
AM\901516CS.doc PE489.423v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Hospodářský a měnový výbor

2011/0298(COD)

15. 5. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1211 - 1321

Návrh zprávy
Markus Ferber
(PE485.882v01-00)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o 
zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (přepracované 
znění)

Návrh směrnice
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))



PE489.423v01-00 2/63 AM\901516CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\901516CS.doc 3/63 PE489.423v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1211
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 68 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 34 přijmout opatření k objasnění 
přiměřených obchodních podmínek pro 
předkládání hlášení o informacích 
uvedených v odstavci 1.

5. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 přijme opatření k objasnění 
přiměřených obchodních podmínek pro 
předkládání hlášení o informacích 
uvedených v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1212
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 68 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 34 přijmout opatření k objasnění 
přiměřených obchodních podmínek pro 
předkládání hlášení o informacích 
uvedených v odstavci 1.

5. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 přijme opatření k objasnění 
přiměřených obchodních podmínek pro 
předkládání hlášení o informacích 
uvedených v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Vyžaduje, aby Komise jednala – jinak nebude možné ustanovení článku provádět.

Pozměňovací návrh 1213
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pro účely efektivního plnění svých 
povinností, pokud jde o komoditní trhy a 
koordinaci činností dohledu mezi 
určenými vnitrostátními příslušnými 
orgány s odpovědností za dané trhy, zřídí 
orgán ESMA zvláštní divizi pro komodity.

Or. en

Pozměňovací návrh 1214
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o povolenky na emise, členské 
státy požadují od příslušných orgánů, aby 
spolupracovaly a vyměňovaly si informace 
s příslušnými orgány určenými pro účely 
této směrnice v souladu se směrnicí 
2003/54/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1215
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadovat informace od kterékoli osoby 
a v případě nutnosti osobu předvolat 

b) vyžadovat poskytnutí informací od 
kterékoli osoby a v případě nutnosti osobu 
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a vyslechnout ji za účelem získání 
informací;

předvolat a vyslechnout ji za účelem 
získání informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 1216
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) provádět zkušební nákupy (mystery 
shopping);

Or. en

Odůvodnění

na základě návrhu Evropské organizace spotřebitelů (BEUC)

Pozměňovací návrh 1217
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) požadovat existující telefonní záznamy a 
existující záznamy o datovém provozu 
v držení investičních podniků, existuje-li 
přiměřené podezření, že tyto záznamy, jež 
se týkají předmětu kontroly, mohou být 
důležité k prokázání případu porušení 
povinností investičního podniku podle této 
směrnice; tyto záznamy se však nesmějí 
týkat obsahu komunikace, k níž se 
vztahují;

d) požadovat existující telefonní záznamy a 
existující záznamy o datovém provozu 
v držení investičních podniků;
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Or. en

Odůvodnění

Pravomoc požadovat existující telefonní záznamy a existující záznamy o datovém provozu 
v držení investičních podniků je pro příslušné orgány nezbytná k výkonu jejich funkcí 
v souladu se směrnicí MiFID.

Pozměňovací návrh 1218
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) požadovat existující telefonní záznamy a 
existující záznamy o datovém provozu 
v držení investičních podniků, existuje-li 
přiměřené podezření, že tyto záznamy, jež 
se týkají předmětu kontroly, mohou být 
důležité k prokázání případu porušení 
povinností investičního podniku podle této 
směrnice; tyto záznamy se však nesmějí 
týkat obsahu komunikace, k níž se 
vztahují;

d) požadovat existující telefonní záznamy a 
existující záznamy o datovém provozu 
v držení investičních podniků včetně 
obsahu komunikace, k níž se vztahují;

Or. en

Odůvodnění

V mnoha případech zneužití trhu byl obsah záznamu telefonického rozhovoru pro konečné 
odsouzení klíčový. Nestačí vědět, že se určitý telefonický hovor uskutečnil, protože výpovědní 
hodnotu ve věci chování představujícího zneužití bude mít právě obsah.

Pozměňovací návrh 1219
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) požadovat existující telefonní záznamy a d) požadovat existující telefonní záznamy a 
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existující záznamy o datovém provozu 
v držení investičních podniků, existuje-li 
přiměřené podezření, že tyto záznamy, jež 
se týkají předmětu kontroly, mohou být 
důležité k prokázání případu porušení 
povinností investičního podniku podle této 
směrnice; tyto záznamy se však nesmějí 
týkat obsahu komunikace, k níž se 
vztahují;

existující záznamy o datovém provozu 
v držení investičních podniků;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přihlédnout k tomu, že povinnost pořizovat záznamy má za cíl ochránit investory a 
zajistit účinný dohled nad investičními podniky stejně jako obecný požadavek na vedení 
záznamů.

Pozměňovací návrh 1220
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) požadovat existující telefonní záznamy a 
existující záznamy o datovém provozu 
v držení investičních podniků, existuje-li 
přiměřené podezření, že tyto záznamy, jež 
se týkají předmětu kontroly, mohou být 
důležité k prokázání případu porušení 
povinností investičního podniku podle této 
směrnice; tyto záznamy se však nesmějí 
týkat obsahu komunikace, k níž se 
vztahují;

d) požadovat existující telefonní záznamy a 
existující záznamy o datovém provozu 
nebo rovnocenné záznamy uvedené 
v čl. 16 odst. 7 v držení investičních 
podniků, existuje-li přiměřené podezření, 
že tyto záznamy, jež se týkají předmětu 
kontroly, mohou být důležité k prokázání 
případu porušení povinností investičního 
podniku podle této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 1221
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) požádat o zmrazení nebo obstavení 
aktiv;

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc požádat o zmrazení nebo obstavení aktiv je dalekosáhlá a měla by v tomto článku 
zůstat. Je vhodné, aby příslušné orgány mohly tuto pravomoc vykonávat podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh 1222
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) požadovat od jakékoliv osoby informace, 
včetně veškeré příslušné dokumentace, 
týkající se velikosti a účelu pozice nebo 
expozice uzavřené prostřednictvím 
některého derivátu a veškerých aktiv nebo 
pasiv na základním trhu.

i) požadovat od jakékoliv osoby informace, 
včetně veškeré příslušné dokumentace, 
týkající se velikosti a účelu pozice nebo 
expozice uzavřené prostřednictvím 
některého komoditního derivátu a 
veškerých aktiv nebo pasiv na základním 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci uvedené v písm. i) by měly být k dispozici ve věci pozic v derivátových smlouvách 
týkajících se komodit, viz bod odůvodnění 84 („v derivátových smlouvách týkajících se 
komodit“), srov. také s bodem odůvodnění 85 a čl. 72 odst. 1 písm. g).

Pozměňovací návrh 1223
Markus Ferber
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Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) požadovat od jakékoliv osoby 
informace, včetně veškeré příslušné 
dokumentace, týkající se velikosti a účelu 
pozice nebo expozice uzavřené 
prostřednictvím některého derivátu a 
veškerých aktiv nebo pasiv na základním 
trhu.

i) vyžadovat od jakékoliv osoby poskytnutí 
informací, včetně veškeré příslušné 
dokumentace, týkající se velikosti a účelu 
pozice nebo expozice uzavřené 
prostřednictvím některého komoditního 
derivátu a veškerých aktiv nebo pasiv na 
základním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1224
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušným orgánům musí být 
poskytnuty veškeré opravné prostředky 
v rámci dohledu, které jsou pro výkon 
jejich funkcí nezbytné. V mezích 
stanovených vnitrostátním právním 
rámcem vykonávají tyto opravné 
prostředky s cílem:

Příslušným orgánům musí být poskytnuty 
veškeré opravné prostředky v rámci 
dohledu, které jsou pro výkon jejich funkcí 
nezbytné. Tyto opravné prostředky jsou 
vykonávány v souladu s vnitrostátním
právem a zahrnují přinejmenším právo:

Or. en

Odůvodnění

V článku 72 je pouze jeden odstavec. Druhá věta úvodního odstavce a následující písmena a) 
až h) nedávají společně dobrý smysl („…vykonávají tyto opravné prostředky…požadovat, aby 
byl ukončen …“). Proto je nutné text přeformulovat.

Pozměňovací návrh 1225
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požádat o zmrazení nebo obstavení 
aktiv;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc požádat o zmrazení nebo obstavení aktiv je dalekosáhlá a měla by v článku 71 
zůstat.

Pozměňovací návrh 1226
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požádat o zmrazení nebo obstavení 
aktiv;

b) požadovat zmrazení nebo obstavení 
aktiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1227
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) omezit možnost kterékoli osoby nebo 
kategorie osob uzavřít derivátovou 
smlouvu na určitou komoditu, mimo jiné 
zavedením nediskriminačních limitů na 
pozice nebo počet těchto derivátových 
smluv na podkladové aktivum, jež některá 
kategorie osob může uzavřít za určité 
období, případně s cílem zajistit integritu a 

g) řídit možnost kterékoli osoby nebo 
kategorie osob uzavřít derivátovou 
smlouvu na určitou komoditu, případně a 
dle potřeby s cílem zajistit integritu a řádné 
fungování dotčených trhů;
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řádné fungování dotčených trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1228
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) omezit možnost kterékoli osoby nebo 
kategorie osob uzavřít derivátovou 
smlouvu na určitou komoditu, mimo jiné 
zavedením nediskriminačních limitů na 
pozice nebo počet těchto derivátových 
smluv na podkladové aktivum, jež některá 
kategorie osob může uzavřít za určité 
období, případně s cílem zajistit integritu a 
řádné fungování dotčených trhů;

g) omezit možnost kterékoli osoby nebo 
kategorie osob uzavřít derivátovou 
smlouvu na určitou komoditu, mimo jiné 
zavedením nediskriminačních limitů na 
pozice, případně s cílem zajistit integritu a 
řádné fungování dotčených trhů;

Or. en

Odůvodnění

Prahová hodnota by neměla odkazovat na počet smluv, které může určitá osoba uzavřít. Má-li 
prahová hodnota platit pro smlouvy na komoditní deriváty, měla by odkazovat na otevřené 
pozice (v článku 59 i v čl. 72 odst. 1 písm. g)).

Pozměňovací návrh 1229
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
na investiční podniky a organizátory trhu 
vztahují určité povinnosti, mohly být při 
jejich porušení uplatněny správní sankce a 

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
na investiční podniky a organizátory trhu 
vztahují určité povinnosti, mohly být při 
jejich porušení, podle podmínek 
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opatření na členy řídícího orgánu 
investičního podniku nebo organizátora 
trhu a kteroukoli jinou fyzickou nebo 
právnickou osobu, která je podle 
vnitrostátního práva za porušení 
odpovědná.

stanovených vnitrostátními právními 
předpisy, uplatněny správní sankce a 
opatření na členy řídícího orgánu 
investičního podniku nebo organizátora 
trhu a kteroukoli jinou fyzickou nebo 
právnickou osobu, která je podle 
vnitrostátního práva za porušení 
odpovědná.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek zmiňuje investiční podniky a organizátory trhu. Podle čl. 1 odst. 3 se články 69 
až 80 použijí i na úvěrové instituce. Pro účely vyjasnění by mohlo být lepší zmínit úvěrové 
instituce i v článku 73.

Pozměňovací návrh 1230
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
na investiční podniky a organizátory trhu 
vztahují určité povinnosti, mohly být při 
jejich porušení uplatněny správní sankce a 
opatření na členy řídícího orgánu 
investičního podniku nebo organizátora 
trhu a kteroukoli jinou fyzickou nebo 
právnickou osobu, která je podle 
vnitrostátního práva za porušení 
odpovědná.

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
na investiční podniky a organizátory trhu 
vztahují určité povinnosti, mohly být při 
jejich porušení uplatněny správní sankce a 
opatření na členy řídícího orgánu 
investičního podniku nebo organizátora 
trhu a kteroukoli jinou fyzickou nebo 
právnickou osobu, která je podle 
vnitrostátního práva za porušení 
odpovědná. Takové sankce a opatření se 
nepoužijí na zaměstnance, které 
k určitému jednání povzbudila nebo 
donutila vnitřní pravidla, příkazy nebo 
praxe příslušného podniku nebo 
organizátora trhu.

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnanec by neměl nést individuální odpovědnost za porušení povinností, jestliže pouze 
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jednal v souladu s vnitřními pravidly, příkazy nebo praxí daného podniku nebo organizátora 
trhu.

Pozměňovací návrh 1231
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Článek 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, aby příslušný orgán 
zveřejnil bez zbytečného odkladu veškeré 
sankce nebo opatření, které byly uloženy 
za porušení ustanovení nařízení (EU) 
č. …/… (MiFIR) nebo vnitrostátních 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice, včetně typu a povahy tohoto 
porušení a totožnosti osob, které jsou za ně 
odpovědné, avšak pouze v případě, že toto 
zveřejnění významně nenaruší finanční 
trhy. Pokud by zveřejnění způsobilo 
zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu, 
příslušné orgány sankce zveřejní 
anonymně.

Členské státy stanoví, aby příslušný orgán 
mohl zveřejnit bez zbytečného odkladu 
veškeré sankce nebo opatření, které byly 
uloženy za porušení ustanovení nařízení 
(EU) č. …/… (MiFIR) nebo vnitrostátních 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice, včetně typu a povahy tohoto 
porušení a totožnosti osob, které jsou za ně 
odpovědné, avšak pouze v případě, že toto 
zveřejnění významně nenaruší finanční 
trhy. Pokud by zveřejnění způsobilo 
zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu, 
příslušné orgány sankce zveřejní 
anonymně.

Or. en

Odůvodnění

Je sporné, zda je požadavek na „automatické“ zveřejnění každé sankce v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech (viz stanovisko evropského inspektora ochrany 
údajů z 10. února 2012).

Pozměňovací návrh 1232
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 74 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, aby příslušný orgán 
zveřejnil bez zbytečného odkladu veškeré 
sankce nebo opatření, které byly uloženy 
za porušení ustanovení nařízení (EU) 
č. …/… (MiFIR) nebo vnitrostátních 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice, včetně typu a povahy tohoto 
porušení a totožnosti osob, které jsou za ně 
odpovědné, avšak pouze v případě, že toto 
zveřejnění významně nenaruší finanční 
trhy. Pokud by zveřejnění způsobilo 
zúčastněným stranám nepřiměřenou 
škodu, příslušné orgány sankce zveřejní 
anonymně.

Členské státy stanoví, aby příslušný orgán 
zveřejnil bez zbytečného odkladu veškeré 
sankce nebo opatření, které byly uloženy 
za porušení ustanovení nařízení (EU)
č. …/… (MiFIR) nebo vnitrostátních 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice, včetně typu a povahy tohoto 
porušení a totožnosti osob, které jsou za ně 
odpovědné, avšak pouze v případě, že toto 
zveřejnění významně nenaruší finanční 
trhy. Pokud by zveřejnění způsobilo 
zúčastněným fyzickým osobám
nepřiměřenou škodu, příslušné orgány 
sankce vůči těmto fyzickým osobám 
zveřejní anonymně.

Or. en

Pozměňovací návrh 1233
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento článek se použije na: 1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a 
správní předpisy stanovily sankce pro:

Or. en

Odůvodnění

Úvod článku je podivný a neúplný.

Pozměňovací návrh 1234
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – písm. k
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) systém MTF nebo systém OTF, který 
nevytvoří pravidla, postupy a opatření nebo 
který nedodrží pokyny v souladu 
s vnitrostátními prováděcími předpisy 
k článkům 18, 19 a 20;

k) systém MTF, který nevytvoří pravidla, 
postupy a opatření nebo který nedodrží 
pokyny v souladu s vnitrostátními 
prováděcími předpisy k článkům 18, 19 a 
20;

Or. en

Pozměňovací návrh 1235
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Článek 75 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) investiční podnik, který při provádění 
příkazů opakovaně nedosáhne nejlepšího 
možného výsledku pro klienty a který 
nezavede opatření v souladu 
s vnitrostátními prováděcími předpisy 
k článku 27 a článku 28;

n) investiční podnik, který nezavede 
opatření v souladu s vnitrostátními 
prováděcími předpisy k článku 27 a článku 
28;

Or. en

Pozměňovací návrh 1236
Thomas Mann

Návrh směrnice
Článek 75 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) investiční podnik, který při provádění 
příkazů opakovaně nedosáhne nejlepšího 
možného výsledku pro klienty a který 
nezavede opatření v souladu 
s vnitrostátními prováděcími předpisy 
k článku 27 a článku 28;

n) investiční podnik, který se nesnaží 
dosáhnout nejlepšího možného výsledku 
pro klienty zavedením opatření v souladu 
s vnitrostátními prováděcími předpisy 
k článku 27 a článku 28;
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Or. en

Odůvodnění

Ačkoli investiční podniky přijmou veškerá přiměřená opatření k tomu, aby dosáhly nejlepšího 
možného výsledku pro své klienty, neměly by být povinny dosáhnout nejlepšího možného 
výsledku v konkrétním případě. Nejlepší výsledek nelze zaručit obecnou prováděcí politikou, 
byla by nutná individuální srovnávání před každou transakcí.

Pozměňovací návrh 1237
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – písm. r

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

r) regulovaný trh nebo organizátora trhu, 
který nezavede systémy, postupy, opatření 
a pravidla a který neposkytne přístup 
k údajům v souladu s vnitrostátními 
prováděcími předpisy k článku 51;

r) regulovaný trh nebo organizátora trhu, 
který nezavede systémy, postupy, opatření 
a pravidla a který neposkytne přístup 
k údajům v souladu s vnitrostátními 
prováděcími předpisy k článku 51 nebo 
nezavede režim kroků kotace podle článku 
51a;

Or. en

Pozměňovací návrh 1238
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – písm. z a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

za) fyzickou osobu, jež přísluší k řídícímu 
orgánu organizátora trhu nebo 
investičního podniku, která má poznatky o 
jakýchkoli porušeních uvedených v tomto 
odstavci a rozhodne se tato porušení 
neoznámit příslušnému orgánu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1239
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 1 zahrnovaly
uplatnitelné správní sankce a opatření 
přinejmenším tyto:

Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 1 jejich právní či 
správní předpisy stanovily uplatnitelné 
správní sankce a opatření přinejmenším 
včetně těchto:

Or. en

Pozměňovací návrh 1240
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejné prohlášení, v němž je uvedena 
fyzická nebo právnická osoba a povaha 
porušení předpisů;

a) veřejné prohlášení nebo varování, 
v němž je uvedena fyzická nebo právnická 
osoba a povaha porušení předpisů;

Or. en

Odůvodnění

„Veřejné“ prohlášení by mělo mít stejný význam a oblast použití jako „varování“.

Pozměňovací návrh 1241
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dočasný zákaz výkonu funkce 
v investičních podnicích vydaný 
jakémukoliv členovi řídícího orgánu 
investičního podniku nebo kterékoli jiné 
odpovědné fyzické osobě;

d) dočasný zákaz výkonu řídicí funkce 
v investičních podnicích vydaný 
jakémukoliv členovi řídícího orgánu 
investičního podniku nebo kterékoli jiné 
odpovědné fyzické osobě;

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti sankce je příliš široká. Sankce se použije na osoby, které jsou formálně 
jmenovány členy správní rady, a brání jim ve výkonu řídících funkcí v investičních podnicích.  
Zakazovat členům správní rady výkon jakékoli funkce v investičních podnicích není 
přiměřené. Zákaz překračuje rámec účelu a oblasti působnosti článku 9, který pouze stanoví 
požadavky na členy správní rady a nikoli každou osobu, která vykonává nějaké funkce 
v investičních podnicích.

Pozměňovací návrh 1242
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dočasný zákaz výkonu funkce 
v investičních podnicích vydaný 
jakémukoliv členovi řídícího orgánu 
investičního podniku nebo kterékoli jiné 
odpovědné fyzické osobě;

d) dočasný nebo trvalý zákaz výkonu 
funkce v investičních podnicích vydaný 
jakémukoliv členovi řídícího orgánu 
investičního podniku nebo kterékoli jiné 
odpovědné fyzické osobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1243
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) v případě podniku zabývajícího se 
algoritmickým obchodováním dočasný 
nebo trvalý zákaz přístupu na regulované 
trhy, k systému MTF a OTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 1244
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě právnické osoby správní 
peněžité sankce až do výše 10 % celkového 
ročního obratu právnické osoby za 
předchozí hospodářský rok; je-li právnická 
osoba dceřiným podnikem mateřského 
podniku, je příslušným celkovým ročním 
obratem celkový roční obrat vyplývající 
z konsolidované účetní závěrky 
mateřského podniku, který stojí v čele 
dceřiných podniků, za předchozí 
hospodářský rok;

e) v případě právnické osoby správní 
peněžité sankce až do výše 20 % celkového 
ročního obratu právnické osoby za 
předchozí hospodářský rok; je-li právnická 
osoba dceřiným podnikem mateřského 
podniku, je příslušným celkovým ročním 
obratem celkový roční obrat vyplývající 
z konsolidované účetní závěrky 
mateřského podniku, který stojí v čele 
dceřiných podniků, za předchozí 
hospodářský rok;

Or. en

Pozměňovací návrh 1245
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – první pododstavec – písm. f



PE489.423v01-00 20/63 AM\901516CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce až do výše 5 000 000 EUR nebo 
v členském státě, kde euro není úřední 
měnou, až do výše odpovídající hodnoty 
v národní měně ke dni vstupu této směrnice 
v platnost;

f) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce až do výše 100 % celkového 
ročního příjmu dané fyzické osoby 
v předchozím obchodním roce nebo, 
pokud je tato částka vyšší, 5 000 000 EUR 
nebo v členském státě, kde euro není 
úřední měnou, až do výše odpovídající 
hodnoty v národní měně ke dni vstupu této 
směrnice v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1246
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – první pododstavec – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce až do výše 5 000 000 EUR nebo 
v členském státě, kde euro není úřední 
měnou, až do výše odpovídající hodnoty 
v národní měně ke dni vstupu této směrnice 
v platnost;

f) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce až do výše 1 000 000 EUR nebo 
v členském státě, kde euro není úřední 
měnou, až do výše odpovídající hodnoty 
v národní měně ke dni vstupu této směrnice 
v platnost;

Or. en

Odůvodnění

Částka 5 000 000 EUR přesahuje majetek většiny fyzických osob, včetně osob zúčastněných ve 
vedení investičních podniků. Otázkou je, zda existuje porušení směrnice MiFID, které by 
mohlo pokutu ve výši 5 milionů EUR pro fyzickou osobu odůvodnit. Mnohá z nejzávažnějších 
porušení sankcionuje i trestní právo. V takových případech by členské státy měly mít možnost 
zvolit namísto správní sankce trestní postih.

Pozměňovací návrh 1247
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) správní peněžité sankce až do 
dvojnásobné výše výhody, která byla 
porušením předpisů získána, pokud lze tuto 
výhodu stanovit.

g) aniž jsou dotčena písmena e) a f), 
správní peněžité sankce až do 
desetinásobné výše výhody, která byla 
porušením předpisů získána, pokud lze tuto 
výhodu stanovit.

Or. en

Odůvodnění

Dvojnásobek výhody není odrazující, jestliže je známo, že porušení se obtížně prokazuje a 
trestá.

Pozměňovací návrh 1248
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud lze výhodu získanou porušením 
předpisů stanovit, členské státy zajistí, aby 
její maximální úroveň nebyla nižší než 
dvojnásobná výše této výhody.

Pokud lze výhodu získanou porušením 
předpisů stanovit, členské státy zajistí, aby 
její maximální úroveň nebyla nižší než 
desetinásobná výše této výhody a nižší než 
ztráty, které v důsledku daného porušení 
utrpěli ostatní účastníci trhu.

Or. en

Odůvodnění

Sankce musí osobu porušující směrnici výrazně poškodit.

Pozměňovací návrh 1249
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku podléhají druhy 
správních opatření a sankcí a výše 
správních peněžitých sankcí podmínkám 
stanoveným ve vnitrostátním právu.

Or. en

Odůvodnění

Ve vnitrostátním právu musí být možné rozlišit druhy a úroveň sankcí; určení výše by nemělo 
být ponecháno na příslušných orgánech. Zásada proporcionality platí na formální i skutečné 
úrovni. Sankce by měla odpovídat porušení jak z hlediska zákona, tak z hlediska použití.

Pozměňovací návrh 1250
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zohlednily při určování druhu 
správních sankcí a opatření a úrovně 
správních peněžitých sankcí všechny 
relevantní okolnosti, včetně:

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zohlednily při určování druhu 
správních sankcí a opatření a úrovně 
správních peněžitých sankcí všechny 
relevantní okolnosti, dle potřeby včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 1251
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zřídily účinné mechanismy, které 
podpoří hlášení případů porušení 
ustanovení nařízení …/… (MiFIR) a 
vnitrostátních prováděcích předpisů k této 
směrnici příslušným orgánům.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zřídily účinné a spolehlivé 
mechanismy, které podpoří hlášení 
potenciálních nebo skutečných případů 
porušení ustanovení nařízení …/…  
(MiFIR) a vnitrostátních prováděcích 
předpisů k této směrnici příslušným 
orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 1252
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vhodnou ochranu pro zaměstnance 
finančních institucí, kteří případy porušení 
předpisů uvnitř finanční instituce nahlásí;

b) vhodnou ochranu včetně plné 
anonymity pro zaměstnance finančních 
institucí, kteří případy porušení předpisů 
uvnitř finanční instituce nahlásí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1253
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vhodnou ochranu pro zaměstnance 
finančních institucí, kteří případy porušení 
předpisů uvnitř finanční instituce nahlásí;

b) vhodnou ochranu a možnost anonymity 
pro zaměstnance finančních institucí, kteří 
případy porušení předpisů uvnitř finanční 
instituce nahlásí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1254
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) jasná pravidla, která institucím 
zakazují zjišťovat totožnost fyzické osoby, 
která porušení oznámila.

Or. en

Pozměňovací návrh 1255
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby finanční 
instituce měly zavedeny odpovídající 
postupy, které jejich zaměstnancům 
umožní hlásit případy porušení předpisů 
interně prostřednictvím zvláštního kanálu.

2. Členské státy požadují, aby finanční 
instituce měly zavedeny odpovídající 
postupy, které jejich zaměstnancům 
umožní hlásit případy porušení předpisů 
interně prostřednictvím zvláštního kanálu.
Takové postupy lze stanovit 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
jiných ujednání poskytnutých sociálními 
partnery. Použije se stejná ochrana, jakou 
uvádějí písmena b), c) a ca) druhého 
pododstavce odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Již existují zavedené postupy, v nichž mohou volení odboroví zástupci fungovat jako 
prostředníci v rámci podávání interních hlášení. Plná ochrana musí být zajištěna i 
zaměstnancům, kteří tyto postupy využívají.
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Pozměňovací návrh 1256
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zaměstnanci nesmí v nahlášení 
porušení předpisů uvnitř finanční 
instituce bránit žádná pravidla utajení. 
Žádná informace, která přispěje 
k prokázání porušení předpisů uvnitř 
finanční instituce, již nebude považována 
za důvěrnou a její sdělení v dobré víře 
neznamená pro osoby sdělující takovou 
informaci jakoukoli odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1257
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 78 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem týkajících 
se postupů a forem předkládání informací 
uvedených v tomto článku.

vypouští se

Komisi je svěřena pravomoc k přijímání 
prováděcích technických norem 
uvedených v prvním pododstavci 
postupem podle článku 15 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[XX].
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Or. en

Odůvodnění

Vypracování postupů a norem by nemělo být pro orgán ESMA prioritou.

Pozměňovací návrh 1258
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že jeden nebo více 
níže uvedených orgánů určených 
vnitrostátním právem může v zájmu 
spotřebitelů a v souladu s vnitrostátním 
právem rovněž podat žalobu u soudů nebo 
příslušných správních orgánů, aby zajistil
uplatňování nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR] a vnitrostátních předpisů 
k provedení této směrnice:

2. Členské státy stanoví, že níže uvedené 
orgány určené vnitrostátním právem 
mohou v zájmu spotřebitelů a v souladu 
s vnitrostátním právem rovněž podat 
žalobu u soudů nebo příslušných správních 
orgánů, aby zajistily uplatňování nařízení 
(EU) č. …/… [MiFIR] a vnitrostátních 
předpisů k provedení této směrnice:

Or. en

Odůvodnění

na základě návrhu Evropské organizace spotřebitelů (BEUC)

Pozměňovací návrh 1259
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 79 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79a
Občanskoprávní odpovědnost

Členské státy zajistí, aby v případech, kdy 
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se investiční podnik nebo organizátor trhu 
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti dopustil 
jakéhokoli z porušení předpisů uvedených 
v článku 75 této směrnice, které poškodí 
investora, může tento investor na 
investiční podnik nebo organizátora trhu 
podat žalobu za jakoukoli škodu, která 
byla tomuto investorovi způsobena.
Investiční podnik nebo organizátor trhu 
jedná z hrubé nedbalosti, pokud závažně 
zanedbává povinnosti uložené mu touto 
směrnicí.
Jestliže investor zjistí skutečnosti, z nichž 
lze dovodit, že se investiční podnik nebo 
organizátor trhu dopustil jakéhokoli 
z porušení předpisů uvedených v článku 
75 této směrnice, členské státy zajistí, aby 
bylo na investičním podniku nebo 
organizátorovi trhu prokázat, že se tohoto 
porušení předpisů nedopustil nebo že 
dané porušení předpisů nemělo dopad na 
zájmy daného investora.
Občanskoprávní odpovědnost podle 
odstavce 1 nelze předem vyloučit ani 
omezit dohodou. Členské státy zajistí, aby 
jakékoli ustanovení v takových dohodách, 
které předem vylučuje nebo omezuje 
občanskoprávní odpovědnost, bylo 
považováno za absolutně neplatné.
Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta 
pro nároky související s porušením 
předpisů uvedeným v článku 75 této 
směrnice začala běžet od okamžiku, kdy se 
investoři o porušení předpisů dozví nebo 
by se bez hrubé nedbalosti měli dozvědět.
Promlčecí lhůty činí nejméně 10 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1260
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí zavedení účinných 
postupů vyřizování stížností a zjednávání 
nápravy pro mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů v souvislosti 
s investičními a doplňkovými službami, 
které poskytují investiční podniky, 
popřípadě s využitím stávajících subjektů.
Členské státy dále zajistí, aby všechny 
investiční podniky využívaly jeden nebo 
více takových subjektů, které tyto postupy 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy 
provádějí. 

1. Členské státy zajistí zavedení účinných 
postupů vyřizování stížností a zjednávání 
nápravy pro mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů v souvislosti 
s investičními a doplňkovými službami, 
které poskytují investiční podniky, 
popřípadě s využitím stávajících subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost nadále využívat stávajících subjektů pro mimosoudní 
řešení spotřebitelských sporů i ve věci sporů ohledně služeb poskytovaných investičními 
podniky. V členských státech existují vnitrostátní systémy, v nichž se investiční podniky 
nemusí nebo nemohou řídit dotčeným orgánem. V takových systémech bude stížnost 
spotřebitele řešena i bez účasti investičního podniku.

Pozměňovací návrh 1261
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud s přihlédnutím k situaci na trhu 
cenných papírů v hostitelském členském 
státě činnost regulovaného trhu, systému 
MTF a systému OTF, který v hostitelském 
členském státě vytvořil určité mechanismy, 
nabude značného významu pro fungování 
trhů cenných papírů a ochranu investorů 
v tomto v hostitelském členském státě, 
zavedou příslušné orgány regulovaného 
trhu domovského a hostitelského státu 

2. Pokud s přihlédnutím k situaci na trhu 
cenných papírů v hostitelském členském 
státě činnost regulovaného trhu nebo 
systému MTF, který v hostitelském 
členském státě vytvořil určité mechanismy, 
nabude značného významu pro fungování 
trhů cenných papírů a ochranu investorů 
v tomto v hostitelském členském státě, 
zavedou příslušné orgány regulovaného 
trhu domovského a hostitelského státu 
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přiměřená ujednání o spolupráci. přiměřená ujednání o spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1262
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) žádostech o omezení velikosti pozice 
nebo expozice podle čl. 72 odst. 1 písm. f);

a) žádostech o omezení velikosti pozice 
nebo expozice podle čl. 72 písm. f);

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 72.

Pozměňovací návrh 1263
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) omezeních možnosti osob uzavřít 
smlouvu na některý nástroj podle čl. 72 
odst. 1 písm. g).

b) omezeních možnosti osob uzavřít 
smlouvu na některý nástroj podle čl. 72 
písm. g).

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 72.
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Pozměňovací návrh 1264
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení musí případně zahrnovat 
podrobné údaje o žádosti podle čl. 72 
odst. 1 písm. f), včetně totožnosti osoby 
nebo osob, jimž byla určena, a důvody této 
žádosti, jakož i rozsah omezení 
zavedených podle čl. 72 odst. 1 písm. g), 
včetně dotčené osoby nebo kategorie osob, 
použitelných finančních nástrojů, 
kvantitativních opatření nebo prahových 
hodnot, jako je maximální počet smluv, 
které osoby mohou uzavřít před dosažením 
limitu, výjimky z nich a důvody pro ně.

Oznámení musí případně zahrnovat 
podrobné údaje o žádosti podle čl. 72 
písm. f), včetně totožnosti osoby nebo 
osob, jimž byla určena, a důvody této 
žádosti, jakož i rozsah omezení 
zavedených podle čl. 72 písm. g), včetně 
dotčené osoby nebo kategorie osob, 
použitelných finančních nástrojů, 
kvantitativních opatření nebo prahových 
hodnot, jako je maximální počet smluv, 
které osoby mohou uzavřít před dosažením 
limitu, výjimky z nich a důvody pro ně.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 72.

Pozměňovací návrh 1265
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení musí případně zahrnovat 
podrobné údaje o žádosti podle čl. 72 
odst. 1 písm. f), včetně totožnosti osoby 
nebo osob, jimž byla určena, a důvody této 
žádosti, jakož i rozsah omezení 
zavedených podle čl. 72 odst. 1 písm. g), 
včetně dotčené osoby nebo kategorie osob, 
použitelných finančních nástrojů, 
kvantitativních opatření nebo prahových 
hodnot, jako je maximální počet smluv, 

Oznámení musí případně zahrnovat 
podrobné údaje o žádosti podle čl. 72 
odst. 1 písm. f), včetně totožnosti osoby 
nebo osob, jimž byla určena, a důvody této 
žádosti, jakož i rozsah omezení 
zavedených podle čl. 72 odst. 1 písm. g), 
včetně dotčené osoby nebo kategorie osob, 
použitelných finančních nástrojů, 
kvantitativních opatření nebo prahových 
hodnot, jako jsou neuhrazené pozice, které 
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které osoby mohou uzavřít před dosažením 
limitu, výjimky z nich a důvody pro ně.

mohou uzavřít před dosažením limitu, 
výjimky z nich a důvody pro ně.

Or. en

Pozměňovací návrh 1266
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán členského státu, který 
obdrží oznámení podle tohoto odstavce, 
může přijmout opatření v souladu s čl. 72 
odst. 1 písm. f) nebo g), pokud je 
přesvědčen, že dané opatření je nezbytné 
k dosažení cíle jiného příslušného orgánu. 
Příslušný orgán rovněž podá oznámení 
v souladu s tímto odstavcem i v případě, že 
navrhne přijetí opatření.

Příslušný orgán členského státu, který 
obdrží oznámení podle tohoto odstavce, 
může přijmout opatření v souladu s čl. 72 
písm. f) nebo g), pokud je přesvědčen, že 
dané opatření je nezbytné k dosažení cíle 
jiného příslušného orgánu. Příslušný orgán 
rovněž podá oznámení v souladu s tímto 
odstavcem i v případě, že navrhne přijetí 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 72.

Pozměňovací návrh 1267
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření ke 
stanovení kritérií, podle nichž by bylo 
možné považovat činnost regulovaného 

7. Komise je po konzultaci s orgánem 
ESMA zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření ke 
stanovení kritérií, podle nichž by bylo 
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trhu v hostitelském členském státě za 
činnost se značným významem pro 
fungování trhů cenných papírů, a ochrany 
investorů v tomto v hostitelském členském 
státě. 2

možné považovat činnost regulovaného 
trhu v hostitelském členském státě za 
činnost se značným významem pro 
fungování trhů cenných papírů, a ochrany 
investorů v tomto v hostitelském členském 
státě. 2

Or. en

Odůvodnění

Doplňuje požadavek, aby Komise konzultovala orgán ESMA, než začne jednat.

Pozměňovací návrh 1268
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou orgánu ESMA 
postoupit i situace, kdy příslušný orgán 
nesouhlasí s postupem nebo obsahem 
činnosti nebo nečinnosti příslušného 
orgánu jiného členského státu 
v souvislosti s jakýmikoli ustanoveními 
této směrnice nebo nařízení (EU) č. .../... 
[MiFIR].

Or. en

Odůvodnění

Postup závazného zprostředkování bude použitelný na všechna ustanovení této směrnice a 
nařízení MIFIR, aby se zajistilo, že pravidla budou na celém vnitřním trhu vymáhána 
jednotně.

Pozměňovací návrh 1269
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 90 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud má příslušný orgán hostitelského 
členského státu regulovaného trhu, systému 
MTF nebo systému OTF jasné 
a prokazatelné důvody se domnívat, že 
tento regulovaný trh, systém MTF nebo 
systém OTF porušuje povinnosti 
vyplývající z předpisů přijatých na základě 
této směrnice, postoupí tato zjištění 
příslušnému orgánu domovského 
členského státu regulovaného trhu, systému 
MTF nebo systému OTF.

Pokud má příslušný orgán hostitelského
členského státu regulovaného trhu nebo
systému MTF jasné a prokazatelné důvody 
se domnívat, že tento regulovaný trh nebo
systém MTF porušuje povinnosti 
vyplývající z předpisů přijatých na základě 
této směrnice, postoupí tato zjištění 
příslušnému orgánu domovského 
členského státu regulovaného trhu nebo
systému MTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 1270
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 91 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce a výměna informací s orgánem 
ESMA

Spolupráce a výměna informací s orgánem 
ESMA v rámci Evropského systému 
finančního dohledu (ESFS) a v rámci 
Evropského systému centrálních bank 
(ESCB)

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti a právní jistoty by navrhovaná směrnice MiFID měla odrážet zásadu 
spolupráce stanovenou v rámci nedávné reformy evropského finančního dohledu. Kromě toho 
by měla být zlepšena ujednání o sdílení informací pro centrální banky v systému ESCB včetně 
ECB. ECB doporučuje zavést dle potřeby podobné změny v ostatních směrnicích pro finanční 
odvětví – viz také pozměňovací návrh 3 k článku 7 navrhované směrnice ve stanovisku ECB 
CON/2012/5. (návrh ECB)

Pozměňovací návrh 1271
Sylvie Goulard
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Návrh směrnice
Čl. 91 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce a výměna informací s orgánem 
ESMA

Spolupráce a výměna informací s orgánem 
ESMA v rámci Evropského systému 
finančního dohledu (ESFS) a v rámci 
Evropského systému centrálních bank 
(ESCB)

Or. en

Pozměňovací návrh 1272
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Příslušné orgány jako strany systému 
ESFS spolupracují s důvěrou a plným 
vzájemným respektem, zejména při 
zajišťování toku odpovídajících a 
spolehlivých informací mezi sebou a 
jinými stranami systému ESFS v souladu 
se zásadou loajální spolupráce podle čl. 4 
odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti a právní jistoty by navrhovaná směrnice MiFID měla odrážet zásadu 
spolupráce stanovenou v rámci nedávné reformy evropského finančního dohledu. Kromě toho
by měla být zlepšena ujednání o sdílení informací pro centrální banky v systému ESCB včetně 
ECB.

Pozměňovací návrh 1273
Robert Goebbels
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Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány jako strany systému 
ESFS spolupracují s důvěrou a plným 
vzájemným respektem, zejména při 
zajišťování toku odpovídajících a 
spolehlivých informací mezi sebou a 
jinými stranami systému ESFS v souladu 
se zásadou loajální spolupráce podle čl. 4 
odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti a právní jistoty by navrhovaná směrnice MiFID měla odrážet zásadu 
spolupráce stanovenou v rámci nedávné reformy evropského finančního dohledu. Kromě toho 
by měla být zlepšena ujednání o sdílení informací pro centrální banky v systému ESCB včetně 
ECB. ECB doporučuje zavést dle potřeby podobné změny v ostatních směrnicích pro finanční 
odvětví – viz také pozměňovací návrh 3 k článku 7 navrhované směrnice ve stanovisku ECB 
CON/2012/5. (návrh ECB)

Pozměňovací návrh 1274
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány neprodleně poskytnou 
orgánu ESMA veškeré informace nezbytné 
k tomu, aby mohl tento orgán plnit své 
povinnosti podle této směrnice a v souladu 
s článkem 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.

2. Příslušné orgány neprodleně poskytnou 
orgánu ESMA veškeré informace nezbytné 
k tomu, aby mohl tento orgán plnit své 
povinnosti podle této směrnice a v souladu 
s článkem 35 nařízení (EU) č. 1095/2010 a 
dle potřeby poskytnou centrálním bankám 
v systému ESCB veškeré informace 
relevantní pro plnění jejich příslušných 
úkolů.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu jasnosti a právní jistoty by navrhovaná směrnice MiFID měla odrážet zásadu 
spolupráce stanovenou v rámci nedávné reformy evropského finančního dohledu. Kromě toho 
by měla být zlepšena ujednání o sdílení informací pro centrální banky v systému ESCB včetně 
ECB. ECB doporučuje zavést dle potřeby podobné změny v ostatních směrnicích pro finanční 
odvětví – viz také pozměňovací návrh 3 k článku 7 navrhované směrnice ve stanovisku ECB 
CON/2012/5. (návrh ECB)

Pozměňovací návrh 1275
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány neprodleně poskytnou 
orgánu ESMA veškeré informace nezbytné 
k tomu, aby mohl tento orgán plnit své 
povinnosti podle této směrnice a v souladu 
s článkem 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.

2. Příslušné orgány neprodleně poskytnou 
orgánu ESMA veškeré informace nezbytné 
k tomu, aby mohl tento orgán plnit své 
povinnosti podle této směrnice a v souladu 
s článkem 35 nařízení (EU) č. 1095/2010 a 
dle potřeby poskytnou centrálním bankám 
v systému ESCB veškeré informace 
relevantní pro plnění jejich příslušných 
úkolů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti a právní jistoty by navrhovaná směrnice MiFID měla odrážet zásadu 
spolupráce stanovenou v rámci nedávné reformy evropského finančního dohledu. Kromě toho 
by měla být zlepšena ujednání o sdílení informací pro centrální banky v systému ESCB včetně 
ECB.

Pozměňovací návrh 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Článek 91 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91a
Poradní výbor ESMA pro 

vysokofrekvenční obchodování
Do 30. června 2014 zřídí orgán ESMA 
poradní výbor složený z národních 
odborníků, který bude určovat, jaký vývoj 
v oblasti vysokofrekvenčního obchodování 
by mohl zakládat manipulaci s trhem, a to 
s cílem:
a) zvyšovat znalosti orgánu ESMA o 
vysokofrekvenčním obchodování a
b) poskytnout seznam nekalých praktik, 
pokud jde o vysokofrekvenční 
obchodování, včetně praktik typu 
spoofing, quote stuffing a layering, pro 
účely čl. 5 odst. 1a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 ze dne 
... [MAR].

Or. en

Pozměňovací návrh 1277
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Článek -92 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -92a
Obecná ustanovení

1. Subjekt ze třetí země, který uzavírá 
derivátovou smlouvu s evropskou 
protistranou, pokud má daný derivát 
přímý, podstatný a předvídatelný účinek 
v rámci Unie ve smyslu čl. 4 odst. 1 
písm. a) bodu v) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. .../... o 
mimoburzovních derivátových 
transakcích, ústředních protistranách a 
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registrech obchodních údajů (EMIR), 
získá předem povolení orgánu ESMA, 
jestliže vystupuje jako obchodník 
v derivátových smlouvách, pravidelně 
uzavírá derivátové smlouvy 
s protistranami v rámci běžného 
podnikání na vlastní účet nebo se zapojuje 
do činnosti, díky níž je v oblasti obchodu 
obecně znám jako obchodník nebo tvůrce 
trhu pro derivátové smlouvy.
2. Subjekty ze třetích zemí uvedené 
v odstavci 1 eviduje orgán ESMA 
v registru podniků ze třetích zemí, který 
orgán ESMA vede v souladu s článkem 38 
nařízení (EU) č. .../... (MiFIR).
3. Orgán ESMA vydá povolení uvedené 
v odstavci 1, pouze pokud se bude 
domnívat, že právní předpisy a předpisy o 
dohledu a vymáhání třetí země původu 
subjektu splňují tyto podmínky:
a) na investiční služby a činnosti se 
vztahuje povolení a nepřetržitý účinný 
dohled a vymáhání;
b) na investiční služby a činnosti se 
vztahují dostatečné kapitálové požadavky 
a přiměřené požadavky týkající se 
akcionářů a členů jejich řídícího orgánu;
c) na investiční služby a činnosti se 
vztahují náležité organizační požadavky 
v oblasti funkcí vnitřní kontroly;
d) na investiční služby a činnost se 
vztahují odpovídající pravidla jednání.
4. Na Komisi je přenesena pravomoc 
k přijímání regulačních technických 
norem upřesňujících:
a) informace, které žadatelský subjekt ze 
třetí země poskytne orgánu ESMA ve své 
žádosti o registraci v souladu s odstavcem 
3;
b) formát informací, jež mají být 
poskytnuty v souladu s odstavcem 1;
c) kritéria stanovená v odstavci 3.
Regulační technické normy uvedené 
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v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
Orgán ESMA předloží návrh regulačních 
technických norem Komisi do […]*.
_________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. en

Pozměňovací návrh 1278
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Článek -92 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -92b
Mechanismus pro předcházení 

duplicitním nebo rozporným pravidlům
1. Orgán ESMA je Komisi nápomocen při 
sledování a podávání zpráv Evropskému 
parlamentu a Radě o mezinárodním 
uplatňování zásad stanovených v článku -
92a, zejména pokud jde o případné 
duplicitní nebo rozporné požadavky na 
účastníky trhu, a Komise doporučí možná 
opatření.
2. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které budou deklarovat, že právní předpisy 
a předpisy o dohledu a vymáhání 
příslušné třetí země jsou rovnocenné 
požadavkům vyplývajícím z této směrnice:
a) jestliže právní předpisy a předpisy o 
dohledu dané třetí země zajišťují, že 
podniky povolené v uvedené třetí zemi 
splňují právně závazné požadavky, které 
jsou rovnocenné požadavkům stanoveným 
v této směrnici, nařízení (EU) č. …/… 
(MiFIR) a směrnici 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a v jejich 
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prováděcích opatřeních;
b) jestliže daná třetí země stanoví 
rovnocenné vzájemné uznávání 
obezřetnostního rámce platného pro tyto 
subjekty a rovnocenný vzájemný přístup 
na jejich trh;
c) jestliže právní předpisy a předpisy o 
dohledu dané třetí země zajišťují ochranu 
investorů rovnocennou ochraně 
stanovené v této směrnici; a
d) jestliže právní předpisy a předpisy o 
dohledu dané třetí země jsou účinně 
uplatňovány a vymáhány spravedlivým a 
nenarušujícím způsobem, za účelem 
zajištění účinného dohledu a vymáhání 
v příslušné třetí zemi.
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 95 
odst. 2.
3. Prováděcí akt ve věci rovnocennosti 
podle odstavce 2 znamená, že protistrany 
uzavírající derivátovou transakci, která 
podléhá postupu podle článku -92a, jsou 
osvobozeny od postupu povolování podle 
odstavce 1 článku -92a.
4. Orgán ESMA uzavře dohody o 
spolupráci s relevantními příslušnými 
orgány třetích zemí, jejíž právní rámec a 
rámec dohledu byly uznány za 
rovnocenné v souladu s odstavcem 1. Tyto 
dohody upřesňují přinejmenším:
a) mechanismus výměny informací mezi 
orgánem ESMA a příslušnými orgány 
dotčených třetích zemí, včetně přístupu ke 
všem informacím týkajícím se podniků 
mimo EU s povolením ve třetích zemích, 
které si orgán ESMA vyžádá;
b) mechanismus pro okamžité 
informování orgánu to ESMA v případě, 
že se příslušný orgán třetí země bude 
domnívat, že podnik ve třetí zemi, nad 
nímž vykonává dohled a který orgán 
ESMA zapsal do registru podle článku 38 
nařízení (EU) č. .../... (MiFIR), porušuje 
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podmínky svého povolení nebo jiné právní 
předpisy, které je povinen dodržovat;
c) postupy týkající se koordinace činností 
dohledu včetně kontrol na místě v případě 
potřeby.
5. Komise ve spolupráci s orgánem ESMA 
sleduje účinné provádění požadavků 
rovnocenných požadavkům článku -92a 
třetími zeměmi, pro něž byl přijat 
prováděcí akt o rovnocennosti, a 
pravidelně nejméně jednou ročně podává 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 
Pokud zpráva odhalí nedostatečné nebo 
nejednotné uplatňování rovnocenných 
požadavků orgány třetích zemí, Komise do 
30 kalendářních dnů od předložení zprávy 
odejme uznání rovnocennosti právního 
rámce dotčené třetí země. Jestliže je 
prováděcí akt o rovnocennosti odvolán, 
subjekty ze třetí země automaticky opět 
podléhají všem požadavkům obsaženým 
v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 1279
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k příjímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94, pokud jde o čl. 2 odst. 3, 
čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 
odst. 12, čl. 17 odst. 6, čl. 23 odst. 3, čl. 24 
odst. 8, čl. 25 odst. 6, čl. 27 odst. 7, čl. 28 
odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 32 odst. 3, čl. 35 
odst. 8, čl. 44 odst. 4, čl. 51 odst. 7, čl. 52 
odst. 6, čl. 53 odst. 4, čl. 59 odst. 3, čl. 60 
odst. 5, čl. 66 odst. 6 a 7, čl. 67 odst. 3, 7 a 
8, čl. 68 odst. 5, čl. 83 odst. 7 a čl. 99 

Komise je zmocněna k příjímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94, pokud jde o čl. 13 odst. 1, 
čl. 35 odst. 8, čl. 44 odst. 4, čl. 66 odst. 7, 
čl. 67 odst. 3, 7 a 8, čl. 68 odst. 5, čl. 83 
odst. 7 a čl. 99 odst. 2.
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odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s jinými změnami textu.

Pozměňovací návrh 1280
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) fungování organizovaných obchodních 
systémů s přihlédnutím ke zkušenostem 
příslušných orgánů v oblasti dohledu, 
k počtu systémů OTF povolených v EU a 
k jejich podílu na trhu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1281
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) dopadu zavedení služby 
konsolidovaných obchodních informací u 
akcií;

Or. en

Pozměňovací návrh 1282
Anne E. Jensen
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Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) obecném vývoji cen na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1283
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dopadu požadavků týkajících se 
automatizovaného a vysokofrekvenčního 
obchodování;

c) dopadu požadavků týkajících se 
automatizovaného a vysokofrekvenčního 
obchodování včetně přezkumu povinností 
specifikovaných v čl. 17 odst. 3 a o tom, 
zda funguje správně nebo by měl být 
rozšířen tak, aby zahrnoval koše akcií i 
jednotlivé akcie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1284
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) tom, zda měly požadavky na 
minimální kroky kotací popsané v článku 
17 podstatný vliv na fungování trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1285
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dopadu uplatnění limitů nebo jiných 
opatření na likviditu, zneužívání trhu a 
řádné stanovení cen a podmínky 
vypořádání na trzích s komoditními 
deriváty;

e) dopadu uplatnění limitů a dodatečných 
opatření na likviditu vyžadovanou 
zajišťovacími transakcemi v dobré víře, 
zneužívání trhu a zajištění řádné funkce 
zjišťování cen a podmínky vypořádání na 
trzích s komoditními deriváty a na 
prevenci, omezování nebo odstraňování 
nadměrných spekulací a výkyvů cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 1286
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) fungování služby konsolidovaných 
obchodních informací vytvořené v souladu 
s hlavou IV, zejména dostupnosti vysoce 
kvalitních informací po uzavření obchodu 
v konsolidovaném formátu zachycujícím 
celý trh v souladu se snadno použitelnými 
normami za přijatelnou cenu. Aby Komise 
zajistila kvalitu a přístupnost 
konsolidovaných informací po uzavření 
obchodu, předloží svou zprávu případně 
doplněnou o legislativní návrh na zřízení 
jediného subjektu, který bude službu 
konsolidovaných obchodních informací 
provozovat.

f) fungování služby konsolidovaných 
obchodních informací vytvořené v souladu 
s hlavou IV, zejména dostupnosti vysoce 
kvalitních informací po uzavření obchodu 
v konsolidovaném formátu zachycujícím 
celý trh v souladu se snadno použitelnými 
normami za přijatelnou cenu. Aby Komise 
zajistila kvalitu a přístupnost 
konsolidovaných informací po uzavření 
obchodu, předloží svou zprávu případně 
doplněnou o legislativní návrh na zřízení 
jediného subjektu, který bude službu 
konsolidovaných obchodních informací 
pro všechny kategorie aktiv provozovat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1287
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) dodržování povinností nejlepšího 
provádění stanovených v [článku 27] ze 
strany investičních podniků a o úrovni 
předobchodní transparentnosti na trhu 
EU, zejména o kvalitě a dostupnosti 
informací před uzavřením obchodu pro 
investory, mimo jiné s ohledem na míru 
roztříštěnosti trhu. Komise předloží svou 
zprávu doplněnou případně o legislativní 
návrh na zřízení služby konsolidovaných 
obchodních informací před uzavřením 
obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1288
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [….]
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [….]*. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

____________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: jeden rok 
ode dne vstupu této směrnice v platnost.



PE489.423v01-00 46/63 AM\901516CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 1289
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy tyto předpisy použijí od […]
s výjimkou ustanovení provádějících do 
vnitrostátního práva čl. 67 odst. 2, který se 
použije od [2 roky ode dne použitelnosti 
zbytku směrnice].

Členské státy tyto předpisy použijí 
od […]* s výjimkou ustanovení 
provádějících do vnitrostátního práva čl. 67 
odst. 2, který se použije od [1 rok ode dne 
použitelnosti zbytku směrnice].
__________________

*Úř. věst.: vložte prosím datum: 
18 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1290
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Stávající podniky ze třetích zemí mohou 
nadále poskytovat služby a provádět 
činnosti v členských státech v souladu 
s vnitrostátními režimy do [4 roky po 
vstupu této směrnice v platnost].

1. Stávající podniky ze třetích zemí mohou 
nadále poskytovat služby a provádět 
činnosti pro neprofesionální klienty 
v členských státech v souladu 
s vnitrostátními režimy do 31. prosince 
2016.

Or. en



AM\901516CS.doc 47/63 PE489.423v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1291
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 99 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 k prodloužení doby 
použitelnosti odstavce 1, s ohledem na 
rozhodnutí o rovnocennosti, které již 
Komise přijala v souladu s čl. 41 odst. 3 a 
na očekávaný vývoj právního a 
dohledového rámce ve třetích zemích.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1292
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 101 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101a
Změna směrnice 98/26/ES

Směrnice 98/26/ES se mění takto:
V článku 1 se doplňuje tento odstavec:
„Tato směrnice se nepoužije na povolenky 
na emise složené z jednotek, které jsou 
uznány na základě souladu se směrnicí 
2003/87/ES (systém pro obchodování 
s emisemi).“

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání 



PE489.423v01-00 48/63 AM\901516CS.doc

CS

obchodů s cennými papíry není pro povolenky na emise vhodná.

Pozměňovací návrh 1293
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl A – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) úschova a správa finančních nástrojů 
na účet klientů včetně svěřenské správy 
a souvisejících služeb, jako je správa 
hotovosti nebo zajištění;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Služby úschovy by měly být v rámci směrnice MiFID nadále považovány za doplňkovou 
vedlejší službu, protože mnoho ustanovení směrnice MiFID není vhodných pro centrální 
depozitáře cenných papírů nebo depozitáře. Těmito službami by se však mělo podrobněji 
zabývat nové nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů a směrnice o právu cenných 
papírů.

Pozměňovací návrh 1294
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl A – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) úschova a správa finančních nástrojů 
na účet klientů včetně svěřenské správy 
a souvisejících služeb, jako je správa 
hotovosti nebo zajištění;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1295
Astrid Lulling
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl A – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) úschova a správa finančních nástrojů na 
účet klientů včetně svěřenské správy 
a souvisejících služeb, jako je správa 
hotovosti nebo zajištění;

9) úschova a správa finančních nástrojů na 
účet neprofesionálních klientů včetně 
svěřenské správy a souvisejících služeb, 
jako je správa hotovosti nebo zajištění, 
jsou-li tyto služby nabízeny klientům jako 
hlavní služba;

Or. en

Odůvodnění

Úschova a správa finančních nástrojů na účet neprofesionálních klientů včetně svěřenské 
správy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti nebo zajištění, jsou-li tyto služby 
nabízeny klientům jako hlavní služba.

Pozměňovací návrh 1296
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl A – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) provozování organizovaných 
obchodních systémů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1297
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl A – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) algoritmické obchodování, jak je 
definováno v čl. 4 odst. 2 bodu 30 této 
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směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl A – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) algoritmické obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zajištěno, aby všichni obchodníci zabývající se algoritmickým obchodováním, včetně 
těch, kdo obchodují jen na vlastní účet, byli zahrnuti do oblasti působnosti směrnice MiFID a 
nařízení MiFIR.

Pozměňovací návrh 1299
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl A – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) zapojení do algoritmického 
obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 1300
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl B – bod -1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) úschova a správa finančních nástrojů 
na účet klientů včetně svěřenské správy 
a souvisejících služeb, jako je správa 
hotovosti nebo zajištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 1301
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl B – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) úschova a správa finančních nástrojů 
na účet klientů včetně svěřenské správy 
a souvisejících služeb, jako je správa 
hotovosti nebo zajištění;

Or. en

Odůvodnění

Služby úschovy by měly být v rámci směrnice MiFID nadále považovány za doplňkovou 
vedlejší službu, protože mnoho ustanovení směrnice MiFID není vhodných pro centrální 
depozitáře cenných papírů nebo depozitáře. Těmito službami by se však mělo podrobněji 
zabývat nové nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů a směrnice o právu cenných 
papírů.

Pozměňovací návrh 1302
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Příloha 1 – oddíl B – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) pojistné smlouvy spojené 
s investičními nástroji.
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Or. nl

Pozměňovací návrh 1303
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) uzavřené investiční fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1304
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) opce, futures, swapy, dohody 
o budoucích úrokových sazbách a jakékoli 
jiné derivátové smlouvy týkající se 
cenných papírů, měn, úrokových sazeb či 
výnosů nebo jiné derivátové nástroje, 
finanční indexy nebo finanční míry, které 
lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1305
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha 1 – oddíl C – bod 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které lze vypořádat fyzicky za 
předpokladu, že jsou obchodovány na 
regulovaném trhu, v systému OTF nebo 
MTF;

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které lze vypořádat fyzicky za 
předpokladu, že jsou obchodovány na 
regulovaném trhu nebo v systému MTF, se 
neuzavírají pro komerční účely 
a nevykazují vlastnosti jiných 
derivátových finančních nástrojů;

Or. de

Odůvodnění

Doddův-Frankův zákon v USA používá jinou definici finančních nástrojů, která z kategorie 
finančního nástroje výslovně vyjímá fyzicky vypořádané deriváty. Přizpůsobení se této definici 
je nutné, aby evropské podniky nebyly znevýhodněny.

Pozměňovací návrh 1306
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které lze vypořádat fyzicky za 
předpokladu, že jsou obchodovány na 
regulovaném trhu, v systému OTF nebo 
MTF;

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které lze vypořádat fyzicky za 
předpokladu, že jsou obchodovány na 
regulovaném trhu, v systému OTF nebo 
MTF, a které nejsou určeny k obchodním 
účelům a mají znaky jiných derivátových 
finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1307
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které lze vypořádat fyzicky za 
předpokladu, že jsou obchodovány na 
regulovaném trhu, v systému OTF nebo 
MTF;

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které nemají být vypořádány fyzicky za 
předpokladu, že jsou obchodovány na 
regulovaném trhu, v systému OTF nebo 
MTF;

Or. en

Pozměňovací návrh 1308
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které lze vypořádat fyzicky za 
předpokladu, že jsou obchodovány na 
regulovaném trhu, v systému OTF nebo
MTF;

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které lze vypořádat fyzicky za 
předpokladu, že jsou obchodovány na 
regulovaném trhu nebo v systému MTF;

Or. en

Pozměňovací návrh 1309
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) opce, futures, swapy, forwardy 
a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající 
se komodit, které lze vypořádat fyzicky, 
neuvedené jinak v oddíle C odstavci 6 
a neurčené k obchodním účelům, které 

7) opce, futures, swapy, forwardy 
a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající 
se komodit, které lze vypořádat fyzicky, 
neuvedené jinak v oddíle C odstavci 6 
a neurčené k obchodním účelům, které 
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mají znaky jiných derivátových finančních 
nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda 
jsou zúčtovány a vypořádány 
prostřednictvím uznávaných zúčtovacích 
středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové 
úhradě;

mají znaky jiných derivátových finančních 
nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1310
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) opce, futures, swapy, forwardy 
a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající 
se komodit, které lze vypořádat fyzicky, 
neuvedené jinak v oddíle C odstavci 6 
a neurčené k obchodním účelům, které 
mají znaky jiných derivátových finančních 
nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda 
jsou zúčtovány a vypořádány 
prostřednictvím uznávaných zúčtovacích 
středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové 
úhradě;

7) opce, futures, swapy, forwardy 
a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající 
se komodit, které nemají být vypořádány 
fyzicky, neuvedené jinak v oddíle C 
odstavci 6 a neurčené k obchodním 
účelům, které mají znaky jiných 
derivátových finančních nástrojů, mimo 
jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány 
a vypořádány prostřednictvím uznávaných 
zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy 
k dodatkové úhradě;

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh by uvedl právní předpisy EU do souladu s definicí swapů podle Dodd-Frankova 
zákona v USA, v níž je prvek záměru doručit komoditu jako podklad forwardové smlouvy 
základem pro vyloučení komodit fyzicky doručených v budoucnosti. Fyzické forwardové 
smlouvy, které by byly vyloučeny z definice finančních nástrojů, automaticky zahrnuje 
nařízení REMIT pro případ plynu a elektřiny.

Pozměňovací návrh 1311
Sylvie Goulard
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) opce, futures, swapy, dohody 
o budoucích úrokových sazbách a jakékoli 
jiné derivátové smlouvy týkající se 
klimatických proměnných, sazeb 
přepravného nebo měr inflace či jiných 
oficiálních ekonomických statistických 
údajů, které musejí být vypořádány 
v hotovosti nebo mohou být vypořádány 
v hotovosti na žádost jedné ze stran 
z jiného důvodu než z důvodu neplnění 
nebo z jiného důvodu ukončení, i další 
derivátové smlouvy týkající se majetku, 
práv, závazků, indexů a měr neuvedených 
jinde v tomto oddílu, které mají znaky 
jiných derivátových finančních nástrojů, 
mimo jiné s ohledem na to, zda jsou 
obchodovány na regulovaném trhu, 
v systému OTF nebo MTF, zúčtovány 
a vypořádány prostřednictvím uznávaných 
zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy 
k dodatkové úhradě.

10) opce, futures, swapy, dohody 
o budoucích úrokových sazbách a jakékoli 
jiné derivátové smlouvy týkající se 
klimatických proměnných, sazeb 
přepravného nebo měr inflace či jiných 
oficiálních ekonomických statistických 
údajů, které musejí být vypořádány 
v hotovosti nebo mohou být vypořádány 
v hotovosti na žádost jedné ze stran 
z jiného důvodu než z důvodu neplnění 
nebo z jiného důvodu ukončení, i další 
derivátové smlouvy týkající se majetku, 
práv, závazků, indexů a měr neuvedených 
jinde v tomto oddílu, které mají znaky 
jiných derivátových finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1312
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) opce, futures, swapy, dohody 
o budoucích úrokových sazbách a jakékoli 
jiné derivátové smlouvy týkající se 
klimatických proměnných, sazeb 
přepravného nebo měr inflace či jiných 
oficiálních ekonomických statistických 
údajů, které musejí být vypořádány 
v hotovosti nebo mohou být vypořádány 

10) opce, futures, swapy, dohody 
o budoucích úrokových sazbách a jakékoli 
jiné derivátové smlouvy týkající se 
klimatických proměnných, sazeb 
přepravného, emisních povolenek nebo 
měr inflace či jiných oficiálních 
ekonomických statistických údajů, které 
musejí být vypořádány v hotovosti nebo 
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v hotovosti na žádost jedné ze stran 
z jiného důvodu než z důvodu neplnění 
nebo z jiného důvodu ukončení, i další 
derivátové smlouvy týkající se majetku, 
práv, závazků, indexů a měr neuvedených 
jinde v tomto oddílu, které mají znaky 
jiných derivátových finančních nástrojů, 
mimo jiné s ohledem na to, zda jsou 
obchodovány na regulovaném trhu, 
v systému OTF nebo MTF, zúčtovány 
a vypořádány prostřednictvím uznávaných 
zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy 
k dodatkové úhradě.

mohou být vypořádány v hotovosti na 
žádost jedné ze stran z jiného důvodu než 
z důvodu neplnění nebo z jiného důvodu 
ukončení, i další derivátové smlouvy 
týkající se majetku, práv, závazků, indexů 
a měr neuvedených jinde v tomto oddílu, 
které mají znaky jiných derivátových 
finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem 
na to, zda jsou obchodovány na 
regulovaném trhu, v systému OTF nebo 
MTF, zúčtovány a vypořádány 
prostřednictvím uznávaných zúčtovacích 
středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové 
úhradě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1313
Rachida Dati

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Povolenky na emise složené 
z jednotek, které jsou uznány na základě 
souladu se směrnicí 2003/87/ES (systém 
pro obchodování s emisemi).

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Povolenky na emise nejsou finančními nástroji –svou podstatou nejsou určeny k tomu, aby 
byly jako investiční nástroje využívány. Mají hmatatelný účel, jímž je dosáhnout snižování 
emisí skleníkových plynů. Zahrnutí povolenek na emise do definice finančních nástrojů by 
mělo za následek uplatňování finančních právních předpisů na průmyslové podniky, které 
působí v reálné ekonomice.

Pozměňovací návrh 1314
Werner Langen
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) Aby se předešlo pochybnostem, 
forwardové smlouvy týkající se komodit, 
které jsou uzavírány mimoburzovně a jsou 
vypořádávány fyzicky, nejsou definovány 
jako derivátový finanční nástroj.

Or. en

Odůvodnění

Znění směrnice MiFID II by mělo z definice derivátových finančních nástrojů jasněji 
vylučovat mimoburzovně uzavírané transakce, které jsou vypořádávány fyzicky. Pozměňovací 
návrh má pomoci lepšímu vyjasnění tohoto pojmu, jenž je zásadní pro nefinanční podniky 
obchodující s fyzickými komoditami, které řídí rizika spojená s jejich obchodním podnikáním.

Pozměňovací návrh 1315
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl Ca
Jiné nástroje

1) Povolenky na emise složené z jednotek, 
které jsou uznány na základě souladu se 
směrnicí 2003/87/ES (systém pro 
obchodování s emisemi) se považují za 
finanční nástroje pro výhradní účely této 
směrnice, nařízení (EU) č. .../... [MiFIR], 
nařízení (EU) č. .../... [nařízení o 
zneužívání trhu] a směrnice (EU) č. .../... 
[směrnice o zneužívání trhu]

Or. en
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Odůvodnění

Povolenky na emise svou povahou nejsou finančními nástroji.

Pozměňovací návrh 1316
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl D – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) provozování systému konsolidovaných 
obchodních informací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1317
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Příloha II – část I – bod 1 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) místní orgány; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud se „místními orgány“ rozumí místní veřejné orgány , měl by být tento bod vypuštěn. 
Obce a místní veřejné orgány by nikdy neměly být považovány za profesionální klienty, 
protože hospodaří s penězi daňových poplatníků.

Pozměňovací návrh 1318
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha II – část I – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše uvedené subjekty se považují za 
profesionální. Musí však mít možnost 
požádat o zacházení jako 
s neprofesionálním klientem a investiční 
podniky mohou souhlasit s tím, že jim 
poskytnou vyšší stupeň ochrany. Pokud je 
výše uvedený subjekt klientem 
investičního podniku, musí jej investiční 
podnik před poskytnutím jakýchkoli 
investičních služeb informovat o tom, že na 
základě informací, které má podnik 
k dispozici, je klient považován za 
profesionálního klienta a bude k němu 
takto přistupováno, pokud se podnik
a klient nedohodnou jinak. Podnik musí 
klienta rovněž informovat o tom, že klient 
může požádat o změnu podmínek dohody, 
aby získal vyšší stupeň ochrany.

Výše uvedené subjekty se považují za 
profesionální. Musí však mít možnost 
požádat o zacházení jako 
s neprofesionálním klientem a investiční 
podniky budou souhlasit s tím, že jim na 
požádání poskytnou vyšší stupeň ochrany. 
Pokud je výše uvedený subjekt klientem 
investičního podniku, musí jej investiční 
podnik před poskytnutím jakýchkoli 
investičních služeb informovat o tom, že na 
základě informací, které má podnik 
k dispozici, je klient považován za 
profesionálního klienta a bude k němu 
takto přistupováno, pokud klient nepožádá, 
aby byl považován za neprofesionálního 
klienta. Podnik musí klienta rovněž 
informovat o tom, že klient může požádat 
o změnu podmínek dohody, aby získal 
vyšší stupeň ochrany.

Or. en

Odůvodnění

Profesionální klienti by měli mít absolutní právo získat na požádání vyšší úroveň ochrany.

Pozměňovací návrh 1319
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Příloha II – část II – bod II.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klienti jiní než ti, kteří jsou uvedeni 
v oddíle I, včetně orgánů veřejného 
sektoru, místních veřejných orgánů, obcí 
a jednotlivých soukromých investorů, se 
mohou rovněž vzdát některých stupňů 
ochrany, které jim poskytují pravidla 
jednání.

Klienti jiní než ti, kteří jsou uvedeni 
v oddíle I, avšak vyjma orgánů veřejného 
sektoru, místních veřejných orgánů a obcí, 
se mohou rovněž vzdát některých stupňů 
ochrany, které jim poskytují pravidla 
jednání.

Or. en
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Odůvodnění

Obce a místní veřejné orgány by nikdy neměly být považovány za profesionální klienty, 
protože hospodaří s penězi daňových poplatníků.

Pozměňovací návrh 1320
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Příloha II – část II – bod II.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přijmout zvláštní 
kritéria pro posouzení odborných 
schopností a znalostí obcí a místních 
veřejných orgánů, které žádají o statut 
profesionálního klienta. Tato kritéria 
mohou být alternativní nebo doplňková 
k těm, která jsou uvedena v předchozím 
odstavci.

Členské státy přijmou zvláštní a přísná 
kritéria pro posouzení odborných 
schopností a znalostí obcí a místních 
veřejných orgánů, které žádají o statut 
profesionálního klienta. Tato kritéria 
mohou být alternativní nebo doplňková 
k těm, která jsou uvedena v předchozím 
odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Příloha IIa

Specifikace nákladů na inzerci nebo marketingová sdělení

% 
p.a.

Poznámky 

(Všechny kalkulace vycházejí 
z minimální požadované investice nebo 
typického objemu, pokud minimální 
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investice není stanovena)

% Roční poplatek za správu

% Poplatky za úschovu a 
náklady na správu atd.

% Výkonnostní poplatek Na základě zveřejněného výkonnostního 
poplatku za 12 měsíců nebo průměru až 
za tři roky, pokud jsou údaje k dispozici.

% Náklady obchodování Na základě posledních 12 měsíců nebo 
průměru až za tři roky, pokud jsou údaje 
k dispozici.
Náklady obchodování = míra obratu 
portfolia X odhadované úplné náklady 
nákupu / prodeje podkladových aktiv.
Většina fondů bude prostě používat 
společný dohodnutý plán nákladů.

% Veškeré ostatní náklady Např. mimořádné náklady podkladových 
fondů při investici do „fondu fondů“, 
pokud již nejsou zahrnuty výše.

Mínus veškeré ostatní 
pravidelné příjmy

Např. čisté příjmy z půjčování cenných 
papírů nebo jiný pravidelný příjem na 
základě posledních 12 měsíců nebo 
průměru až za tři roky, pokud jsou údaje 
k dispozici.

Celkové náklady poskytovatele 
(TPC)

Toto je číslo, které by měli inzerovat 
správci fondů.

Poplatky za platformu 
prostřednictvím prodejního 
kanálu A

Pokud již nejsou zahrnuty v údajích 
výše.

Náklady vstupu / výstupu 
prostřednictvím prodejního 
kanálu A

Všechny poplatky by se měly odepisovat 
po dobu pěti let jakožto předpokládanou 
dobu délky investice, pokud není 
stanoveno jinak, např. u důchodů.

Poplatky za poradenství / rabaty 
nebo veškeré ostatní poplatky / 
pravidelné příjmy 
prostřednictvím prodejního 
kanálu A nezařazené výše

Odepisují se po dobu pěti let, pokud není 
jasně stanoveno jinak (viz výše).

Celkové investiční náklady 
(TCI) prostřednictvím 
prodejního kanálu A

Toto je číslo, které by měl inzerovat 
prodejní kanál.
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Or. en


