
AM\900874SK.doc PE488.030v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2011/0296(COD)

4.5.2012

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY
1 – 9

Návrh stanoviska
Holger Krahmer
(PE486.103v01-00)

návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými 
nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie [EMIR] o mimoburzových 
derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov

Návrh nariadenia
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))



PE488.030v01-00 2/9 AM\900874SK.doc

SK

AM_Com_LegOpinion



AM\900874SK.doc 3/9 PE488.030v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Regulované trhy a investičné spoločnosti 
a organizátori trhu prevádzkujúci MTF 
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.

Or. en

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
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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.

Or. en

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
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Systematickí internalizátori poskytnú 
záväzné kotácie dlhopisov 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:

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

Or. en

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
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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.

Or. en
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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
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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.

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.

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.

Or. en
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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
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Povinnosť obchodovať sa neuplatňuje 
na veľkoobchodné energetické produkty, 
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.

Or. en

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
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) navrhovaným opatrením sa rieši 
ohrozenie ochrany investorov alebo 

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

riadneho fungovania, hospodárskej 
prospešnosti a integrity finančných trhov 
alebo stability celého finančného systému 
Únie alebo jeho časti;

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci sa udeľuje na 
neurčité obdobie od dátumu uvedeného 
v článku 41 ods. 1.

2. Delegovanie právomoci sa udeľuje na 
obdobie piatich rokov od dátumu 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia.

Komisia predloží správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred koncom päťročného 
obdobia. Delegovanie právomoci sa 
predlžuje na rovnaké obdobie až dovtedy, 
kým Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietky najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého takéhoto obdobia. 

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2a (nový)
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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. Prosím, uveďte dátum dva roky od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia.

Or. de

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.


