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Pozměňovací návrh 1
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0208/2020
Markus Ferber
Trhy finančních nástrojů: změna požadavků na informace, řízení produktů a limity pozic 
s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
(2020/0152(COD))

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c a (nové)
Směrnice 2014/65/EU
Čl. 24 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se nový odstavec 9a, který 
zní:
„9a. Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky mohly společně platit za 
poskytování služeb provádění transakcí a 
služeb investičního výzkumu, pokud jsou 
splněny všechny tyto podmínky:
a) před poskytnutím služeb provádění 
transakcí nebo služeb investičního 
výzkumu byla mezi investičním podnikem 
a poskytovatelem výzkumu uzavřena 
dohoda, v níž je stanoveno, která část 
společné platby se vztahuje na investiční 
výzkum;
b) investiční podnik informuje svého 
zákazníka o společných platbách;
c) služby provádění transakcí, za něž je 
poskytována společná platba, se provádějí 
výlučně ve vztahu k emitentům, kteří po 
dobu 36 měsíců před poskytnutím služeb 
investičního výzkumu nepřekročili 
hodnotu tržní kapitalizace ve výši 10 
miliard EUR.
Pro účely tohoto článku je investiční 
výzkum třeba chápat tak, že zahrnuje 
materiál nebo služby výzkumu, které se 
týkají jednoho nebo více finančních 
nástrojů nebo jiného aktiva nebo emitentů 
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či potenciálních emitentů finančních 
nástrojů nebo které natolik úzce souvisí s 
určitým odvětvím či trhem, že pomáhají 
utvářet náhledy na finanční nástroje, 
aktiva nebo emitenty v rámci daného 
odvětví nebo trhu.
Investiční výzkum zahrnuje také materiál 
nebo služby, které explicitně či implicitně 
doporučují nebo navrhují investiční 
strategii a poskytují odůvodněné 
stanovisko týkající se současné nebo 
budoucí hodnoty či ceny těchto nástrojů či 
aktiv nebo jinak zahrnují analýzy a 
originální náhledy a dochází k závěrům 
na základě nových či existujících 
informací, které by mohly být použity 
k doplnění informací při tvorbě investiční 
strategie, byly by relevantní a mohly by 
mít přidanou hodnotu pro rozhodnutí 
investičního podniku činěná jménem 
zákazníka, kterému je tento výzkum 
účtován.“
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