, že sa má 
poskytnúť alebo že bola poskytnutá 
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pomocou nereprezentatívneho súboru 
prispievateľov alebo vstupných údajov, 
mala výrazný negatívny vplyv na finančnú 
stabilitu, riadne fungovanie trhov, 
spotrebiteľov alebo reálnu ekonomiku v 
jednom alebo viacerých členských štátoch 
alebo v rámci štátnej alebo inej 
jurisdikcie, ktoré sú odlišné od členského 
štátu, v ktorom má sídlo správca 
referenčnej hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) „kritická referenčná hodnota“ je 
referenčná hodnota, v prípade ktorej je 
väčšina prispievateľov subjektmi pod 
dohľadom a ktorá odkazuje na finančné 
nástroje v nominálnej hodnote najmenej 
500 miliárd EUR;

21. „kritická referenčná hodnota“ je 
referenčná hodnota, ktorá nespĺňa kritériá 
pre objektívnu referenčnú hodnotu 
vymedzené v bode 21a (nový) a ktorá 
odkazuje na finančné nástroje v nominálnej 
hodnote najmenej 500 miliárd EUR;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 29
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) „objektívna referenčná hodnota“ je 
referenčná hodnota, ktorá používa iba 
regulované vstupné údaje a prísnu 
metodiku založenú na pravidlách;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 30
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Správca musí mať spoľahlivý systém 
správy a riadenia, ktorý zahŕňa jasnú 
organizačnú štruktúru s jasne 
vymedzenými transparentnými 
a konzistentnými úlohami 
a zodpovednosťami pre všetky osoby 
zapojené do poskytovania referenčnej 
hodnoty.

vypúšťa sa

Správca prijme všetky potrebné opatrenia 
na zaistenie toho, aby poskytovanie 
referenčnej hodnoty nebolo ovplyvňované 
akýmkoľvek existujúcim alebo 
potenciálnym konfliktom záujmov 
a v prípade, že sa v rámci postupu 
stanovovania referenčnej hodnoty 
vyžaduje priestor na vlastné uváženie 
alebo úsudok, aby sa tieto úkony 
vykonávali nezávisle a čestne („správa, 
riadenie a konflikty záujmov“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Správca prijme všetky potrebné opatrenia 
na zaistenie toho, aby poskytovanie 
referenčnej hodnoty nebolo ovplyvňované 
akýmkoľvek existujúcim alebo 
potenciálnym konfliktom záujmov 
a v prípade, že sa v rámci postupu 

vypúšťa sa
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stanovovania referenčnej hodnoty 
vyžaduje priestor na vlastné uváženie 
alebo úsudok, aby sa tieto úkony 
vykonávali nezávisle a čestne („správa, 
riadenie a konflikty záujmov“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Správca zriadi funkciu dohľadu 
s cieľom zabezpečiť dohľad nad všetkými 
aspektmi poskytovania svojich 
referenčných hodnôt („dohľad“).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Správca musí mať kontrolný rámec, 
ktorým zabezpečí, aby sa referenčná 
hodnota poskytovala a uverejňovala alebo 
sprístupňovala v súlade s týmto 
nariadením („kontroly“).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Jens Rohde
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Správca musí mať rámec 
zodpovednosti, ktorý zahŕňa uchovávanie 
záznamov, vykonávanie auditu 
a preskúmanie a postup riešenia 
sťažností, ktorým sa preukazuje 
dodržiavanie súladu s požiadavkami tohto 
nariadenia („zodpovednosť“).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na správcu sa uplatňujú tieto požiadavky 
na správu a riadenie:

Požiadavky tohto nariadenia sa vzťahujú 
na správcov týchto kvalifikačných 
kategórií referenčných hodnôt:
a) správcovia kritických referenčných 
hodnôt;
b) správcovia široko používaných 
referenčných hodnôt definovaných a 
aktualizovaných orgánom ESMA po 
ukončení konzultácií s ACER;
c) správcovia hlavných referenčných 
hodnôt;
d) správcovia exkluzívne licencovaných 
referenčných hodnôt definovaných a 
aktualizovaných ESMA;
e) správcovia IBOR, jednodňových 
indexových swapov, jednodňových 
indexových sadzieb alebo iných 
referenčných hodnôt, ktoré príslušný 
orgán považuje za náhradu alebo za 
porovnateľné s týmito referenčnými 
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hodnotami, ktoré sa široko používajú;
f) správcovia referenčnej hodnoty s 
relatívne malým počtom predkladateľov, a 
ktorú príslušný orgán považuje za ľahko 
manipulovateľnú;
g) referenčné hodnoty, ktoré príslušný 
orgán prešetril a v prípade ktorých 
odôvodnene rozhodol, že si z dôvodu ich 
zraniteľnosti vyžadujú dohľad,
h) podstatný počet referenčných hodnôt, 
ktoré príslušný orgán alebo ESMA 
považujú za referenčné hodnoty, ktoré 
majú významný kolektívny vplyv na 
jednotný trh,
(i) správcovia referenčných hodnôt 
používaných ako štandardné meradlo 
výkonnosti relevantných aktív alebo triedy 
či skupiny aktív, ktoré nie sú vypracované 
nezávislým tretím správcom, v prípade 
ktorých sa príslušný orgán domnieva, že 
majú vysokú úroveň konfliktu záujmov.
ESMA poskytuje príslušným orgánom 
usmernenia týkajúce sa uplatňovania 
kritérií v bodoch b) až i) a poskytuje 
regulačné technické predpisy pre prípady, 
keď sa môže upustiť od požiadaviek 
uvedených v bodoch a) až i) z dôvodov 
proporcionality a duplicity požiadaviek 
v oblasti dohľadu alebo existujúcich 
kontrol správy a riadenia. Obsahujú aj 
zoznamy vyňatých inštitúcií, ktoré 
obsahujú určenie zodpovedajúcich 
kontrol správy a riadenia.
ESMA pri vydávaní usmernení a 
regulačných technických predpisov 
zohľadní:

(i) výnimky, ktoré sa bežne poskytujú 
členom Európskeho systému centrálnych 
bánk (ESCB), centrálnym bankám tretích 
krajín, národným štatistickým úradom 
členských štátov a národným štatistickým 
úradom tretích krajín;
(ii) skutočnosť, či úplne alebo čiastočne 
vyňať regulované trhy, alebo po ukončení 
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konzultácií s ACER, akékoľvek subjekty 
regulované podľa nariadenia REMIT;
(iii) skutočnosť, či by ustanovenia 
špecifikované v prílohe III mali byť 
jedinou súčasťou tohto nariadenia 
uplatňované na organizácie pre správu 
cien;
(iv) skutočnosť, či by sa v prípade žiadosti 
mala uplatňovať proporcionalita vrátane 
zavedenia uplatňovania nariadenia;
(v) ako regulačný rámec ovplyvňuje tretie 
krajiny a medzinárodný obchod.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade externého zabezpečovania 
činností správca zabezpečí, aby boli 
splnené požiadavky na externé 
zabezpečovanie stanovené v prílohe 1 
oddiele B.

2. V prípade externého zabezpečovania 
činností správca zabezpečí, aby boli 
splnené požiadavky na externé 
zabezpečovanie stanovené v prílohe 1 
oddiele B alebo podľa potreby v prílohe 
III.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na jedinečné vlastnosti komodít by mali byť regulované v rámci prílohy III.

Pozmeňujúci návrh 37
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b



PE526.062v01-00 22/60 AM\1013230SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) Správca získava vstupné údaje zo 
spoľahlivej a reprezentatívnej skupiny 
alebo vzorky prispievateľov, aby 
zabezpečil, že výsledná referenčná hodnota 
bude spoľahlivá a reprezentatívna pre 
trhovú a ekonomickú realitu, na ktorej 
meranie je referenčná hodnota určená 
(„reprezentatívni prispievatelia“).

(b) Správca získava vstupné údaje zo 
spoľahlivej a reprezentatívnej skupiny 
alebo vzorky prispievateľov, aby 
zabezpečil, že výsledná referenčná hodnota 
bude spoľahlivá a reprezentatívna pre 
trhovú a ekonomickú realitu, na ktorej 
meranie je referenčná hodnota určená 
(„reprezentatívni prispievatelia“). V 
prípade referenčných hodnôt založených 
na transakciách správca získa údaje v 
súhrnnej forme z archívov obchodných 
údajov a od regulátorov v súlade so 
smernicou o trhoch s finančnými 
nástrojmi (MiFID), v nariadení o integrite 
a transparentnosti veľkoobchodného trhu 
s energiou (REMIT) a v nariadení o 
mimoburzových derivátoch, centrálnych 
protistranách a archívoch obchodných 
údajov (EMIR).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) Správca získava vstupné údaje zo 
spoľahlivej a reprezentatívnej skupiny 
alebo vzorky prispievateľov, aby 
zabezpečil, že výsledná referenčná hodnota 
bude spoľahlivá a reprezentatívna pre 
trhovú a ekonomickú realitu, na ktorej 
meranie je referenčná hodnota určená 
(„reprezentatívni prispievatelia“).

(b) Správca získava vstupné údaje zo 
spoľahlivej a reprezentatívnej skupiny 
alebo vzorky prispievateľov, aby 
zabezpečil, že výsledná referenčná hodnota 
bude spoľahlivá a reprezentatívna pre 
trhovú a ekonomickú realitu, na ktorej 
meranie je referenčná hodnota určená 
(„reprezentatívni prispievatelia“). Ak sú 
referenčné hodnoty založené na 
transakciách, správca získa vstupné údaje 
v súhrnnej anonymnej podobe z registrov 
transakcií a od regulátorov v súlade so 
smernicou 2004/39/ES, nariadením (EÚ) 
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č. 1227/2011 a nariadením (EÚ) č. 
648/2012.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 39
Jens Rohde, Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správca musí dodržiavať požiadavky 
týkajúce sa vstupných údajov a metodiky 
stanovené v prílohe I oddiele C.

2. Správca musí dodržiavať požiadavky 
týkajúce sa vstupných údajov a metodiky 
stanovené v prílohe I oddiele C alebo 
podľa potreby v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na jedinečné vlastnosti komodít by mali byť regulované v rámci prílohy III.

Pozmeňujúci návrh 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správca zaistí, aby existovali primerané 
systémy a účinné kontroly na zaistenie 
integrity vstupných údajov na účely odseku 
2.

1. Správcovia referenčných hodnôt podľa 
článku 5 zaistia, aby existovali primerané 
systémy a účinné kontroly zamerané na 
zaistenie integrity vstupných údajov na 
účely odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Marisa Matias
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správca prijme kódex správania pre 
každú referenčnú hodnotu, v ktorom jasne 
určí zodpovednosti a povinnosti správcu 
a prispievateľov, pokiaľ ide o poskytovanie 
referenčnej hodnoty, pričom zahrnie jasný 
opis poskytovaných vstupných údajov, 
ktoré sa majú poskytovať, a aspoň prvky 
stanovené v oddiele D prílohy I.

1. Správca v spolupráci s prispievateľmi
prijme kódex správania pre každú 
referenčnú hodnotu, v ktorom jasne určí 
zodpovednosti a povinnosti správcu 
a prispievateľov, pokiaľ ide o poskytovanie 
referenčnej hodnoty, pričom zahrnie jasný 
opis poskytovaných vstupných údajov, 
ktoré sa majú poskytovať, a aspoň prvky 
stanovené v oddiele D prílohy I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správca prijme kódex správania pre každú 
referenčnú hodnotu, v ktorom jasne určí 
zodpovednosti a povinnosti správcu 
a prispievateľov, pokiaľ ide o poskytovanie 
referenčnej hodnoty, pričom zahrnie jasný 
opis poskytovaných vstupných údajov, 
ktoré sa majú poskytovať, a aspoň prvky 
stanovené v oddiele D prílohy I.

(1) Správca môže v spolupráci s 
prispievateľmi prijať kódex správania pre 
každú referenčnú hodnotu, v ktorom jasne 
určí zodpovednosti a povinnosti správcu 
a prispievateľov, pokiaľ ide o poskytovanie 
referenčnej hodnoty, pričom zahrnie jasný 
opis poskytovaných vstupných údajov, 
ktoré sa majú poskytovať, a aspoň prvky 
stanovené v oddiele D prílohy I.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správca a prispievatelia kódex správania 
podpíšu a tento je právne záväzný pre 
všetky jeho zúčastnené strany.

2. Správca a prispievatelia kódex správania 
podpíšu a pokiaľ je to možné vzhľadom 
na povahu a sídlo prispievateľa, tento je 
v miere, ktorá je primeraná s ohľadom na 
povahu a sídlo prispievateľa, právne 
záväzný pre všetky jeho zúčastnené strany.
Ak podpis nie je možné získať, ďalšie 
poskytovanie údajov prispievateľom po 
oznámení kódexu správania správcom 
predstavuje dôkaz o právne záväznej
dohode medzi zúčastnenými stranami.

Or. en

Odôvodnenie

Treba uznať, že všetci prispievatelia nemajú sídlo v Únii.

Pozmeňujúci návrh 44
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správca a prispievatelia kódex správania 
podpíšu a tento je právne záväzný pre 
všetky jeho zúčastnené strany.

2. Správca a prispievatelia kódex správania 
podpíšu a tento je právne záväzný pre 
všetky jeho zúčastnené strany za 
predpokladu, že bol schválený správcom a 
mnohými prispievateľmi, ktorí sú 
dostatočnými zástupcami trhu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 45
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Keď správca vzhľadom na povahu a 
sídlo prispievateľa nemôže mať 
podpísaný kódex správania, ale predmetné 
údaje považuje pre danú referenčnú 
hodnotu za nevyhnutné, po uistení, že sa 
prispievateľ oboznámil s kódexom 
správania týkajúcim sa predkladania 
údajov, môže akceptovať údaje pre túto 
referenčnú hodnotu. V takomto prípade je 
správca zo zákona zodpovedný za kvalitu 
údajov použitých na vytváranie 
referenčnej hodnoty.  

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia zohľadní rozličné 
charakteristické znaky referenčných 
hodnôt, prispievateľov, najmä pokiaľ ide 
o rozdiely vstupných údajov a metodiky, 
rizík, že so vstupnými údajmi sa 
manipulovalo, a medzinárodné zbližovanie 
praxe v oblasti dohľadu v súvislosti 
s referenčnými hodnotami.

Komisia zohľadní rozličné charakteristické 
znaky referenčných hodnôt, prispievateľov, 
najmä pokiaľ ide o rozdiely vstupných 
údajov a metodiky, dobrovoľnosti 
prispievateľov, rizík, že so vstupnými 
údajmi sa manipulovalo, a medzinárodné 
zbližovanie praxe v oblasti dohľadu 
v súvislosti s referenčnými hodnotami 
a primeranosťou tohto nariadenia.
ESMA po podrobnej konzultácii s ACER 
poskytuje usmernenia, čo sa týka 
uplatniteľnosti právne záväzných kódexov 
správania, najmä pokiaľ ide 
o neregulované subjekty a agentúry pre 
ohlasovanie cien v rámci EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na prispievateľa pod dohľadom sa 
uplatňujú tieto požiadavky na správu, 
riadenie a kontrolu:

(Netýka sa slovenskej verzie.)

(Lingvistický PN)

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 48
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) Prispievateľ pod dohľadom zabezpečí, 
aby poskytovanie vstupných údajov nebolo 
ovplyvňované existujúcim alebo 
potenciálnym konfliktom záujmov 
a v prípade, že sa vyžaduje vlastné 
uváženie, aby sa tieto úkony vykonávali 
nezávisle a čestne na základe relevantných 
informácií v súlade s kódexom správania 
(„konflikty záujmov“).

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 49
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) Prispievateľ pod dohľadom zabezpečí, (a) Prispievateľ pod dohľadom zabezpečí, 
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aby poskytovanie vstupných údajov nebolo 
ovplyvňované existujúcim alebo 
potenciálnym konfliktom záujmov 
a v prípade, že sa vyžaduje vlastné 
uváženie, aby sa tieto úkony vykonávali 
nezávisle a čestne na základe relevantných 
informácií v súlade s kódexom správania 
(„konflikty záujmov“).

aby poskytovanie vstupných údajov nebolo 
ovplyvňované existujúcim alebo 
potenciálnym konfliktom záujmov 
a v prípade, že sa vyžaduje vlastné 
uváženie, aby sa tieto úkony vykonávali 
nezávisle a čestne na základe relevantných 
informácií a v prípade potreby v súlade 
s kódexom správania („konflikty 
záujmov“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) Prispievateľ pod dohľadom musí mať 
kontrolný rámec, ktorým zabezpečuje 
integritu, presnosť a spoľahlivosť 
vstupných údajov a to, že vstupné údaje sú 
poskytované v súlade s ustanoveniami 
tohto nariadenia a kódexu správania 
(„primerané kontroly“).

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 51
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) Prispievateľ pod dohľadom musí mať 
kontrolný rámec, ktorým zabezpečuje 
integritu, presnosť a spoľahlivosť 
vstupných údajov a to, že vstupné údaje sú 
poskytované v súlade s ustanoveniami 
tohto nariadenia a kódexu správania 

(b) Prispievateľ pod dohľadom musí mať 
kontrolný rámec, ktorým zabezpečuje 
integritu, presnosť a spoľahlivosť 
vstupných údajov a to, že vstupné údaje sú 
poskytované v súlade s ustanoveniami 
tohto nariadenia a v prípade potreby
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(„primerané kontroly“). kódexu správania („primerané kontroly“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prispievateľ pod dohľadom dodržuje 
požiadavky týkajúce sa systémov a kontrol 
stanovené v prílohe I oddiele E.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 53
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Prispievateľ pod dohľadom v plnej 
miere spolupracuje so správcom 
a dotknutým príslušným orgánom na 
vykonávaní auditu a dohľadu nad 
poskytovaním referenčnej hodnoty 
a sprístupní informácie a uchovávané 
záznamy v súlade s prílohou I oddielom E.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 54
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Okrem požiadaviek hlavy II sa na 
komoditné referenčné hodnoty uplatňujú 
osobitné požiadavky stanovené v prílohe 
III.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 55
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Okrem požiadaviek hlavy II sa na 
komoditné referenčné hodnoty uplatňujú 
osobitné požiadavky stanovené v prílohe 
III.

2. Pre komoditné referenčné hodnoty sa 
uplatňujú len osobitné požiadavky 
stanovené v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na jedinečné vlastnosti komodít by mali byť regulované v rámci prílohy III.

Pozmeňujúci návrh 56
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Okrem požiadaviek hlavy II sa na 
komoditné referenčné hodnoty uplatňujú 
osobitné požiadavky stanovené v prílohe 
III.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 57
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v 
súlade s článkom 39 delegované akty, 
pokiaľ ide o ďalšie spresnenie alebo 
upravenie nasledujúcich prvkov príloh II 
a III v nadväznosti na vývoj na trhu a 
technologický vývoj, ako aj medzinárodný 
vývoj:

(3) Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
v súlade s článkom 39 delegované akty, 
pokiaľ ide o ďalšie spresnenie alebo 
upravenie nasledujúcich prvkov prílohy II 
v nadväznosti na vývoj na trhu a 
technologický vývoj, ako aj medzinárodný 
vývoj:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 58
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v 
súlade s článkom 39 delegované akty, 
pokiaľ ide o ďalšie spresnenie alebo 
upravenie nasledujúcich prvkov príloh II 
a III v nadväznosti na vývoj na trhu a 
technologický vývoj, ako aj medzinárodný 
vývoj:

3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v 
súlade s článkom 39 delegované akty, 
pokiaľ ide o ďalšie spresnenie alebo 
upravenie nasledujúcich prvkov prílohy II 
v nadväznosti na vývoj na trhu a 
technologický vývoj, ako aj medzinárodný 
vývoj:

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na jedinečné vlastnosti komodít by mali byť regulované v rámci prílohy III.

Pozmeňujúci návrh 59
Jens Rohde
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) kritériá a postupy pre tvorbu 
referenčnej hodnoty [príloha III bod 1 
písm. a)],

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) kritériá a postupy pre tvorbu 
referenčnej hodnoty [príloha III bod 1 
písm. a)],

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 61
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) prvky, ktoré sa majú zahrnúť do 
metodiky a uviesť v opise metodiky 
(príloha III body 1 a 2),

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62
Jens Rohde
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) prvky, ktoré sa majú zahrnúť do 
metodiky a uviesť v opise metodiky 
(príloha III body 1 a 2),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) požiadavky správcu týkajúce sa kvality a 
integrity výpočtu referenčnej hodnoty a 
obsahu opisu pripojeného ku každému 
výpočtu (príloha III body 5 a 6).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) požiadavky správcu týkajúce sa kvality a 
integrity výpočtu referenčnej hodnoty a 
obsahu opisu pripojeného ku každému 
výpočtu (príloha III body 5 a 6).

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 65
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak v ktoromkoľvek roku prestalo do 
kritickej referenčnej hodnoty prispievať 
minimálne 20 % prispievateľov, alebo 
existujú dostatočné údaje o tom, že 
pravdepodobne prestane prispievať 
minimálne 20 % prispievateľov, má 
príslušný orgán správcu kritickej 
referenčnej hodnoty právomoc:

1. Ak v ktoromkoľvek roku prestalo do 
kritickej referenčnej hodnoty alebo široko 
používanej komoditnej referenčnej 
hodnoty stanovenej ESMA prispievať 
minimálne 20 % prispievateľov, alebo 
existujú dostatočné údaje o tom, že 
pravdepodobne prestane prispievať 
minimálne 20 % prispievateľov, má 
príslušný orgán správcu kritickej 
referenčnej hodnoty právomoc:

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 66
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) požadovať od subjektov pod dohľadom, 
vybraným v súlade s odsekom 2, aby 
prispievali vstupnými údajmi správcovi v 
súlade s metodikou, kódexom správania 
alebo inými pravidlami;

(a) požadovať od subjektov pod dohľadom 
a prispievateľov údajov o komoditách a 
energii, vybraným v súlade s odsekom 2, 
aby prispievali vstupnými údajmi 
správcovi v súlade s metodikou, kódexom 
správania alebo inými pravidlami;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 67
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek -1 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Správca informuje dotknutý príslušný 
orgán, ak sa domnieva, že počet 
prispievateľov je už neprimeraný alebo že 
ich rozloženie predstavuje riziko, a v 
každom prípade keď 20 % prispievateľov 
prestalo prispievať alebo pravdepodobne 
prestane prispievať. K tomuto oznámeniu 
sa prikladá analýza rizika a takéto 
opatrenia môžu slúžiť na zmiernenie 
identifikovaného rizika. 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 68
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri kritickej referenčnej hodnote platí, že 
subjekty pod dohľadom, od ktorých sa 
vyžaduje prispievanie v súlade s odsekom 
1, určujú príslušné orgány správcu na 
základe týchto kritérií:

2. Pri kritickej referenčnej hodnote alebo 
široko používanej komoditnej referenčnej 
hodnote, ktorú stanovil ESMA, platí, že 
subjekty pod dohľadom alebo 
prispievatelia údajov o komoditách a 
energii, od ktorých sa vyžaduje 
prispievanie v súlade s odsekom 1, určujú 
príslušné orgány správcu na základe týchto 
kritérií:

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 69
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) veľkosť skutočnej a potenciálnej účasti 
subjektu pod dohľadom na trhu, na ktorého 
meranie má referenčná hodnota slúžiť;

(a) veľkosť skutočnej a potenciálnej účasti 
subjektu pod dohľadom alebo 
prispievateľa údajov o komoditách a 
energii na trhu, na ktorého meranie má 
referenčná hodnota slúžiť;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 70
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) expertné znalosti subjektu pod 
dohľadom a jeho schopnosť poskytovať 
vstupné údaje požadovanej kvality.

(b) expertné znalosti subjektu pod 
dohľadom alebo prispievateľa údajov o 
komoditách a energii a ich schopnosť 
poskytovať vstupné údaje požadovanej 
kvality.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 71
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15 a
Zverejňovanie alebo šírenie informácií 

v médiách
Ak sú informácie sprístupnené alebo 
šírené a ak sa na novinárske účely 
vytvoria alebo šíria odporúčania, takéto 
sprístupnenie alebo šírenie informácií sa 
hodnotí so zreteľom na pravidlá 
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upravujúce slobodu prejavu, slobodu 
a plurality médií a pravidlá alebo kódexy 
upravujúce novinárske povolanie, pokiaľ:
(a) dotknuté osoby alebo osoby s nimi 
úzko spojené priamo alebo nepriamo 
nadobúdajú výhody alebo zisky zo 
zverejnenia alebo šírenia príslušných 
informácií; alebo
(b) zverejnenie alebo šírenie sa vykonáva 
so zámerom zaviesť trh, pokiaľ ide 
o ponuku, dopyt alebo cenu finančných 
nástrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Vyňatie tlače s cieľom zabezpečiť transparentnosť na trhu. Článok bol skopírovaný z 
nariadenia o zneužívaní trhu.

Pozmeňujúci návrh 72
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správca uverejní vstupné údaje použité 
na určenie referenčnej hodnoty ihneď po 
uverejnení referenčnej hodnoty okrem 
prípadu, keď by uverejnenie malo vážne 
nepriaznivé dôsledky pre prispievateľov 
alebo nepriaznivo ovplyvnilo spoľahlivosť 
alebo integritu referenčnej hodnoty. V 
takýchto prípadoch sa môže uverejnenie 
odložiť na dobu, ktorá tieto dôsledky 
výrazne zníži. Akékoľvek osobné údaje, 
ktoré vstupné údaje obsahujú, sa 
neuverejnia.

1. Správca uverejní príslušnú metodiku 
použitú na určenie indexu, a v prípade 
neobjektívnych referenčných hodnôt 
spolu s použitými vstupnými údajmi,
ihneď po uverejnení referenčnej hodnoty 
okrem prípadu, keď by uverejnenie (i)
malo vážne nepriaznivé dôsledky pre 
prispievateľov alebo (ii) nepriaznivo 
ovplyvnilo spoľahlivosť alebo integritu 
referenčnej hodnoty alebo (iii) keď 
vstupné údaje zodpovedajú regulovaným 
údajom vymedzeným v článku 3 ods. 1 
bod 11. Správca nie je povinný uverejniť 
údaje, ktorých integritu a dôvernosť nie je 
možné zaručiť.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 73
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správca uverejní vstupné údaje použité 
na určenie referenčnej hodnoty ihneď po 
uverejnení referenčnej hodnoty okrem 
prípadu, keď by uverejnenie malo vážne 
nepriaznivé dôsledky pre prispievateľov 
alebo nepriaznivo ovplyvnilo spoľahlivosť 
alebo integritu referenčnej hodnoty. V 
takýchto prípadoch sa môže uverejnenie 
odložiť na dobu, ktorá tieto dôsledky 
výrazne zníži. Akékoľvek osobné údaje, 
ktoré vstupné údaje obsahujú, sa 
neuverejnia.

1. Správca uverejní vstupné údaje alebo 
metodiku použité na určenie referenčnej 
hodnoty v primeraných intervaloch, 
zodpovedajúce odvetvovému významu 
referenčnej hodnoty okrem prípadu, keď by 
uverejnenie mohlo mať vážne nepriaznivé 
dôsledky pre prispievateľov alebo 
nepriaznivo ovplyvnilo spoľahlivosť alebo 
integritu referenčnej hodnoty. Osobné 
údaje, ktoré vstupné údaje obsahujú, sa 
neuverejnia bez súhlasu.

Or. en

Odôvodnenie

V žiadosti o uverejnenie referenčnej hodnoty je potrebné zohľadniť odvetvové rozdiely.

Pozmeňujúci návrh 74
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správca uverejní vstupné údaje použité 
na určenie referenčnej hodnoty ihneď po 
uverejnení referenčnej hodnoty okrem 
prípadu, keď by uverejnenie malo vážne 
nepriaznivé dôsledky pre prispievateľov 
alebo nepriaznivo ovplyvnilo spoľahlivosť 
alebo integritu referenčnej hodnoty. V 
takýchto prípadoch sa môže uverejnenie 
odložiť na dobu, ktorá tieto dôsledky 

1. Správca uverejní vstupné údaje použité 
na určenie referenčnej hodnoty ihneď po 
uverejnení referenčnej hodnoty okrem 
prípadu, keď by uverejnenie malo vážne 
nepriaznivé dôsledky pre prispievateľov 
alebo nepriaznivo ovplyvnilo spoľahlivosť 
alebo integritu referenčnej hodnoty. V 
takýchto prípadoch sa môže uverejnenie 
odložiť na dobu, ktorá tieto dôsledky 
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výrazne zníži. Akékoľvek osobné údaje, 
ktoré vstupné údaje obsahujú, sa 
neuverejnia.

výrazne zníži. Vstupné údaje sa uverejnia 
v anonymnej podobe.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 75
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Správca ihneď po uverejnení 
referenčnej hodnoty oznámi príslušnému 
orgánu akékoľvek dôvody pre metodiku 
použitú na stanovenie referenčnej 
hodnoty a akékoľvek vstupné údaje, ktoré 
neboli uverejnené z dôvodov uvedených v 
odseku 1.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 76
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Článok 18 vypúšťa sa
Posúdenie vhodnosti
1. Ak subjekt pod dohľadom zamýšľa 
uzavrieť finančnú zmluvu so 
spotrebiteľom, uvedený subjekt pod 
dohľadom najskôr musí získať potrebné 
informácie týkajúce sa znalosti 
a skúsenosti spotrebiteľa v súvislosti 
s referenčnou hodnotou, jeho finančnej 
situácie a jeho cieľov v súvislosti 
s uvedenou finančnou zmluvou, ako aj 
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vyhlásenie o referenčnej hodnote 
uverejnené v súlade s článkom 15 a 
posúdiť, či je preňho odkazovanie na 
uvedenú referenčnú hodnotu vo finančnej 
zmluve vhodné.
2. Ak sa subjekt pod dohľadom na 
základe posúdenia podľa odseku 1 
domnieva, že referenčná hodnota nie je 
pre spotrebiteľa vhodná, subjekt pod 
dohľadom spotrebiteľa písomne upozorní 
a uvedie dôvody.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 77
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak subjekt pod dohľadom zamýšľa 
uzavrieť finančnú zmluvu so 
spotrebiteľom, uvedený subjekt pod 
dohľadom najskôr musí získať potrebné 
informácie týkajúce sa znalosti 
a skúsenosti spotrebiteľa v súvislosti 
s referenčnou hodnotou, jeho finančnej 
situácie a jeho cieľov v súvislosti 
s uvedenou finančnou zmluvou, ako aj 
vyhlásenie o referenčnej hodnote 
uverejnené v súlade s článkom 15 a 
posúdiť, či je preňho odkazovanie na 
uvedenú referenčnú hodnotu vo finančnej 
zmluve vhodné.

1. Ak subjekt pod dohľadom zamýšľa 
uzavrieť finančnú zmluvu so 
spotrebiteľom, uvedený subjekt pod 
dohľadom najskôr musí získať potrebné 
informácie týkajúce sa znalosti 
a skúsenosti spotrebiteľa v súvislosti 
s referenčnou hodnotou, jeho finančnej 
situácie a jeho cieľov v súvislosti 
s uvedenou finančnou zmluvou v súlade s 
článkom 19 ods. 4 a 5 smernice 
2004/39/ES, ako aj vyhlásenie o 
referenčnej hodnote uverejnené v súlade s 
článkom 15 a posúdiť, či je preňho 
odkazovanie na uvedenú referenčnú 
hodnotu vo finančnej zmluve vhodné.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 78
Werner Langen
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Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Subjekt pod dohľadom môže použiť 
referenčnú hodnotu v Únii ako odkaz vo 
finančnom nástroji alebo finančnej zmluve 
alebo na meranie výkonnosti investičného 
fondu, ak ju poskytuje správca, ktorému 
bolo udelené povolenie v súlade s 
článkom 23, alebo správca so sídlom v 
tretej krajine, ktorý je zaregistrovaný v 
súlade s článkom 21.

Subjekt pod dohľadom môže použiť 
referenčnú hodnotu v Únii ako odkaz vo 
finančnom nástroji alebo finančnej zmluve 
alebo na meranie výkonnosti investičného 
fondu. Neobjektívne referenčné hodnoty 
musí poskytnúť správca, na ktorého sa 
vzťahuje požiadavka na udelenie 
povolenia podľa článku 22. Orgán pod 
dohľadom môže takisto použiť objektívne 
referenčné hodnoty registrovaného 
správcu so sídlom v tretej krajine, ak 
správca svoju príslušnému orgánu 
oznámi, že referenčné hodnoty 
zodpovedajú zásadám IOSCO pre 
finančné referenčné hodnoty uverejnené 
17. júla 2013.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Referenčné hodnoty, ktoré poskytol 
správca usadený v tretej krajine, môžu v 
Únii používať subjekty pod dohľadom za 
predpokladu, že sú splnené tieto 
podmienky:

1. Referenčné hodnoty, ktoré poskytol 
správca usadený v tretej krajine, môžu v 
Únii používať subjekty pod dohľadom, 
pokiaľ by analogicky nepatrili do 
kvalifikačnej kategórie referenčného 
rámca uvedenej v článku 5 ods. 1. 
Referenčné hodnoty, ktoré analogicky 
patria do kvalifikačných kategórií 
referenčných hodnôt, sa môžu použiť za 
predpokladu, že právny rámec, prax 
dohľadu alebo pravidlá tvorcu alebo 
správcu referenčnej hodnoty v tejto tretej 
krajine sú v súlade so zásadami IOSCO 
pre finančné referenčné hodnoty alebo 
dodatočne schválenými medzinárodnými  
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normami pre referenčné hodnoty;
subjekt pod dohľadom oznámi svojmu 
príslušnému orgánu a orgánu ESMA 
skutočné alebo prípadné referenčné 
hodnoty, ktoré používa, a na základe čoho 
sa spolieha na preukázanie súladu 
s normami IOSCO alebo medzinárodnými 
normami pre referenčné hodnoty.
Správcovia referenčných hodnôt tretej 
krajiny môžu predložiť preukázanie 
súladu so zásadami IOSCO priamo 
orgánu ESMA, na ktorý sa môžu 
odvolávať subjekty pod dohľadom.
Orgán ESMA vedie register tretích krajín 
a poskytovateľov referenčných hodnôt, 
o ktorých sa domnieva, že sa na ne možno 
spoľahnúť ako na základ pre súlade 
s medzinárodnými normami bez ďalších 
dôkazov. Orgán ESMA aktualizuje tento 
zoznam použitím vlastných informácií a 
pri zohľadnení dôkazov predložených 
subjektmi pod dohľadom alebo získaných 
od správcov z tretej krajiny, príslušných 
vnútroštátnych orgánov alebo ACER. 
V prípade rozporu medzi príslušnými 
orgánmi členských štátov o použití 
referenčnej hodnoty tretej krajiny 
subjektom pod dohľadom, ktorá má 
značné cezhraničné použitie, orgán 
ESMA môže vykonať záväznú medikáciu.
ESMA šesť mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia vypracuje 
správu o vykonávaní zásad IOSCO.
Postup uvedený v tomto odseku sa po 
piatich rokoch preskúma so zreteľom na 
medzinárodné regulačné zbližovanie, a 
najmä z hľadiska predĺženia jeho 
uplatňovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jens Rohde
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Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Komisia prijala rozhodnutie 
o rovnocennosti v súlade s odsekom 2, 
pričom uznala, že právny rámec a prax 
v oblasti dohľadu danej tretej krajiny sú 
rovnocenné s požiadavkami tohto 
nariadenia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) správca informoval ESMA o svojom 
súhlase, že subjekty pod dohľadom v Únii 
môžu používať jeho skutočné alebo 
prospektívne referenčné hodnoty, zoznam 
referenčných hodnôt, ktoré sa môžu 
používať v Únii, a príslušný orgán 
zodpovedný za dohľad nad ním v tretej 
krajine;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) správca je riadne registrovaný podľa 
článku 21; ako aj

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) dohody o spolupráci uvedené v odseku 
3 tohto článku sú funkčné.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) správcovia, ktorí majú povolenie alebo 
sú zaregistrovaní v tejto tretej krajine, 
spĺňajú záväzné požiadavky, ktoré sú 
rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi 
z tohto nariadenia, pričom sa zohľadní 
najmä skutočnosť, či je prostredníctvom 
právneho rámca a praxe v oblasti dohľadu 
tretej krajiny zabezpečený súlad so 
zásadami IOSCO o finančných 
referenčných hodnotách uverejnenými 17.
Júla 2013; and

(a) správcovia, ktorí majú povolenie alebo 
sú zaregistrovaní v tejto tretej krajine, 
spĺňajú záväzné požiadavky, ktoré sú 
rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi 
z tohto nariadenia, pričom sa zohľadní 
najmä skutočnosť, či je prostredníctvom 
právneho rámca a praxe v oblasti dohľadu 
tretej krajiny zabezpečený súlad so 
zásadami IOSCO o finančných 
referenčných hodnotách uverejnenými 17.
júla 2013, alebo či právny rámec a prax 
dohľadu tretej krajiny zabezpečia súlad so 
zásadami IOSCO pre organizácie pre 
správu cien ropy, uverejnenými 5. októbra 
2012, pokiaľ ide o referenčné hodnoty pre 
ropu a komodity; and 

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 85
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) správcovia, ktorí majú povolenie alebo 
sú zaregistrovaní v tejto tretej krajine, 
spĺňajú záväzné požiadavky, ktoré sú 
rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi 
z tohto nariadenia, pričom sa zohľadní 
najmä skutočnosť, či je prostredníctvom 
právneho rámca a praxe v oblasti dohľadu 
tretej krajiny zabezpečený súlad so 
zásadami IOSCO o finančných 
referenčných hodnotách uverejnenými 17. 
Júla 2013; and

(a) správcovia, ktorí majú povolenie alebo 
sú zaregistrovaní v tejto tretej krajine, 
spĺňajú záväzné požiadavky, ktoré sú 
rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi 
z tohto nariadenia, pričom sa zohľadní 
najmä skutočnosť, či je prostredníctvom 
právneho rámca a praxe v oblasti dohľadu 
tretej krajiny zabezpečený súlad so 
zásadami IOSCO o finančných 
referenčných hodnotách uverejnenými 17.
júla 2013, ako aj so zásadami IOSCO pre 
organizácie pre správu cien ropy, 
uverejnenými 5. októbra 2012, ktoré sa 
preskúmajú v apríli 2014; and

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správca požiada o povolenie poskytovať 
referenčné hodnoty, ak poskytuje indexy, 
ktoré sa používajú alebo sa majú používať 
ako odkaz na finančné nástroje alebo 
finančné zmluvy alebo na meranie 
výkonnosti investičného fondu.

(1) Správca požiada o povolenie 
poskytovať referenčné hodnoty, ak 
poskytuje neobjektívne referenčné 
hodnoty alebo objektívne referenčné 
hodnoty, ktoré nespĺňajú zásady IOSCO 
zo 17. júla 2013, ktoré sa používajú ako 
odkaz na finančné nástroje alebo finančné 
zmluvy alebo na meranie výkonnosti 
investičného fondu.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 87
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správca predloží žiadosť o udelenie 
povolenia príslušnému orgánu členského 
štátu, v ktorom má správca sídlo.

1. Správca, ak sa naň vzťahuje 
požiadavka na udelenie povolenia podľa 
článku 22 ods. 1, predloží žiadosť 
o udelenie povolenia príslušnému orgánu 
členského štátu, v ktorom má správca 
sídlo.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 88
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správca predloží žiadosť o udelenie 
povolenia príslušnému orgánu členského 
štátu, v ktorom má správca sídlo.

1. Správca predloží žiadosť o udelenie 
povolenia príslušnému orgánu členského 
štátu, v ktorom má správca sídlo. Správca 
komoditnej referenčnej hodnoty uvedený 
v článku 3 ods. 20 predloží žiadosť o 
udelenie povolenia orgánu ESMA. V 
prípade referenčných hodnôt na 
stanovovanie cien energií, ACER 
spolupracuje s orgánom ESMA, s ktorým 
si vymieňa informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 25 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 25 a
Záväzná mediácia

1. ESMA vytvorí mechanizmus mediácie, 
ktorá má pomôcť dosiahnuť spoločný 
názor príslušných orgánov v prípade 
akejkoľvek nezhody týkajúcej sa tohto 
nariadenia.
2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 
ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa 
zriaďuje Európsky orgán dohľadu 
(ESMA), ktorý sa týka urovnávania 
sporov medzi príslušnými orgánmi 
v cezhraničných situáciách a ktorý 
vymedzuje právomoci záväznej mediácie, 
sa uplatňuje na všetky relevantné články 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V záujme plnenia svojich povinností 
podľa tohto nariadenia musia mať príslušné 
orgány v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi minimálne tieto právomoci v 
oblasti dohľadu a vyšetrovania:

1. V záujme plnenia svojich povinností 
podľa tohto nariadenia musia mať príslušné 
orgány alebo ESMA v prípade komoditnej 
referenčnej hodnoty podľa článku 3 ods. 
20 v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a právnymi predpismi EÚ 
minimálne tieto právomoci v oblasti 
dohľadu a vyšetrovania:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na vykonávanie uvedených právomocí 
musia mať členské štáty zavedené 
primerané a účinné ochranné mechanizmy 
v súvislosti s právom na obhajobu a 
základnými právami.

Na vykonávanie uvedených právomocí 
musia mať členské štáty zavedené 
primerané a účinné ochranné mechanizmy 
v súvislosti s právom na obhajobu, 
zachovaním dôvernosti a základnými 
právami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia zavedenie 
vhodných opatrení, aby príslušné orgány 
mali všetky právomoci dohľadu 
a vyšetrovacie právomoci, ktoré sú 
nevyhnutné na plnenie ich povinností.

3. Členské štáty zabezpečia zavedenie 
vhodných opatrení, aby príslušné orgány, 
alebo ESMA v prípade komoditnej 
referenčnej hodnoty podľa článku 3 ods. 
20, mali všetky právomoci dohľadu 
a vyšetrovacie právomoci, ktoré sú 
nevyhnutné na plnenie ich povinností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Tento článok sa uplatňuje mutatis 
mutandi na ESMA v prípade komoditnej 
referenčnej hodnoty podľa článku 3 ods. 
20.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušný orgán do 30 pracovných dní 
od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 
uvedeného v článku 13 ods. 1, na základe 
ktorého bola referenčná hodnota označená 
za kritickú referenčnú hodnotu, zriadi 
kolégium príslušných orgánov.

1. ESMA do 30 pracovných dní od 
nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 
uvedeného v článku 13 ods. 1, na základe 
ktorého bola referenčná hodnota označená 
za kritickú referenčnú hodnotu, zriadi 
kolégium príslušných orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Agentúra pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER) pri 
plnení svojej úlohy v súvislosti s 
vykonávaním a monitorovaním 
nariadenia (ES) č. 1227/2011 
spolupracuje s orgánom ESMA na účely 
tohto nariadenia a bezodkladne poskytne 
všetky informácie potrebné na plnenie 
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svojich povinností.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 96
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 3 ods. 2, článku 5 ods. 3, 
článku 7 ods. 3, článku 9 ods. 3, článku 11 
ods. 4, článku 12 ods. 3, článku 16 ods. 2 a 
článku 23 ods. 7 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 3 ods. 2, článku 5 ods. 3, 
článku 7 ods. 3, článku 9 ods. 3, článku 11 
ods. 4, článku 12 ods. 3, článku 16 ods. 2 a 
článku 23 ods. 7 sa Komisii udeľuje na 
dobu päť rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].

Komisia predloží správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr 
deväť mesiacov pred uplynutím 
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.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 97
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pokiaľ ide o komoditné referenčné 
hodnoty vymedzené v článku 3 ods. 1 bod 
20, ESMA na základe preskúmania zásad 
IOSCO z 5. októbra 2012 pre organizácie 
pre správu cien ropy, ktoré sa majú 
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uverejniť v máji alebo júni 2014, a 
prílohy III tohto nariadenia, ktoré má 
slúžiť ako usmernenie, do 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
stanoví, či a akým spôsobom možno 
komoditné referenčné hodnoty zahrnúť 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
alebo či by sa mali riadiť vlastnými 
predpismi. Svoje zistenia predloží 
Európskemu parlamentu a Komisii.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 98
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Ak referenčné hodnoty poskytol 
správca so sídlom v tretej krajine, 
podmienky stanovené v článku 20 ods. 1 
písm. a) až e) sa uplatňujú len po uplynutí 
prechodného obdobia v dĺžke 36 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia, ak sú tieto referenčné 
hodnoty v čase nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia v súlade so zásadami 
IOSCO zo 17. júla 2013 pre finančné 
referenčné hodnoty.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Používanie referenčnej hodnoty 4. Používanie referenčnej hodnoty 
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dotknutý príslušný orgán členského štátu, 
v ktorom má správca sídlo, povolí dovtedy, 
kým daná referenčná hodnota odkazuje 
na finančné nástroje a finančné zmluvy v 
hodnote najviac 5 % hodnoty finančných 
nástrojov a finančných zmlúv, ktoré 
odkazovali na túto referenčnú hodnotu v 
čase nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. Po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia nesmú žiadne finančné nástroje 
alebo finančné zmluvy odkazovať na 
takúto existujúcu referenčnú hodnotu.

dotknutý príslušný orgán členského štátu, 
v ktorom má správca sídlo, povolí do 
zrušenia finančných nástrojov a 
finančných zmlúv, ktoré odkazovali na túto 
referenčnú hodnotu v čase nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia nesmú žiadne 
nové finančné nástroje alebo finančné 
zmluvy odkazovať na takúto existujúcu 
referenčnú hodnotu.

ESMA v prípade písmena c) vypracuje 
návrh regulačných technických predpisov 
po dôkladnej konzultácii s organizáciou 
ACER s cieľom špecifikovať:
a) informácie, ktoré poskytne správca pri 
žiadosti o povolenie s cieľom primerane 
preukázať, že by mohlo dôjsť k zmareniu, 
vyššej moci alebo porušeniu zmluvy;
b) okolnosti, za ktorých sa v súlade 
s týmto nariadením pripúšťa, že došlo k 
zmareniu, vyššej moci a porušeniu 
podmienok akejkoľvek finančnej zmluvy;
c) presne nastavené a primerané 
prechodné postupy pre kľúčové 
a odvetvové referenčné hodnoty, najmä 
pre úrokové miery a komodity.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať 
regulačné technické predpisy uvedené 
v prvom pododseku v súlade s postupom 
stanoveným v článkoch 10 až 14 
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktoré môžu 
byť predĺžené o tri mesiace [podľa 
smernice Omnibus 2].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do júna 2014 posúdi, či je toto 
nariadenie, pokiaľ ide o komoditné 
referenčné hodnoty, v súlade so 
záverečnou správou o zásadách IOSCO 
pre organizácie pre správu cien ropy, 
ktorá má byť uverejnená v apríli 2014, a 
predloží svoje odporúčania a návrhy 
Európskemu parlamentu, aby ich zahrnul 
do medzinárodných dohôd, ak to považuje 
za vhodné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Werner Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel A – časť I – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovanie referenčnej hodnoty je z 
prevádzkového a funkčného hľadiska 
oddelené od akejkoľvek časti podniku 
správcu, ktorá môže viesť ku skutočnému 
alebo potenciálnemu konfliktu záujmov. 
Ak tieto konflikty nemožno riadiť, 
prevádzkovateľ referenčných hodnôt 
ukončí všetky činnosti alebo vzťahy, ktoré 
vedú k týmto konfliktom, alebo prestane 
vytvárať referenčnú hodnotu.

1. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá 
má kontrolu nad poskytovaním 
referenčnej hodnoty, nesmie z
prevádzkového alebo funkčného hľadiska 
zároveň konať ako používateľ tejto 
referenčnej hodnoty.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 102
Werner Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel A – časť I – bod 8 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) existuje fyzické oddelenie 
zamestnancov útvaru front office od 
jednotlivých hierarchických línií;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 103
Werner Langen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – oddiel A – časť II – bod 10 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v prípade, že je správca vo vlastníctve 
prispievateľov alebo používateľov alebo je 
nimi kontrolovaný, osobitná rada alebo 
výbor, ktorého zložením sa zabezpečí jeho 
nezávislosť a neexistencia konfliktov 
záujmov. V prípade, že je správca vo 
vlastníctve prispievateľov alebo je 
nimi kontrolovaný, prispievatelia by 
nemali mať vo výbore väčšinu. V prípade, 
že je správca vo vlastníctve používateľov 
alebo je nimi kontrolovaný, používatelia 
by nemali mať vo výbore väčšinu;

(a) v prípade, že je správca vo vlastníctve 
prispievateľov vstupných údajov, ktoré 
nepredstavujú údaje o transakciách, alebo 
je nimi kontrolovaný, osobitná rada alebo 
výbor, ktorého zložením sa zabezpečí jeho 
nezávislosť a neexistencia konfliktov 
záujmov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 104
Werner Langen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – oddiel A – časť II – bod 10 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v prípade, že správca nie je vo 
vlastníctve svojich prispievateľov alebo 
používateľov, ani nimi kontrolovaný, 
interná rada alebo výbor. Členovia internej 

(b) v prípade, že správca nie je vo 
vlastníctve svojich prispievateľov 
vstupných údajov, ktoré nepredstavujú 
údaje o transakciách, ani nimi 
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rady alebo výboru sa nesmú zúčastňovať 
na poskytovaní žiadnej referenčnej 
hodnoty, nad ktorými vykonávajú dohľad;

kontrolovaný, interná rada alebo výbor. 
Väčšina členov internej rady alebo výboru 
sa nesmie zúčastňovať na poskytovaní 
žiadnej referenčnej hodnoty, nad ktorými 
vykonávajú dohľad;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 105
Werner Langen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – oddiel A – časť II – bod 10 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade, že je správca schopný 
preukázať, že vzhľadom na charakter, 
rozsah a komplexnosť poskytovania 
referenčnej hodnoty a riziká a vplyv 
referenčnej hodnoty nie sú požiadavky 
uvedené v písmenách a) a b) primerané, 
môže funkciu úradníka pre dohľad 
vykonávať fyzická osoba. Úradník pre 
dohľad sa nesmie zúčastňovať na 
poskytovaní žiadnej referenčnej hodnoty, 
nad ktorou vykonáva dohľad.

c) v prípade, že je správca schopný 
preukázať, že vzhľadom na charakter, 
rozsah a komplexnosť poskytovania 
referenčnej hodnoty a riziká a vplyv 
referenčnej hodnoty nie sú požiadavky 
uvedené v písmenách a) a b) primerané, 
môže funkciu úradníka pre dohľad 
vykonávať fyzická osoba. Týka sa to 
najmä objektívnych referenčných hodnôt, 
ak správca svojmu príslušnému orgánu 
oznámil, že spĺňajú zásady IOSCO pre 
finančné referenčné hodnoty, uverejnené 
17. júla 2013. Úradník pre dohľad sa 
nesmie zúčastňovať na poskytovaní žiadnej 
referenčnej hodnoty, nad ktorou vykonáva 
dohľad.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 106
Werner Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel A – časť IV – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. Pokiaľ ide o kritické referenčné 16. Pokiaľ ide o kritické referenčné 
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hodnoty, správca menuje nezávislého
externého audítora, ktorý preskúma 
dodržiavanie metodiky referenčnej hodnoty 
a tohto nariadenia zo strany správcu a podá 
o tom správu, ak veľkosť a zložitosť 
operácií správcu týkajúcich sa referenčnej 
hodnoty predstavujú výrazné riziko pre 
finančnú stabilitu.

hodnoty v zmysle vymedzenia v článku 3 
ods. 1 bod 21 a neobjektívne referenčné 
hodnoty, správca menuje nezávislého 
externého audítora, ktorý preskúma 
dodržiavanie metodiky referenčnej hodnoty 
a tohto nariadenia zo strany správcu a podá 
o tom správu, ak veľkosť a zložitosť 
operácií správcu týkajúcich sa referenčnej 
hodnoty predstavujú výrazné riziko pre 
finančnú stabilitu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 107
Werner Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel B – bod 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) správca bezodkladne informuje 
prispievateľov o príslušnej referenčnej 
hodnote (-ách) externého zabezpečenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 108
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel C – časť II – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) zohľadniť faktory zahŕňajúce veľkosť a 
bežnú likviditu trhu, transparentnosť 
obchodovania a pozície účastníkov trhu, 
koncentráciu trhu, dynamiku trhu a 
vhodnosť akejkoľvek vzorky na 
odzrkadlenie ekonomickej reality, na ktorej 
meranie je referenčná hodnota určená.

(a) zohľadniť faktory zahŕňajúce veľkosť a 
bežnú likviditu trhu, stupeň rozvoja trhu,
transparentnosť obchodovania a pozície 
účastníkov trhu, koncentráciu trhu, 
dynamiku trhu a vhodnosť akejkoľvek 
vzorky na odzrkadlenie ekonomickej 
reality, na ktorej meranie je referenčná 
hodnota určená.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Werner Langen

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel C – časť II – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) zohľadniť faktory zahŕňajúce veľkosť a 
bežnú likviditu trhu, transparentnosť 
obchodovania a pozície účastníkov trhu, 
koncentráciu trhu, dynamiku trhu a 
vhodnosť akejkoľvek vzorky na 
odzrkadlenie ekonomickej reality, na ktorej 
meranie je referenčná hodnota určená.

(a) zohľadniť faktory zahŕňajúce veľkosť a 
bežnú likviditu trhu, mieru jeho rozvoja, 
transparentnosť obchodovania a pozície 
účastníkov trhu, koncentráciu trhu, 
dynamiku trhu a vhodnosť akejkoľvek 
vzorky na odzrkadlenie ekonomickej 
reality, na ktorej meranie je referenčná 
hodnota určená.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 110
Werner Langen

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto príloha sa vzťahuje na „referenčné 
hodnoty komodít“, čo je referenčná 
hodnota, ktorej podkladovým aktívom na 
účely článku 3 ods. 1 písm. c) je komodita 
v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia 
Komisie (ES) č. 1287/200628.

Táto príloha slúži ako usmernenie pre 
ESMA s cieľom pomôcť určiť, či a ako
referenčné hodnoty komodít v zmysle
článku 3 ods. 1 bod 20 môžu byť zahrnuté 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
alebo či ty sa mali riadiť vlastnými 
pravidlami.

__________________
28 Ú. v. ES L 241, 2.9.2006, s. 1.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 111
Werner Langen

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – poznámka pod čiarou 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28 Ú. v. ES L 241, 2.9.2006, s. 1. vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 112
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) kritériá, ktoré sa týkajú období 
posúdenia, ak predložené údaje nedosahujú 
hraničnú hodnotu údajov o transakciách 
odporúčanú v metodike alebo normy 
kvality požadované správcom vrátane 
alternatívnych metód posúdenia 
zahŕňajúcich modely teoretického odhadu;

(e) kritériá, ktoré sa týkajú období 
posúdenia, ak predložené údaje nedosahujú 
hraničnú hodnotu údajov o transakciách 
odporúčanú v metodike alebo normy 
kvality požadované správcom vrátane 
alternatívnych metód posúdenia 
zahŕňajúcich modely teoretického odhadu.
Tieto kritériá vysvetlia použité postupy v 
prípade, že neexistujú žiadne údaje o 
transakciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Správca pre každý výpočet opíše a 
uverejní v možnej miere a bez toho, aby to 
malo vplyv na uverejnenie referenčnej 
hodnoty:

6. Správca pre každý výpočet opíše a 
uverejní v primeranej miere a bez toho, 
aby došlo k oneskoreniu lehoty na 
oznámenie cien:
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Odôvodnenie

V súlade so zásadami IOSCO pre komodity

Pozmeňujúci návrh 114
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Správca pre každý výpočet opíše a 
uverejní v možnej miere a bez toho, aby to 
malo vplyv na uverejnenie referenčnej 
hodnoty:

6. Správca pre každý výpočet opíše a 
uverejní v primeranej miere a bez toho, 
aby došlo k oneskoreniu dátumu 
uverejnenia referenčnej hodnoty:

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 115
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Správca zabezpečí, aby sa v rámci jeho 
ostatných podnikateľských činností 
zaviedli postupy a mechanizmy určené na 
minimalizáciu pravdepodobnosti vplyvu 
konfliktu záujmov na integritu výpočtov 
referenčnej hodnoty.

12. Správca zabezpečí, aby sa v rámci jeho 
ostatných podnikateľských činností 
zaviedli príslušné postupy a mechanizmy 
určené na minimalizáciu pravdepodobnosti 
vplyvu konfliktu záujmov na integritu 
výpočtov referenčnej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 13 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. Správca zabezpečí oddelenie 
hierarchických línií medzi svojimi 
manažérmi, hodnotiteľmi a ostatnými 
zamestnancami, ako aj od manažérov 
vrcholovému manažmentu správcu a jeho 
rade s cieľom zaistiť:

13. Správca zabezpečí príslušné oddelenie 
hierarchických línií medzi svojimi 
manažérmi, hodnotiteľmi a ostatnými 
zamestnancami, ako aj od manažérov
vrcholovému manažmentu správcu a jeho 
rade s cieľom zaistiť:

Or. en


