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Pozmeňujúci návrh 1
Marco Zanni
v mene skupiny ID
Správa
A9-0208/2020
Markus Ferber
Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu
produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID19
(2020/0152(COD))
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c a (nové)
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 24 – odsek 9 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
c a)

Vkladá sa tento odsek 9a:

„9a. Členské štáty zabezpečia, že
investičné spoločnosti budú môcť
spoločne platiť za poskytovanie služieb
vykonávania pokynov a poskytovanie
investičných prieskumov za predpokladu,
že sú splnené všetky tieto podmienky:
a) pred poskytnutím služieb vykonávania
pokynov alebo investičného prieskumu
bola uzatvorená dohoda medzi
investičnou spoločnosťou a
poskytovateľom prieskumu, v ktorej sa
uvádza, aká časť spoločnej platby sa
vzťahuje na investičný prieskum;
b) investičná spoločnosť informuje svojho
klienta o spoločných platbách;
c) služby vykonávania pokynov, za ktoré
sa uhrádza spoločná platba, sa poskytujú
výlučne v súvislosti s emitentmi, ktorí
počas obdobia 36 mesiacov
predchádzajúcich poskytnutiu
investičného prieskumu neprekročili
trhovú kapitalizáciu vo výške
10 miliárd EUR;
Na účely tohto článku sa investičný
prieskum chápe tak, že zahŕňa
prieskumné materiály alebo služby
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týkajúce sa jedného alebo viacerých
finančných nástrojov alebo iných aktív,
alebo emitentov alebo potenciálnych
emitentov finančných nástrojov, alebo
tak, že zahŕňa prieskumné materiály alebo
služby, ktoré úzko súvisia s konkrétnym
odvetvím alebo trhom tak, že ovplyvňuje
názory o finančných nástrojoch, aktívach
alebo emitentoch v rámci daného sektora
alebo trhu.
Investičný prieskum zahŕňa aj materiály
alebo služby, ktorými sa explicitne alebo
implicitne odporúča alebo navrhuje
investičná stratégia a poskytuje
odôvodnené stanovisko v súvislosti so
súčasnou alebo budúcou hodnotou alebo
cenou finančných nástrojov alebo aktív,
alebo ktoré inak zahŕňajú analýzu
a pôvodné poznatky a prostredníctvom
ktorých možno dospieť k záverom na
základe nových alebo existujúcich
informácií, ktoré by sa mohli použiť pri
poskytovaní informácií o investičnej
stratégii a byť relevantné a mohli pridať
hodnotu rozhodnutiam investičnej
spoločnosti prijatým v mene klientov,
ktorým sa tento prieskum účtuje.
Or. en
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