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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

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

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

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

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

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

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


