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STÁLÝ VÝBOR STÁTŮ ESVO
PODVÝBOR II VOLNÝ POHYB KAPITÁLU A SLUŽEB – PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANČNÍ
SLUŽBY
Anotovaná prezentace regulovaných trhů v souladu s článkem 47 směrnice 2004/39/ES o trzích
finančních nástrojů (MiFID)
(2010/C 277/05)
Článek 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních
nástrojů opravňuje každý členský stát udělit status „regulovaný trh“ trhům, které jsou ustaveny na jeho
území a které jsou v souladu s jeho předpisy.
Podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES se „regulovaným trhem“ rozumí mnohostranný
systém, který provozuje nebo řídí organizátor trhu a který sdružuje nebo umožňuje sdružování početných
zájmů třetích osob na nákupu či prodeji finančních nástrojů, uvnitř systému a v souladu s pevně stanove
nými pravidly, způsobem, jenž vede k uzavření smlouvy týkající se finančních nástrojů přijatých
k obchodování podle jeho pravidel nebo systémů, a který má povolení a funguje pravidelně a v souladu
s hlavou III směrnice.
Článek 47 směrnice 2004/39/ES vyžaduje, aby každý členský stát vedl aktualizovaný seznam jím povole
ných regulovaných trhů. Tyto informace by měly být sděleny ostatním členským státům a Komisi. Podle
téhož článku Komise každoročně zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie seznam regulovaných trhů,
které jí jsou oznamovány.
Odst. 6 písm. b) protokolu 1 Dohody o EHP stanoví, že mají-li být na základě určitého právního aktu
zveřejněny skutečnosti, postupy, zprávy a další obdobné informace v Úředním věstníku Evropské unie, jsou
odpovídající informace týkající se států ESVO zveřejněny v samostatném oddíle Věstníku.
Tento seznam vypracoval Stálý výbor států ESVO na základě informací dotčených států ESVO. Přiložený
seznam uvádí názvy jednotlivých trhů, které jsou uznány příslušnými vnitrostátními orgány a které splňují
definici „regulovaného trhu“ k 31. prosinci 2009. Kromě toho uvádí subjekt odpovědný za správu těchto
trhů a příslušný orgán odpovědný za vydávání nebo schvalování pravidel daného trhu.
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Příslušný orgán pro určování
trhu a dohled nad trhem

Island

1. Kauphöll Íslands (Islandská burza cenných
papírů) (regulovaný trh)
(First North (zařízení pro multilaterální
obchodování))

Nasdaq OMX

Fjármálaeftirlitið (Úřad pro
finanční dohled)

Lichtenštejnsko

Není relevantní (*)

Není relevantní (*)

Není relevantní (*)

Norsko

1. Burza cenných papírů v Oslu (kótovací
burza)
— Trh s akciemi
— Trh s deriváty (finančními)
— Trh s obligacemi

Oslo Børs ASA

Finanstilsynet (Úřad pro
finanční dohled v Norsku)

2. Oslo Axess
— Trh s akciemi

Oslo Børs ASA

3. Nord Pool (kótovací burza)
— Trh s deriváty (komoditními)

Nord Pool ASA
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4. Imarex
— Trh s deriváty (komoditními)

Imarex ASA

5. Fish Pool
— Trh s deriváty (komoditními)

Fish Pool ASA

(*) V Lichtenštejnsku není trh s cennými papíry ani burza.
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