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Pozměňovací návrh 218
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Finanční krize odhalila nedostatky ve 
fungování a transparentnosti finančních 
trhů. Vývoj finančních trhů poukázal na 
potřebu posílit rámec pro regulaci trhů 
finančních nástrojů s cílem zvýšit 
transparentnost, poskytnout lepší ochranu 
investorům, posílit důvěru, snížit počet
neregulovaných oblastí a zajistit, aby 
orgány dohledu měly patřičné pravomoci 
k plnění svých úkolů.

(4) Finanční krize odhalila nedostatky ve 
fungování a transparentnosti finančních 
trhů. Vývoj finančních trhů poukázal na 
potřebu posílit rámec pro regulaci trhů 
finančních nástrojů s cílem zvýšit 
transparentnost, poskytnout lepší ochranu 
investorům, posílit důvěru, zajistit 
neexistenci neregulovaných oblastí 
a zajistit, aby orgány dohledu měly 
patřičné pravomoci k plnění svých úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Regulační orgány na mezinárodní 
úrovni se shodly, že nedostatky ve správě 
a řízení řady finančních institucí, včetně 
absence účinného systému kontrol v nich, 
představují faktor, který přispěl k finanční 
krizi. Přílišné a neobezřetné riskování 
může vést k selhání jednotlivých 
finančních institucí a k systémovým 
problémům v členských státech i po celém 
světě. Nesprávné jednání podniků 
poskytujících služby klientům může vést 
k poškození investorů a ztrátě jejich 
důvěry. Za účelem řešení potenciálně 
škodlivých účinků těchto nedostatků 

(5) Regulační orgány na mezinárodní 
úrovni se shodly, že nedostatky ve správě 
a řízení řady finančních institucí, včetně 
absence účinného systému kontrol v nich, 
představují faktor, který přispěl k finanční 
krizi. Přílišné a neobezřetné riskování 
může vést k selhání jednotlivých 
finančních institucí a k systémovým 
problémům v členských státech i po celém 
světě. Nesprávné jednání podniků 
poskytujících služby klientům může vést 
k poškození investorů a ztrátě jejich 
důvěry. Za účelem řešení potenciálně 
škodlivých účinků těchto nedostatků 



PE489.463v01-00 4/127 AM\901763CS.doc

CS

v mechanismech správy a řízení 
společností by ustanovení této směrnice 
měla být doplněna o podrobnější zásady 
a minimální normy. Tyto zásady a normy 
by se měly uplatňovat s přihlédnutím 
k povaze, rozsahu a složitosti struktury 
investičních podniků.

v mechanismech správy a řízení 
společností by ustanovení této směrnice 
měla být doplněna o podrobnější zásady 
a minimální normy. Tyto zásady a normy 
by se měly uplatňovat s přihlédnutím 
k povaze, rozsahu a složitosti struktury 
investičních podniků. Pokud jde o členy 
rady, je odpovědností akcionářů zajistit, 
aby všichni členové měli v každém 
okamžiku dostatečně dobrou pověst 
a dostatečné znalosti, dovednosti 
a zkušenosti, zatímco se uznává, že se 
řídící orgány liší a že podrobná 
ustanovení a limity týkající se počtu pozic 
nejsou tudíž důvodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Závazek přijatý hlavami států a 
předsedy vlád na summitu G 20 v Cannes 
(4. listopadu 2011) si klade za cíl vytvořit 
„mezinárodní identifikační číslo pro 
právnické osoby (legal entity identifier -
LEI), které nezaměnitelným způsobem 
identifikuje protistrany finančních 
transakcí“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je vhodné do seznamu finančních 
nástrojů zařadit určité komoditní deriváty 
a jiné nástroje, které jsou vytvořeny a se 
kterými se obchoduje způsobem, jenž 
vyžaduje podobný typ regulace jako 
tradiční finanční nástroje.

(8) Je vhodné do seznamu finančních 
nástrojů zařadit veškeré komoditní deriváty 
a jiné nástroje, které jsou vytvořeny a se 
kterými se obchoduje způsobem, jenž 
vyžaduje podobný typ regulace jako 
tradiční finanční nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je vhodné do seznamu finančních 
nástrojů zařadit určité komoditní deriváty 
a jiné nástroje, které jsou vytvořeny a se 
kterými se obchoduje způsobem, jenž 
vyžaduje podobný typ regulace jako 
tradiční finanční nástroje.

(8) Je vhodné do seznamu finančních 
nástrojů zařadit určité komoditní deriváty 
a jiné nástroje, které jsou vytvořeny a se 
kterými se obchoduje způsobem, jenž 
vyžaduje podobný typ regulace jako 
tradiční finanční nástroje. Pojistné smlouvy 
v případě činností v rámci odvětví 
stanovených v příloze I směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/138/ES o přístupu k pojišťovací 
a zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(Solventnost II), nejsou pro účely této 
směrnice považovány za deriváty či 
derivátové smlouvy, pokud jsou uzavřeny 
s pojišťovnou, zajišťovnou, pojišťovnou 
ze třetí země nebo zajišťovnou ze třetí 
země.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Na spotových sekundárních trzích s 
povolenkami na emise (EUA – povolenky 
EU) došlo k řadě podvodných praktik, což 
by mohlo narušit důvěru v systémy pro 
obchodování s emisemi zřízené směrnicí 
2003/87/ES, a proto se přijímají opatření k 
posílení systému registrů povolenek EU a 
zpřísnění podmínek pro otevření účtu k 
obchodování s těmito povolenkami. V 
zájmu posílení integrity a zajištění 
efektivního fungování uvedených trhů, 
včetně komplexního dohledu nad obchodní 
činností, je vhodné doplnit opatření přijatá 
v rámci směrnice 2003/87/ES, a tedy plně 
zahrnout povolenky na emise do oblasti 
působnosti této směrnice a nařízení …/.. 
[nařízení o zneužívání trhu] tím, že budou 
klasifikovány jako finanční nástroje.

(9) Na spotových sekundárních trzích s 
povolenkami na emise (EUA – povolenky 
EU) došlo k řadě podvodných praktik, což 
by mohlo narušit důvěru v systémy pro 
obchodování s emisemi zřízené směrnicí 
2003/87/ES, a proto se přijímají opatření k 
posílení systému registrů povolenek EU a 
zpřísnění podmínek pro otevření účtu k 
obchodování s těmito povolenkami. V 
zájmu posílení integrity a zajištění 
efektivního fungování uvedených trhů, 
včetně komplexního dohledu nad obchodní 
činností, je vhodné doplnit opatření přijatá 
v rámci směrnice 2003/87/ES, a tedy plně 
zahrnout povolenky na emise do oblasti 
působnosti této směrnice a nařízení …/.. 
[nařízení o zneužívání trhu].

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je nutné vytvořit komplexní regulační 
rámec upravující provádění transakcí 
s finančními nástroji bez ohledu na metody 
obchodování používané k uzavírání těchto 
transakcí, aby byla při provádění transakcí 
investorů zajištěna vysoká kvalita 
a integrita i celková efektivita finančního 
systému. Měl by být stanoven soudržný 
a s ohledem na rizika přizpůsobený rámec 
pro regulaci hlavních typů mechanismů 
provádění příkazů, které jsou v současné 
době zastoupeny na evropském finančním 

(11) Je nutné vytvořit komplexní regulační 
rámec upravující provádění transakcí 
s finančními nástroji bez ohledu na metody 
obchodování používané k uzavírání těchto 
transakcí, aby byla při provádění transakcí 
investorů zajištěna vysoká kvalita 
a integrita i celková efektivita finančního 
systému. Měl by být stanoven soudržný 
a s ohledem na rizika přizpůsobený rámec 
pro regulaci hlavních typů mechanismů 
provádění příkazů, které jsou v současné 
době zastoupeny na evropském finančním 
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trhu. Je proto nutné vedle regulovaných 
trhů uznat i novou generaci 
organizovaných obchodních systémů, které 
by měly podléhat povinnostem zaměřeným 
na zachování efektivního a řádného 
fungování finančních trhů.

trhu. Je proto nutné vedle regulovaných 
trhů a systémů MTF, které využívaly 
mezery v právní úpravě podle stávajícího 
režimu MiFID, uznat i novou generaci 
organizovaných obchodních systémů, které 
by měly podléhat povinnostem zaměřeným 
na zachování efektivního a řádného 
fungování finančních trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Všechna obchodní místa, tedy 
regulované trhy, systémy MTF a systémy
OTF, by měla stanovit transparentní 
pravidla upravující přístup k systému. 
Zatímco však regulované trhy a systémy 
MTF by měly nadále podléhat velmi 
podobným požadavkům, koho mohou 
přijmout za členy nebo účastníky, systémy
OTF by měly mít možnost určit a omezit 
přístup mimo jiné na základě úlohy 
a povinností, které mají jejich organizátoři
ve vztahu ke svým klientům.

(12) Všechna obchodní místa, tedy 
regulované trhy, systémy MTF 
a systematičtí internalizátoři, by měla 
stanovit transparentní pravidla upravující 
přístup k systému. Zatímco však 
regulované trhy a systémy MTF by měly 
nadále podléhat velmi podobným 
požadavkům, koho mohou přijmout za 
členy nebo účastníky, systematičtí 
internalizátoři by měli mít možnost určit 
a omezit přístup mimo jiné na základě 
úlohy a povinností, které mají ve vztahu ke 
svým klientům.
(Tato změna (tj. vypuštění OTF) se týká se 
celého projednávaného legislativního 
textu;její přijetí si vyžaduje technické 
úpravy v celém textu.)

Or. en

Justification

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
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of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Pozměňovací návrh 226
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Všechna obchodní místa, tedy 
regulované trhy, systémy MTF a systémy
OTF, by měla stanovit transparentní 
pravidla upravující přístup k systému. 
Zatímco však regulované trhy a systémy 
MTF by měly nadále podléhat velmi 
podobným požadavkům, koho mohou 
přijmout za členy nebo účastníky, systémy
OTF by měly mít možnost určit a omezit 
přístup mimo jiné na základě úlohy 
a povinností, které mají jejich organizátoři 
ve vztahu ke svým klientům.

(12) Všechna obchodní místa, tedy 
regulované trhy, systémy MTF 
a systematičtí internalizátoři, by měla 
stanovit transparentní pravidla upravující 
přístup k systému. Zatímco však 
regulované trhy a systémy MTF by měly 
nadále podléhat velmi podobným 
požadavkům, koho mohou přijmout za 
členy nebo účastníky, systematičtí 
internalizátoři by měli mít možnost určit 
a omezit přístup mimo jiné na základě 
úlohy a povinností, které mají jejich 
organizátoři ve vztahu ke svým klientům.
(Vypuštění kategorie OTF, které je součástí 
tohoto pozměňovacího návrhu, se týká 
celého projednávaného legislativního 
textu; jeho přijetí si vyžádá technické 
úpravy v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Hlavním faktorem, který odlišuje navrhované systémy OTF od systémů MTF, je volnost 
v provádění příkazů klientů, což by mohlo vést ke zneužívání systému zejména na úkor 
neinformovaných investorů. Kromě toho je pravděpodobné, že nová kategorie bude ještě více 
tříštit trhy. Systematičtí internalizátoři by měli být považováni za místo provádění směrnice 
MiFID a měly by podléhat transparentním pravidlům přístupu. Systematičtí internalizátoři 
však v některých případech mohou omezit přístup k platformě, neboť jejich organizátor nese 
riziko tím, že provádí obchody na vlastní účet.
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Pozměňovací návrh 227
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Všechna obchodní místa, tedy 
regulované trhy, systémy MTF a systémy
OTF, by měla stanovit transparentní 
pravidla upravující přístup k systému. 
Zatímco však regulované trhy a systémy 
MTF by měly nadále podléhat velmi 
podobným požadavkům, koho mohou 
přijmout za členy nebo účastníky, systémy
OTF by měly mít možnost určit a omezit 
přístup mimo jiné na základě úlohy 
a povinností, které mají jejich organizátoři 
ve vztahu ke svým klientům.

(12) Všechna obchodní místa, tedy 
regulované trhy, systémy MTF 
a systematičtí internalizátoři, by měla 
stanovit transparentní pravidla upravující 
přístup k systému. Zatímco však 
regulované trhy a systémy MTF by měly 
nadále podléhat velmi podobným 
požadavkům, koho mohou přijmout za 
členy nebo účastníky, systematičtí 
internalizátoři by měli mít možnost určit 
a omezit přístup mimo jiné na základě 
úlohy a povinností, které mají jejich 
organizátoři ve vztahu ke svým klientům.

Or. en

Odůvodnění

Kategorie systémů OTF je vypuštěna, protože všechny obchodní platformy provozované 
organizátory trhu nebo investičními firmami by se měly řídit náležitými tržními pravidly (tj. 
transparentností, pevně stanoveným způsobem provádění, nediskriminačním přístupem 
a plným dozorem nad trhem). 

Pozměňovací návrh 228
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Všechna obchodní místa, tedy 
regulované trhy, systémy MTF a systémy 
OTF, by měla stanovit transparentní 
pravidla upravující přístup k systému. 
Zatímco však regulované trhy a systémy 

(12) Všechna obchodní místa, tedy 
regulované trhy, systémy MTF a systémy 
OTF, by měla stanovit transparentní 
pravidla upravující přístup k systému. 
Zatímco však regulované trhy a systémy 
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MTF by měly nadále podléhat velmi
podobným požadavkům, koho mohou 
přijmout za členy nebo účastníky, systémy 
OTF by měly mít možnost určit a omezit 
přístup mimo jiné na základě úlohy 
a povinností, které mají jejich organizátoři 
ve vztahu ke svým klientům.

MTF by měly nadále podléhat podobným 
požadavkům, koho mohou přijmout za 
členy nebo účastníky, systémy OTF 
zajišťující organizované provádění 
a obchodování s jinými finančními 
nástroji než vlastním kapitálem by měly 
mít možnost určit a omezit přístup mimo 
jiné na základě úlohy a povinností, které 
mají jejich organizátoři ve vztahu ke svým 
klientům. U systémů OTF zajišťujících 
organizované provádění a obchodování 
s vlastním kapitálem by se jakékoli 
uvážení týkající se stanovení či omezení 
přístupu mělo omezit na to, že se 
organizátoru systémů OTF umožní 
poskytnout přístup pouze svým klientům, 
s výjimkou úvěrových institucí 
a investičních podniků. Systémy OTF 
zajišťující provádění a organizování 
obchodování s vlastním kapitálem by 
navíc měly v případě, že dosáhnou 
významného podílu na trhu obchodování 
s příslušnými akciemi, zrušit veškerá 
omezení přístupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Všechna obchodní místa, tedy 
regulované trhy, systémy MTF a systémy 
OTF, by měla stanovit transparentní 
pravidla upravující přístup k systému. 
Zatímco však regulované trhy a systémy 
MTF by měly nadále podléhat velmi 
podobným požadavkům, koho mohou 
přijmout za členy nebo účastníky, systémy 
OTF by měly mít možnost určit a omezit 
přístup mimo jiné na základě úlohy 

(12) Všechna obchodní místa, tedy 
regulované trhy, systémy MTF a systémy 
OTF, by měla stanovit transparentní 
pravidla upravující přístup k systému. 
Zatímco však regulované trhy a systémy 
MTF by měly nadále podléhat velmi 
podobným požadavkům, koho mohou 
přijmout za členy nebo účastníky, systémy 
OTF by měly mít možnost určit a omezit 
přístup mimo jiné na základě úlohy 
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a povinností, které mají jejich organizátoři 
ve vztahu ke svým klientům.

a povinností, které mají jejich organizátoři 
ve vztahu ke svým klientům. Organizátoři 
regulovaných trhů a systémy MTF a OTF 
mohou stanovit, že uživatelé mohou zjistit 
druh toku příkazů, s nimiž jejich příkazy 
vstoupí do interakce, ještě než budou 
jejich příkazy zaneseny do systému (na 
základě úvěrové způsobilosti protistrany či 
jiných faktorů), aby byl investorům 
poskytnut širší výběr a zajištěna 
flexibilita.

Or. en

Odůvodnění

Uživatelé míst, regulovaných trhů, systémů MTF a OTF by měli mít možnost pružněstanovit 
druh toku, s nímž by jejich příkazy měly vstupovat do interakce. To by jim umožnilo 
rozhodnout se pro obchodování s penzijními fondy, avšak nikoli s účastníky 
vysokofrekvenčního obchodování, nebo si zvolit protistranu na základě své úvěrové 
způsobilosti. Umožní to podnikům lepší kontrolu nad řízením rizik a druhem likvidity, jíž jsou 
vystaveny. Tato možnost by neměla klientům dovolit diskriminační přístup vůči protistranám.

Pozměňovací návrh 230
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Účastníci trhu by v rámci definice 
systémů MTF a OTF měli mít možnost si 
zvolit, se kterou kategorií účastníků trhu 
vstoupí jejich příkazy do interakce, pokud 
se tak bude činěno otevřeným 
a transparentním způsobem a pokud to 
neznamená diskriminaci ze strany 
organizátora platformy. Vzhledem 
k zavedení dalších identifikátorů 
a obchodních označení by obchodní místa 
měla mít možnost stanovit různé kategorie 
členství, aby to bylo případně usnadněno 
jakožto dodatečná, volitelná služba pro 
uživatele.
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Or. en

Odůvodnění

V současné době nabízí řada systémů MTF tuto volbu uživatelům buď na základě vlastní 
volby nebo prostřednictvím k tomu zvlášť určených technologií. Jelikož tato právní úprava 
umožňuje určit některé kategorie účastníků trhu, mělo by být jasně stanoveno, že systémy 
MTF a OTF by měly mít možnost umožnit klientům zvolit příkazy, s nimiž si nepřejí vstupovat 
do interakce, jako jsou například podniky zabývající se vysokofrekvenčním obchodováním.

Pozměňovací návrh 231
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by 
měl být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny příležitostně, ad hoc a 
nepravidelně mimo regulované trhy, 
systémy MTF nebo systémy OTF.
Systematičtí internalizátoři by měli být 
definováni jako investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů mimo regulovaný trh, 
systém MTF nebo systém OTF. S cílem 
zajistit objektivní a účinné použití této 
definice na investiční podniky by jakékoli 
dvoustranné obchodování prováděné s 
klienty mělo být relevantní a kvalitativní 
kritéria sloužící k určení investičních 
podniků, které se musejí registrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená v 
článku 21 nařízení Komise (ES) 
č. 1287/2006, kterou se provádí směrnice 
2004/39/ES, by měla být doplněna kritérii 
kvantitativními. Zatímco systém OTF je 
jakýkoli systém nebo mechanismus, v 
němž dochází k interakci početných zájmů 
třetích osob na nákupu nebo prodeji v 
rámci systému, systematickému 

(13) Systematičtí internalizátoři by měli 
být definováni jako investiční podniky, 
které organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů mimo regulovaný trh, 
systém MTF nebo systém OTF. S cílem 
zajistit objektivní a účinné použití této 
definice na investiční podniky by jakékoli 
dvoustranné obchodování prováděné s 
klienty jako výsledek provádění příkazu
mělo být relevantní a kvalitativní kritéria 
sloužící k určení investičních podniků, 
které se musejí registrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená v 
článku 21 nařízení Komise (ES) 
č. 1287/2006, kterou se provádí směrnice 
2004/39/ES, by měla být doplněna kritérii 
kvantitativními. Zatímco systém OTF je 
jakýkoli systém nebo mechanismus, v 
němž dochází k interakci početných zájmů 
třetích osob na nákupu nebo prodeji v 
rámci systému, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat nákupní a prodejní zájmy třetích 
osob.
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internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat nákupní a prodejní zájmy třetích 
osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny příležitostně, ad hoc a 
nepravidelně mimo regulované trhy, 
systémy MTF nebo systémy OTF. 
Systematičtí internalizátoři by měli být 
definováni jako investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů mimo regulovaný trh,
systém MTF nebo systém OTF. S cílem 
zajistit objektivní a účinné použití této 
definice na investiční podniky by jakékoli 
dvoustranné obchodování prováděné s 
klienty mělo být relevantní a kvalitativní 
kritéria sloužící k určení investičních 
podniků, které se musejí registrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená v 
článku 21 nařízení Komise (ES) 
č. 1287/2006, kterou se provádí směrnice 
2004/39/ES, by měla být doplněna kritérii 
kvantitativními. Zatímco systém OTF je 
jakýkoli systém nebo mechanismus, v 
němž dochází k interakci početných zájmů 
třetích osob na nákupu nebo prodeji v 
rámci systému, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat nákupní a prodejní zájmy třetích 
osob.

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny na mimoburzovních trzích 
(OTC). Obchodování systémem OTC se 
týká dvoustranného obchodování, které 
probíhá příležitostně, ad hoc a 
nepravidelně mimo regulované trhy a
systémy MTF se způsobilými 
protistranami a v objemech přesahujících 
standardní tržní objemy. Systematičtí 
internalizátoři by měli být definováni jako 
investiční podniky, které organizovaně, 
často a systematicky obchodují na vlastní 
účet prováděním příkazů klientů mimo 
regulovaný trh nebo systém MTF . S cílem 
zajistit objektivní a účinné použití této 
definice na investiční podniky by jakékoli 
dvoustranné obchodování prováděné s 
klienty mělo být relevantní a kvalitativní 
kritéria sloužící k určení investičních 
podniků, které se musejí registrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená v 
článku 21 nařízení Komise (ES) 
č. 1287/2006, kterou se provádí směrnice 
2004/39/ES, by měla být doplněna kritérii 
kvantitativními. Systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat nákupní a prodejní zájmy třetích 
osob.
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Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby veškeré platformy obchodování provozované organizátory trhu nebo 
investičními podniky podléhaly náležitým pravidlům trhu. K vyplnění stávajících mezer 
v předpisech je třeba mít jasnou definici OTC. Ostatní důležité vlastnosti systémů OTC –
způsobilé protistrany a standardní velikost trhu – jsou pro úplnost rovněž zahrnuty. Odkaz na 
profesionální protistrany (které nejsou definovány ve směrnici MiFID a nejsou přesně známy) 
se mění na odkaz na způsobilé protistrany (jež jsou definovány ve směrnici MiFID a jsou 
přesně známy) 

Pozměňovací návrh 233
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny příležitostně, ad hoc a 
nepravidelně mimo regulované trhy, 
systémy MTF nebo systémy OTF. 
Systematičtí internalizátoři by měli být 
definováni jako investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů mimo regulovaný trh, 
systém MTF nebo systém OTF. S cílem 
zajistit objektivní a účinné použití této 
definice na investiční podniky by jakékoli 
dvoustranné obchodování prováděné s 
klienty mělo být relevantní a kvalitativní 
kritéria sloužící k určení investičních 
podniků, které se musejí registrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená v 
článku 21 nařízení Komise (ES) 
č. 1287/2006, kterou se provádí směrnice 
2004/39/ES, by měla být doplněna kritérii 
kvantitativními. Zatímco systém OTF je 
jakýkoli systém nebo mechanismus, v 
němž dochází k interakci početných zájmů 

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny na mimoburzovních trzích 
(OTC). Systematičtí internalizátoři by měli 
být definováni jako investiční podniky, 
které organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů mimo regulovaný trh nebo
systém MTF. S cílem zajistit objektivní a 
účinné použití této definice na investiční 
podniky by jakékoli dvoustranné 
obchodování prováděné s klienty mělo být 
relevantní a kvalitativní kritéria sloužící k 
určení investičních podniků, které se 
musejí registrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise (ES) č. 1287/2006, kterou 
se provádí směrnice 2004/39/ES, by měla 
být doplněna kritérii kvantitativními. 
Systematickému internalizátorovi by 
nemělo být povoleno sdružovat nákupní a 
prodejní zájmy třetích os.
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třetích osob na nákupu nebo prodeji v 
rámci systému, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat nákupní a prodejní zájmy třetích 
os.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny příležitostně, ad hoc a 
nepravidelně mimo regulované trhy,
systémy MTF nebo systémy OTF. 
Systematičtí internalizátoři by měli být 
definováni jako investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů mimo regulovaný trh,
systém MTF nebo systém OTF. S cílem 
zajistit objektivní a účinné použití této 
definice na investiční podniky by jakékoli 
dvoustranné obchodování prováděné s 
klienty mělo být relevantní a kvalitativní 
kritéria sloužící k určení investičních 
podniků, které se musejí registrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená v 
článku 21 nařízení Komise (ES) 
č. 1287/2006, kterou se provádí směrnice 
2004/39/ES, by měla být doplněna kritérii 
kvantitativními. Zatímco systém OTF je 
jakýkoli systém nebo mechanismus, v 
němž dochází k interakci početných zájmů 
třetích osob na nákupu nebo prodeji v 
rámci systému, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat nákupní a prodejní zájmy třetích 

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny na mimoburzovních trzích 
(OTC), pokud jde o dvoustranné 
obchodování, příležitostně, ad hoc
nepravidelně mimo regulované trhy a
systémy MTF a v objemech přesahujících 
standardní tržní objemy a se způsobilými 
protistranami. Systematičtí internalizátoři 
by měli být definováni jako investiční 
podniky, které organizovaně, často 
a systematicky obchodují na vlastní účet 
prováděním příkazů klientů mimo 
regulovaný trh nebo systém MTF. S cílem 
zajistit objektivní a účinné použití této 
definice na investiční podniky by jakékoli 
dvoustranné obchodování prováděné s 
klienty mělo být relevantní a kvalitativní 
kritéria sloužící k určení investičních 
podniků, které se musejí registrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená v 
článku 21 nařízení Komise (ES) 
č. 1287/2006, kterou se provádí směrnice 
2004/39/ES, by měla být doplněna kritérii 
kvantitativními. Systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat nákupní a prodejní zájmy třetích 
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osob. osob.

Or. en

Odůvodnění

Kategorie systémů OTF je vypuštěna, protože všechny obchodní platformy provozované 
organizátory trhu nebo investičními firmami by se měly během mnohostranného obchodování 
řídit náležitými tržními pravidly (tj. transparentností, pevně stanoveným způsobem provádění, 
nediskriminačním přístupem a plným dozorem nad trhem). 

Pozměňovací návrh 235
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny příležitostně, ad hoc a 
nepravidelně mimo regulované trhy, 
systémy MTF nebo systémy OTF. Jako 
systematičtí internalizátoři by měly být 
definovány investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. S cílem zajistit 
objektivní a účinné použití této definice na 
investiční podniky by jakékoli dvoustranné 
obchodování prováděné s klienty mělo být 
relevantní a kvalitativní kritéria sloužící k 
určení investičních podniků, které se 
musejí registrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise (ES) č. 1287/2006, kterou 
se provádí směrnice 2004/39/ES, by měla 
být doplněna kritérii kvantitativními. 
Zatímco systém OTF je jakýkoli systém 
nebo mechanismus, v němž dochází k 
interakci početných zájmů třetích osob na 

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny příležitostně, ad hoc a 
nepravidelně mimo regulované trhy, 
systémy MTF nebo systémy OTF. Jako 
systematičtí internalizátoři by měly být 
definovány investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. S cílem zajistit 
objektivní a účinné použití této definice na 
investiční podniky by jakékoli dvoustranné 
obchodování prováděné s klienty mělo být 
relevantní a kvalitativní kritéria sloužící k 
určení investičních podniků, které se 
musejí registrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise (ES) č. 1287/2006, kterou 
se provádí směrnice 2004/39/ES, by měla 
být doplněna kritérii kvantitativními. 
Zatímco obchodní místa jsou 
mechanismy, v nichž dochází k interakci 
početných zájmů třetích osob na nákupu 
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nákupu nebo prodeji v rámci systému, 
systematickému internalizátorovi by 
nemělo být povoleno sdružovat nákupní a 
prodejní zájmy třetích osob.

nebo prodeji v rámci systému, 
systematickému internalizátorovi by 
nemělo být povoleno sdružovat nákupní a 
prodejní zájmy třetích osob způsobem, 
který je z hlediska funkčnosti stejný jako 
obchodní místo.

Or. en

Odůvodnění

Rámcová směrnice MiFID by měla být progresivní, aby se zajistilo, že jakékoli budoucí 
organizované vícestranné obchodování, které je funkčně podobné obchodním místům, bude 
jako takové regulováno.

Pozměňovací návrh 236
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny příležitostně, ad hoc a 
nepravidelně mimo regulované trhy, 
systémy MTF nebo systémy OTF. 
Systematičtí internalizátoři by měli být 
definováni jako investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů mimo regulovaný trh, 
systém MTF nebo systém OTF. S cílem 
zajistit objektivní a účinné použití této 
definice na investiční podniky by jakékoli 
dvoustranné obchodování prováděné s 
klienty mělo být relevantní a kvalitativní 
kritéria sloužící k určení investičních 
podniků, které se musejí registrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená v 
článku 21 nařízení Komise (ES) 
č. 1287/2006, kterou se provádí směrnice 
2004/39/ES, by měla být doplněna kritérii 

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, nebo za určitých podmínek 
systém OTF, pokud transakce nejsou 
prováděny příležitostně, ad hoc a 
nepravidelně mimo regulované trhy, 
systémy MTF nebo systémy OTF. 
Systematičtí internalizátoři by měli být 
definováni jako investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů mimo regulovaný trh, 
systém MTF nebo systém OTF. S cílem 
zajistit objektivní a účinné použití této 
definice na investiční podniky by jakékoli 
dvoustranné obchodování prováděné s 
klienty mělo být relevantní a kvalitativní 
kritéria sloužící k určení investičních 
podniků, které se musejí registrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená v 
článku 21 nařízení Komise (ES) 
č. 1287/2006, kterou se provádí směrnice 
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kvantitativními. Zatímco systém OTF je 
jakýkoli systém nebo mechanismus, v 
němž dochází k interakci početných zájmů 
třetích osob na nákupu nebo prodeji v 
rámci systému, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat nákupní a prodejní zájmy třetích 
osob.

2004/39/ES, by měla být doplněna kritérii 
kvantitativními. Zatímco systém OTF je 
jakýkoli systém nebo mechanismus, v 
němž dochází k interakci početných zájmů 
třetích osob na nákupu nebo prodeji v 
rámci systému, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat nákupní a prodejní zájmy třetích 
osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny příležitostně, ad hoc a 
nepravidelně mimo regulované trhy, 
systémy MTF nebo systémy OTF. 
Systematičtí internalizátoři by měli být 
definováni jako investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů mimo regulovaný trh, 
systém MTF nebo systém OTF. S cílem 
zajistit objektivní a účinné použití této 
definice na investiční podniky by jakékoli 
dvoustranné obchodování prováděné s 
klienty mělo být relevantní a kvalitativní 
kritéria sloužící k určení investičních 
podniků, které se musejí registrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená v 
článku 21 nařízení Komise (ES) 
č. 1287/2006, kterou se provádí směrnice 
2004/39/ES, by měla být doplněna kritérii 
kvantitativními. Zatímco systém OTF je 
jakýkoli systém nebo mechanismus, v 
němž dochází k interakci početných zájmů 

(13) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití vlastního kapitálu by měl 
být považován za systematického 
internalizátora, pokud transakce nejsou 
prováděny příležitostně, ad hoc a 
nepravidelně mimo regulované trhy, 
systémy MTF nebo systémy OTF, nebo se 
souhlasem klienta. Systematičtí 
internalizátoři by měli být definováni jako 
investiční podniky, které organizovaně, 
často a systematicky obchodují na vlastní 
účet prováděním příkazů klientů mimo 
regulovaný trh, systém MTF nebo systém 
OTF. S cílem zajistit objektivní a účinné 
použití této definice na investiční podniky 
by jakékoli dvoustranné obchodování 
prováděné s klienty mělo být relevantní a 
kvalitativní kritéria sloužící k určení 
investičních podniků, které se musejí 
registrovat jako systematičtí internalizátoři, 
stanovená v článku 21 nařízení Komise 
(ES) č. 1287/2006, kterou se provádí 
směrnice 2004/39/ES, by měla být 
doplněna kritérii kvantitativními. Zatímco 
systém OTF je jakýkoli systém nebo 
mechanismus, v němž dochází k interakci 
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třetích osob na nákupu nebo prodeji v 
rámci systému, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat nákupní a prodejní zájmy třetích 
osob.

početných zájmů třetích osob na nákupu 
nebo prodeji v rámci systému, 
systematickému internalizátorovi by 
nemělo být povoleno sdružovat nákupní a 
prodejní zájmy třetích osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Ačkoli by měla být zavedena 
opatření, která zabrání provedení příkazů 
klientů v systému OTF za použití 
vlastního kapitálu investičního podniku 
nebo organizátora trhu provozujícího 
systém OTF, existují činnosti v rámci 
tvorby trhu, jež jsou v zájmu klientů, jako 
je například umožnění investičním 
podnikům, aby plnily příkazy zadané 
klienty, reagovaly na požadavky klientů 
na obchodování, dosáhly nejlepšího 
provedení nebo provedly zajištění pro 
uvolnění rizika spojeného s obchody 
klientů. Využívání vlastního kapitálu 
v systému OTF podléhá jednoznačně 
stanoveným pravidlům nakládání 
s příkazy, která předcházejí střetům 
zájmů, a investiční podnik by svým 
klientům měl sdělit, jakým způsobem 
mohou jeho vlastního kapitálu v systému 
OTF využívat.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Werner Langen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Oblast působnosti této směrnice by 
neměla zahrnovat osoby, které spravují 
vlastní majetek, a podniky, které 
neposkytují investiční služby ani 
nevykonávají investiční činnost kromě 
obchodování na vlastní účet, pokud nejsou 
tvůrci trhu, členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo pokud neprovádějí příkazy klientů 
obchodováním na vlastní účet. V rámci 
výjimky by oblast působnosti této směrnice 
neměla zahrnovat osoby, které obchodují 
na vlastní účet s finančními nástroji jako 
členové či účastníci regulovaného trhu 
nebo systému MTF i jako tvůrci trhu 
v souvislosti s komoditními deriváty, 
povolenkami na emise nebo jejich deriváty, 
pokud je tato činnost doplňková k jejich 
hlavní činnosti, která při posuzování 
v rámci skupiny nespočívá v poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice ani bankovních služeb ve smyslu 
směrnice 2006/48/ES. Technická kritéria 
určující, kdy je činnost doplňková k takové 
hlavní činnosti, by měla být objasněna 
v aktech v přenesené pravomoci. Mezi ty,
kdo obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů, by se měly řadit i podniky, 
které provádějí příkazy různých klientů 
tím, že je sesouhlasí na principu párování 
příkazů (tzv. back to back obchodování), 
a které by měly být považovány za podniky 
jednající na vlastní účet a podléhat 
ustanovením této směrnice týkajícím se 
jak provádění příkazů na účet klientů, tak 
obchodování na vlastní účet. Provádění 
příkazů týkajících se finančních nástrojů 
jako doplňková činnost mezi dvěma 
osobami, jejichž hlavní činností při 
posuzování v rámci skupiny není 
poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice ani bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES, by se nemělo 

(14) Oblast působnosti této směrnice by 
neměla zahrnovat osoby, které spravují 
vlastní majetek, a podniky, které 
neposkytují investiční služby ani 
nevykonávají investiční činnost kromě 
obchodování na vlastní účet, pokud nejsou 
tvůrci trhu, členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo pokud neprovádějí příkazy klientů 
obchodováním na vlastní účet. V rámci 
výjimky by oblast působnosti této směrnice 
neměla zahrnovat osoby, které obchodují 
na vlastní účet s finančními nástroji jako 
členové či účastníci regulovaného trhu 
nebo systému MTF i jako tvůrci trhu 
v souvislosti s komoditními deriváty, 
povolenkami na emise nebo jejich deriváty, 
pokud je tato činnost doplňková k jejich 
hlavní činnosti, která při posuzování 
v rámci skupiny nespočívá v poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice ani bankovních služeb ve smyslu 
směrnice 2006/48/ES. Technická kritéria 
určující, kdy je činnost doplňková k takové 
hlavní činnosti, by měla být objasněna 
v aktech v přenesené pravomoci. Provádění 
příkazů týkajících se finančních nástrojů 
jako doplňková činnost mezi dvěma 
osobami, jejichž hlavní činností při 
posuzování v rámci skupiny není 
poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice ani bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES, by se nemělo 
považovat za obchodování na vlastní účet 
prováděním příkazů klientů.
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považovat za obchodování na vlastní účet 
prováděním příkazů klientů.

Or. en

Odůvodnění

Back to back transakce jsou podstatnou součástí správy porfolia pro klienty. Vstupuje se do 
nich na vlastní účet, avšak s týmiž vlastnostmi a často ve stejné výši, jako je tomu u transakcí, 
do nichž se vstupuje s klienty. Tyto transakce jsou nezbytné, neboť je nutné zajistit, aby 
podniky měly i nadále možnost podporovat klienty své hlavní činnosti ve snižování 
obchodních rizik.

Pozměňovací návrh 240
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Oblast působnosti této směrnice by 
neměla zahrnovat osoby, které spravují 
vlastní majetek, a podniky, které 
neposkytují investiční služby ani 
nevykonávají investiční činnost kromě 
obchodování na vlastní účet, pokud nejsou 
tvůrci trhu, členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo pokud neprovádějí příkazy klientů 
obchodováním na vlastní účet. V rámci 
výjimky by oblast působnosti této směrnice 
neměla zahrnovat osoby, které obchodují 
na vlastní účet s finančními nástroji jako 
členové či účastníci regulovaného trhu 
nebo systému MTF i jako tvůrci trhu 
v souvislosti s komoditními deriváty, 
povolenkami na emise nebo jejich deriváty, 
pokud je tato činnost doplňková k jejich 
hlavní činnosti, která při posuzování 
v rámci skupiny nespočívá v poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice ani bankovních služeb ve smyslu 
směrnice 2006/48/ES. Technická kritéria 

(14) Oblast působnosti této směrnice by 
neměla zahrnovat osoby, které spravují 
vlastní majetek, a podniky, které 
neposkytují investiční služby ani 
nevykonávají investiční činnost kromě 
obchodování na vlastní účet, pokud nejsou 
tvůrci trhu, členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo pokud neprovádějí příkazy klientů 
obchodováním na vlastní účet. V rámci 
výjimky by oblast působnosti této směrnice 
neměla zahrnovat osoby, které obchodují 
na vlastní účet s finančními nástroji jako 
členové či účastníci regulovaného trhu 
nebo systému MTF i jako tvůrci trhu 
v souvislosti s komoditními deriváty, 
povolenkami na emise nebo jejich deriváty, 
pokud je tato činnost doplňková k jejich 
hlavní činnosti, která při posuzování 
v rámci skupiny nespočívá v poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice ani bankovních služeb ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady
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určující, kdy je činnost doplňková k takové 
hlavní činnosti, by měla být objasněna 
v aktech v přenesené pravomoci. Mezi ty, 
kdo obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů, by se měly řadit i podniky, 
které provádějí příkazy různých klientů 
tím, že je sesouhlasí na principu párování 
příkazů (tzv. back to back obchodování), 
a které by měly být považovány za 
podniky jednající na vlastní účet a podléhat 
ustanovením této směrnice týkajícím se jak 
provádění příkazů na účet klientů, tak 
obchodování na vlastní účet. Provádění 
příkazů týkajících se finančních nástrojů 
jako doplňková činnost mezi dvěma
osobami, jejichž hlavní činností při 
posuzování v rámci skupiny není 
poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice ani bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES, by se nemělo 
považovat za obchodování na vlastní účet 
prováděním příkazů klientů.

2006/48/ES ze dne 14. června 2006 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a 
o jejím výkonu. Technická kritéria určující, 
kdy je činnost doplňková k takové hlavní 
činnosti, by měla být objasněna 
v regulačních technických normách, 
s přihlédnutím ke kritériím uvedeným 
v této směrnici. Tato kritéria by měla mít 
doplňkovou povahu a sledovat velikost 
a související riziko činnosti ve srovnání 
s velikostí a rizikem hlavní činnosti. Tato 
kritéria by rovněž měla zaručit, aby 
doplňkové činnosti pro účely čl. 2 odst. 1 
písm. i) zahrnovaly pouze finanční 
nástroje používané v souvislosti s hlavní 
činností, a pro účely, jež nemají souvislost 
s hlavní činností. Stanovením, zda jsou 
tyto činnosti vykonávány na doplňkovém 
základě, je nutné mít na paměti, že 
podniky obchodující s OTC deriváty 
podléhají regulačnímu dohledu na 
základě nařízení [ ] (EMIR), s cílem 
dosáhnout větší transparentnosti 
a bezpečnosti obchodování s OTC 
deriváty. Podniky, které provádějí příkazy 
různých klientů tím, že je sesouhlasí na 
principu párování příkazů (tzv. back to 
back obchodování), by měly být 
považovány za podniky jednající na vlastní 
účet a podléhat ustanovením této směrnice 
týkajícím se jak provádění příkazů na účet 
klientů, tak obchodování na vlastní účet. 
Provádění příkazů týkajících se finančních 
nástrojů jako doplňková činnost mezi 
dvěma osobami, jejichž hlavní činností při 
posuzování v rámci skupiny není 
poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice ani bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES, by se nemělo 
považovat za obchodování na vlastní účet 
prováděním příkazů klientů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje náležité a přiměřené nakládání s doplňkovými činnostmi 
v rámci směrnice MiFID, se zaměřením na velikost a související riziko činnosti ve srovnání 
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s velikostí a rizikem hlavní činnosti.

Pozměňovací návrh 241
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Oblast působnosti této směrnice by 
neměla zahrnovat osoby, které spravují 
vlastní majetek, a podniky, které 
neposkytují investiční služby ani 
nevykonávají investiční činnost kromě 
obchodování na vlastní účet, pokud nejsou 
tvůrci trhu, členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo pokud neprovádějí příkazy klientů 
obchodováním na vlastní účet. V rámci 
výjimky by oblast působnosti této směrnice 
neměla zahrnovat osoby, které obchodují 
na vlastní účet s finančními nástroji jako 
členové či účastníci regulovaného trhu 
nebo systému MTF i jako tvůrci trhu 
v souvislosti s komoditními deriváty, 
povolenkami na emise nebo jejich deriváty, 
pokud je tato činnost doplňková k jejich 
hlavní činnosti, která při posuzování 
v rámci skupiny nespočívá v poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice ani bankovních služeb ve smyslu 
směrnice 2006/48/ES. Technická kritéria 
určující, kdy je činnost doplňková k takové 
hlavní činnosti, by měla být objasněna 
v aktech v přenesené pravomoci. Mezi ty, 
kdo obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů, by se měly řadit i podniky, 
které provádějí příkazy různých klientů 
tím, že je sesouhlasí na principu párování 
příkazů (tzv. back to back obchodování), 
a které by měly být považovány za podniky 
jednající na vlastní účet a podléhat 
ustanovením této směrnice týkajícím se jak 
provádění příkazů na účet klientů, tak 

(14) Oblast působnosti této směrnice by 
neměla zahrnovat osoby, které spravují 
vlastní majetek, a podniky, které 
neposkytují investiční služby ani 
nevykonávají investiční činnost kromě 
obchodování na vlastní účet, pokud nejsou 
tvůrci trhu, členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo pokud se neúčastní algoritmického 
obchodování nebo neprovádějí příkazy 
klientů obchodováním na vlastní účet. V 
rámci výjimky by oblast působnosti této 
směrnice neměla zahrnovat osoby, které 
obchodují na vlastní účet s finančními 
nástroji jako členové či účastníci 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
i jako tvůrci trhu v souvislosti 
s komoditními deriváty, povolenkami na 
emise nebo jejich deriváty, pokud je tato 
činnost doplňková k jejich hlavní činnosti, 
která při posuzování v rámci skupiny 
nespočívá v poskytování investičních 
služeb ve smyslu této směrnice ani 
bankovních služeb ve smyslu směrnice 
2006/48/ES. Technická kritéria určující, 
kdy je činnost doplňková k takové hlavní 
činnosti, by měla být objasněna v aktech 
v přenesené pravomoci. Mezi ty, kdo 
obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů, by se měly řadit i podniky, 
které provádějí příkazy různých klientů 
tím, že je sesouhlasí na principu párování 
příkazů (tzv. back to back obchodování), 
a které by měly být považovány za podniky 
jednající na vlastní účet a podléhat 
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obchodování na vlastní účet. Provádění 
příkazů týkajících se finančních nástrojů 
jako doplňková činnost mezi dvěma 
osobami, jejichž hlavní činností při 
posuzování v rámci skupiny není 
poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice ani bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES, by se nemělo 
považovat za obchodování na vlastní účet 
prováděním příkazů klientů.

ustanovením této směrnice týkajícím se jak 
provádění příkazů na účet klientů, tak 
obchodování na vlastní účet. Provádění 
příkazů týkajících se finančních nástrojů 
jako doplňková činnost mezi dvěma 
osobami, jejichž hlavní činností při 
posuzování v rámci skupiny není 
poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice ani bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES, by se nemělo 
považovat za obchodování na vlastní účet 
prováděním příkazů klientů.

Or. en

Odůvodnění

Účastníci vysokofrekvenčního obchodování nesmí být vyjmuti z požadavků směrnice MiFID.

Pozměňovací návrh 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Z oblasti působnosti této směrnice by 
měly být vyloučeny pojišťovny, které 
podléhají náležitému dozoru 
vykonávanému příslušnými orgány
obezřetnostního dohledu a které spadají do 
oblasti působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 
25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací 
a zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(Solventnost II).

(16) Z oblasti působnosti této směrnice by 
měly být vyloučeny pojišťovny, které 
podléhají náležitému dozoru 
vykonávanému příslušnými orgány 
obezřetnostního dohledu a které spadají do 
oblasti působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 
25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací 
a zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(Solventnost II), s výjimkou případů podle 
čl. 1 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Tato výjimka je potřebná k tomu, aby bylo zajištěno použití čl. 1 odst. 4 na příslušné oddíly 
směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), které se týkají pravidel pro výkon činnosti, na 
pojišťovací investice.
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Pozměňovací návrh 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Investice jsou často klientům 
prodávány v podobě pojistných smluv 
jakožto alternativy nebo 
náhrady finančních nástrojů 
regulovaných na základě této směrnice. V 
zájmu zajištění jednotné ochrany 
neprofesionálních klientů je důležité, aby 
investice v rámci pojistných smluv 
podléhaly stejným standardním pravidlům 
jednání – zejména pokud se týká řešení 
střetů zájmů, omezení pobídek a pravidel 
pro zajištění vjodnosti poradenství či 
vhodnosti obchodů nespojených 
s poradenstvím. Požadavky této směrnice 
na ochranu investorů a v oblasti střetů 
zájmů by tudíž měly být uplatňovány 
rovněž na investice související 
s pojistnými smlouvami. Jelikož investice 
zahrnující pojištění mohou mít zvláštní 
povahu, která se liší od jiných finančních 
nástrojů (např. proto, že takové investiční 
produkty mohou zahrnovat prvek 
životního pojištění, a mohou tak vyžadovat 
přizpůsobení osobě klienta), stanoví 
směrnice, aby orgány ESMA a EIOPA 
spolupracovaly na zajištění co nejvyšší 
míry jednotnosti, pokud jde o standardní 
pravidla jednání pro investiční produkty 
pro neprofesionály, jež jsou součástí 
pojištění a na něž se vztahuje tato 
směrnice, a veškerá relevantní navazující 
ustanovení na úrovni 2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k podobnostem investic založených na pojištění s finančními nástroji směrnice 
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MiFID je důležité, aby podléhaly stejným požadavkům na jednání. 

Pozměňovací návrh 244
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Z oblasti působnosti této směrnice je 
nutné vyloučit centrální banky a další 
subjekty vykonávající podobné funkce, 
jakož i veřejné orgány pověřené řízením 
veřejného dluhu nebo do této oblasti 
zasahující, přičemž tento pojem zahrnuje 
i investice v této oblasti, s výjimkou 
subjektů, jež jsou částečně nebo zcela 
ve vlastnictví státu a jejichž úloha je 
obchodní nebo spojená s nabýváním 
majetkových účastí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Z oblasti působnosti této směrnice je 
nutné vyloučit centrální banky a další 
subjekty vykonávající podobné funkce, 
jakož i veřejné orgány pověřené řízením 
veřejného dluhu nebo do této oblasti 
zasahující, přičemž tento pojem zahrnuje 
i investice v této oblasti, s výjimkou 
subjektů, jež jsou částečně nebo zcela 
ve vlastnictví státu a jejichž úloha je 
obchodní nebo spojená s nabýváním 
majetkových účastí.

(20) Z oblasti působnosti této směrnice je 
nutné vyloučit centrální banky a další 
subjekty vykonávající podobné funkce, 
jakož i veřejné orgány pověřené řízením 
veřejného dluhu nebo do této oblasti 
zasahující, přičemž tento pojem zahrnuje 
i investice v této oblasti, s výjimkou 
subjektů, jež jsou částečně nebo zcela 
ve vlastnictví státu a jejichž úloha je 
obchodní nebo spojená s nabýváním 
majetkových účastí. Žádné veřejné 
subjekty by neměly být vyjmuty z podávání 
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zpráv o transakci příslušným orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Je-li považováno za nemožné, aby byly centrální banky atd. zahrnuty do oblasti působnosti 
tohoto právního předpisu, měl by se na ně přinejmenším vztahovat požadavek, aby podávaly 
zprávy o svých transakcích orgánům dohledu nad finančním trhem.

Pozměňovací návrh 246
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem objasnit režim výjimek pro 
Evropský systém centrálních bank, další 
vnitrostátní subjekty plnící podobné 
funkce a subjekty zasahující do řízení 
veřejného dluhu je vhodné takové výjimky 
omezit na subjekty a instituce, které své 
funkce plní v souladu s právem jednoho 
členského státu nebo v souladu s právními 
předpisy Unie, a dále i na mezinárodní 
subjekty, jichž je jeden nebo více 
členských států členem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem objasnit režim výjimek pro 
Evropský systém centrálních bank, další 
vnitrostátní subjekty plnící podobné funkce 
a subjekty zasahující do řízení veřejného 

(21) S cílem objasnit režim výjimek pro 
Evropský systém centrálních bank, další 
vnitrostátní subjekty plnící podobné funkce 
a subjekty zasahující do řízení veřejného 



PE489.463v01-00 28/127 AM\901763CS.doc

CS

dluhu je vhodné takové výjimky omezit na 
subjekty a instituce, které své funkce plní 
v souladu s právem jednoho členského 
státu nebo v souladu s právními předpisy 
Unie, a dále i na mezinárodní subjekty, 
jichž je jeden nebo více členských států 
členem.

dluhu je vhodné takové výjimky omezit na 
subjekty a instituce, které své funkce plní 
v souladu s právem jednoho členského 
státu nebo v souladu s právními předpisy 
Unie, a dále i na mezinárodní subjekty, 
jichž je jeden nebo více členských států 
členem. Žádné veřejné subjekty by však 
neměly být vyjmuty z podávání zpráv 
o transakci příslušným orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Je-li považováno za nemožné, aby byly centrální banky atd. zahrnuty do oblasti působnosti 
tohoto právního předpisu, měl by se na ně přinejmenším vztahovat požadavek, aby podávaly 
zprávy o svých transakcích orgánům dohledu nad finančním trhem.

Pozměňovací návrh 248
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro dobře fungující vnitřní trh 
s elektřinou a zemním plynem a pro výkon 
úkolů provozovatelů přenosové soustavy 
podle směrnice 2009/72/ES, směrnice 
2009/73/ES, nařízení (ES) č. 714/2009, 
nařízení (ES) č. 715/2009 nebo podle 
kodexů sítě či pokynů přijatých podle 
uvedených nařízení je nezbytné, aby byli 
provozovatelé přenosové soustavy a jejich 
poskytovatelé služeb vyjmuti z působnosti 
směrnice při vydávání přenosových práv, 
buď v podobě fyzických přenosových 
práv, nebo finančních přenosových práv, 
a při poskytování platformy pro 
sekundární obchodování. Aby se umožnilo 
účinné obchodování s přenosovými právy, 
je také nezbytné vyjmout z působnosti 
směrnice všechny osoby kupující nebo 
prodávající tato přenosová práva.
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Or. en

Odůvodnění

Obchodování s přenosovými právy (fyzickými či finančními) má díky své funkci při zajišťování 
rizik významný přínos pro účinné fungování vnitřního trhu s energií. Jejich případná 
reklasifikace jako finanční nástroje by mohla vést k tomu, že by subjekty na trhu omezily své 
obchodování s přenosovými právy, protože by požadavky vyplývající ze směrnice MiFID 
považovaly za příliš zatěžující. Je tudíž nezbytné výslovné ustanovení vyjímající tyto nástroje.

Pozměňovací návrh 249
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007 , 
kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS 
a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 
2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde 
o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro 
obezřetnostní posuzování nabývání 
a zvyšování účastí ve finančním sektoru, 
stanovila podrobná kritéria pro 
obezřetnostní posuzování navrhovaných 
nabytí v investičním podniku a pro postup 
jejich uplatňování. V zájmu zajištění 
právní jistoty, jasnosti a předvídatelnosti, 
pokud jde o proces posuzování a jeho
výsledek, je vhodné kritéria a proces 
obezřetnostního posuzování stanovený ve 
směrnici 2007/44/ES potvrdit. Příslušné 
orgány by především měly ohodnotit 
vhodnost navrhovaného nabyvatele 
a finanční rozumnost navrhovaného nabytí 
podle všech těchto kritérií: pověsti 
navrhovaného nabyvatele; pověsti 
a zkušeností všech osob, které budou řídit 
činnosti investičního podniku; finančního 
zdraví navrhovaného nabyvatele; 
skutečnosti, zda bude investiční podnik 
schopen dodržet obezřetnostní požadavky 

(32) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007 , 
kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS 
a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 
2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde 
o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro 
obezřetnostní posuzování nabývání 
a zvyšování účastí ve finančním sektoru, 
stanovila podrobná kritéria pro 
obezřetnostní posuzování navrhovaných 
nabytí v investičním podniku a pro postup 
jejich uplatňování. V zájmu zajištění 
právní jistoty, jasnosti a předvídatelnosti, 
pokud jde o proces posuzování a jeho 
výsledek, je vhodné kritéria a proces 
obezřetnostního posuzování stanovený ve 
směrnici 2007/44/ES potvrdit. Příslušné 
orgány by především měly ohodnotit 
vhodnost navrhovaného nabyvatele 
a finanční rozumnost navrhovaného nabytí 
podle všech těchto kritérií: pověsti 
navrhovaného nabyvatele; pověsti 
a zkušeností všech osob, které budou řídit 
činnosti investičního podniku; finančního 
zdraví navrhovaného nabyvatele; 
skutečnosti, zda bude investiční podnik 
schopen dodržet obezřetnostní požadavky 
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na základě této směrnice a dalších směrnic, 
zejména směrnic 2002/87/ES 
a 2006/49/ES; skutečnosti, zda existuje 
důvodné podezření, že dochází nebo došlo 
k praní peněz nebo k financování terorismu 
nebo k pokusům o ně ve smyslu článku 1 
směrnice 2005/60/ES nebo že by 
navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko 
takového jednání.

na základě této směrnice a dalších směrnic, 
zejména směrnic 2002/87/ES 
a 2006/49/ES; skutečnosti, zda nabytí 
nepovede ke střetu zájmů; skutečnosti, zda 
existuje důvodné podezření, že dochází 
nebo došlo k praní peněz nebo 
k financování terorismu nebo k pokusům 
o ně ve smyslu článku 1 směrnice 
2005/60/ES nebo že by navrhované nabytí 
mohlo zvýšit riziko takového jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Je nutné posílit úlohu řídících orgánů 
investičních podniků, aby se zajistilo řádné 
a obezřetné vedení podniků a podpora 
integrity trhu a zájmů investorů. Řídící 
orgán investičního podniku by měl trvale 
věnovat dostatek času a mít adekvátní 
znalosti, schopnosti a zkušenosti nezbytné 
k porozumění obchodní činnosti 
investičního podniku a souvisejícím 
hlavním rizikům. S cílem předejít 
skupinovému myšlení a usnadnit kritický 
pohled na příslušné otázky by správní 
rady investičních podniků měly být 
dostatečně rozmanité co do věku, pohlaví, 
původu, vzdělání a profesních zkušeností, 
aby představovaly různé názory 
a zkušenosti. Zvlášť významné je 
vyvážené zastoupení žen a mužů, má-li být 
zajištěno adekvátní zastoupení 
demografické skutečnosti.

(38) Je nutné posílit úlohu řídících orgánů 
investičních podniků, aby se zajistilo řádné
a obezřetné vedení podniků a podpora 
integrity trhu a zájmů investorů. Řídící 
orgán investičního podniku by měl trvale 
věnovat dostatek času a mít adekvátní 
znalosti, schopnosti a zkušenosti nezbytné 
k porozumění obchodní činnosti 
investičního podniku a souvisejícím 
hlavním rizikům. Členské státy by měly 
přijmout patřičné právní předpisy, které 
umožní, aby v případě hrubých chyb 
v řízení nesli členové řídících orgánů 
odpovědnost.

Or. en
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Odůvodnění

V případě hrubých chyb v řízení by měli být členové správních rad předáni spravedlnosti.

Pozměňovací návrh 251
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Je nutné posílit úlohu řídících orgánů 
investičních podniků, aby se zajistilo řádné 
a obezřetné vedení podniků a podpora 
integrity trhu a zájmů investorů. Řídící 
orgán investičního podniku by měl trvale 
věnovat dostatek času a mít adekvátní 
znalosti, schopnosti a zkušenosti nezbytné 
k porozumění obchodní činnosti 
investičního podniku a souvisejícím 
hlavním rizikům. S cílem předejít 
skupinovému myšlení a usnadnit kritický 
pohled na příslušné otázky by správní rady 
investičních podniků měly být dostatečně 
rozmanité co do věku, pohlaví, původu, 
vzdělání a profesních zkušeností, aby 
představovaly různé názory a zkušenosti. 
Zvlášť významné je vyvážené zastoupení 
žen a mužů, má-li být zajištěno adekvátní 
zastoupení demografické skutečnosti.

(38) Je nutné posílit úlohu řídících orgánů 
investičních podniků, aby se zajistilo řádné 
a obezřetné vedení podniků a podpora 
integrity trhu a zájmů investorů. Řídící 
orgán investičního podniku by měl trvale 
věnovat dostatek času a mít adekvátní 
znalosti, schopnosti a zkušenosti nezbytné 
k porozumění obchodní činnosti 
investičního podniku a souvisejícím 
hlavním rizikům. S cílem předejít 
skupinovému myšlení a usnadnit kritický 
pohled na příslušné otázky by správní rady 
investičních podniků měly být dostatečně 
rozmanité co do věku, pohlaví, původu, 
vzdělání a profesních zkušeností, aby 
představovaly různé názory a zkušenosti. 
Zvlášť významné je vyvážené zastoupení 
žen a mužů, má-li být zajištěno adekvátní 
zastoupení demografické skutečnosti.
Členské státy by dále měly přijmout 
patřičné právní předpisy, které umožní, 
aby v případě hrubých chyb v řízení nesli 
členové řídících orgánů odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Je nutné posílit úlohu řídících orgánů 
investičních podniků, aby se zajistilo řádné 
a obezřetné vedení podniků a podpora 
integrity trhu a zájmů investorů. Řídící 
orgán investičního podniku by měl trvale 
věnovat dostatek času a mít adekvátní 
znalosti, schopnosti a zkušenosti nezbytné 
k porozumění obchodní činnosti 
investičního podniku a souvisejícím 
hlavním rizikům. S cílem předejít 
skupinovému myšlení a usnadnit kritický 
pohled na příslušné otázky by správní rady 
investičních podniků měly být dostatečně 
rozmanité co do věku, pohlaví, původu, 
vzdělání a profesních zkušeností, aby 
představovaly různé názory a zkušenosti. 
Zvlášť významné je vyvážené zastoupení 
žen a mužů, má-li být zajištěno adekvátní 
zastoupení demografické skutečnosti.

(38) Je nutné posílit úlohu řídících orgánů 
investičních podniků, aby se zajistilo řádné 
a obezřetné vedení podniků a podpora 
integrity trhu a zájmů investorů. Řídící 
orgán investičního podniku by měl trvale 
věnovat dostatek času a mít adekvátní 
znalosti, schopnosti a zkušenosti nezbytné 
k porozumění obchodní činnosti 
investičního podniku a souvisejícím 
hlavním rizikům. S cílem předejít 
skupinovému myšlení a usnadnit kritický 
pohled na příslušné otázky by správní rady 
investičních podniků měly být dostatečně 
rozmanité co do věku, pohlaví, původu, 
vzdělání a profesních zkušeností, aby 
představovaly různé názory a zkušenosti. 
Zvlášť významné je vyvážené zastoupení 
žen a mužů, má-li být zajištěno adekvátní 
zastoupení demografické skutečnosti. Za 
další pozitivní způsob, jímž lze podpořit 
rozmanitost, lze považovat zastoupení 
zaměstnanců v řídících orgánech, jelikož 
dodává klíčovou perspektivu a zajišťuje 
skutečnou znalost vnitřního fungování 
podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) v zájmu plně soudržného přístupu 
k vedení společnosti u všech finančních 
subjektů v rámci EU by ustanovení 
týkající se vedení společnosti, jež jsou 
obsažena v této směrnici, měla být shodná 
s ustanoveními obsaženými ve směrnici … 
[CRD IV] a měla by být přiměřená 
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velikosti dotčeného subjektu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Aby bylo možné účinně dohlížet na 
činnosti investičních podniků a kontrolovat 
je, měl by být řídící orgán odpovědný 
a postižitelný za celkovou strategii 
investičního podniku s přihlédnutím 
k obchodní činnosti investičního podniku 
a rizikovému profilu. Řídící orgán by měl 
převzít jasné povinnosti v rámci celého 
chodu investičního podniku, v oblasti 
určení a vymezení strategických cílů 
podniku, schválení jeho vnitřní organizace, 
včetně kritérií pro výběr a odbornou 
přípravu personálu, jakož i určení celkové 
politiky, kterou se řídí poskytování služeb 
a činností, včetně odměňování prodejců 
a schvalování nových produktů k distribuci 
klientům. Pravidelné monitorování 
a posuzování strategických cílů 
investičních podniků, jejich vnitřní 
organizace a politik pro poskytování služeb 
a činností by mělo zajistit, že podniky jsou 
stále řádně a obezřetně vedeny v zájmu 
integrity trhů a ochrany investorů.

(39) Aby bylo možné účinně dohlížet na 
činnosti investičních podniků a kontrolovat 
je, měl by být řídící orgán odpovědný 
a postižitelný za celkovou strategii 
investičního podniku s přihlédnutím 
k obchodní činnosti investičního podniku 
a rizikovému profilu. Řídící orgán by měl 
převzít jasné povinnosti v rámci celého 
chodu investičního podniku, v oblasti 
určení a vymezení strategických cílů 
podniku, schválení jeho vnitřní organizace, 
včetně kritérií pro výběr a odbornou 
přípravu personálu, jakož i určení celkové 
politiky, kterou se řídí poskytování služeb 
a činností, včetně odměňování prodejců 
a schvalování nových produktů k distribuci 
klientům. Pravidelné monitorování 
a posuzování strategických cílů 
investičních podniků, jejich vnitřní 
organizace a politik pro poskytování služeb 
a činností by mělo zajistit, že podniky jsou 
stále řádně a obezřetně vedeny v zájmu 
integrity trhů a ochrany investorů. Pokud 
jde o zavádění nových produktů, měli by 
výrobci rovněž pravidelně přezkoumávat 
úspěch svých produktů, aby tak posoudili, 
zda produkt splnil očekávání, a stanovili, 
zda je cílový trh produktů stále správný.

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 
10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o organizační 
požadavky a provozní podmínky 
investičních podniků a o vymezení pojmů 
pro účely zmíněné směrnice, umožňuje 
členským státům v souvislosti 
s organizačními požadavky na investiční 
podniky požadovat, aby podniky 
zaznamenávaly telefonní hovory nebo 
elektronickou komunikaci zahrnující 
příkazy klientů. Zaznamenávání 
telefonních hovorů nebo elektronické 
komunikace zahrnující příkazy klientů je 
v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a je odůvodněno v zájmu 
posílení ochrany investorů, lepšího dohledu 
nad trhem a vyšší právní jistoty ve 
prospěch investičních podniků a jejich 
klientů. Důležitost těchto záznamů je 
zmíněna rovněž v technickém doporučení 
Evropské komisi vydaném dne 
29. července 2010 Evropským výborem 
regulátorů trhů s cennými papíry. Z těchto 
důvodů je vhodné v této směrnici stanovit 
zásady obecného režimu týkajícího se 
zaznamenávání telefonních hovorů nebo 
elektronické komunikace zahrnující 
příkazy klientů.

(42) Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 
10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o organizační 
požadavky a provozní podmínky 
investičních podniků a o vymezení pojmů 
pro účely zmíněné směrnice, umožňuje 
členským státům v souvislosti 
s organizačními požadavky na investiční 
podniky požadovat, aby podniky 
zaznamenávaly telefonní hovory nebo 
elektronickou komunikaci zahrnující 
příkazy klientů. Zaznamenávání 
telefonních hovorů nebo elektronické 
komunikace zahrnující příkazy klientů je 
v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a je odůvodněno v zájmu 
posílení ochrany investorů, lepšího dohledu 
nad trhem a vyšší právní jistoty ve 
prospěch investičních podniků a jejich 
klientů. Důležitost těchto záznamů je 
zmíněna rovněž v technickém doporučení 
Evropské komisi vydaném dne 
29. července 2010 Evropským výborem 
regulátorů trhů s cennými papíry. Z těchto 
důvodů je vhodné v této směrnici stanovit 
zásady obecného režimu týkajícího se 
zaznamenávání telefonních hovorů nebo 
elektronické komunikace zahrnující 
příkazy klientů. Pro komunikaci mezi 
neprofesionálními klienty a finančními 
institucemi je vhodné umožnit členským 
státům v případě finančních institucí 
usazených a v případě poboček 
umístěných na jejich území uznávat místo 
toho náležité písemné záznamy takové 
komunikace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 256
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) V posledním desetiletí se při 
obchodování značně prosadilo použití 
technologie, kterou nyní účastníci trhu 
hojně využívají. Mnoho účastníků trhu 
nyní využívá algoritmické obchodování, 
při němž počítačový algoritmus 
automaticky určuje aspekty příkazu, a to 
s minimálním lidským zásahem nebo zcela 
bez něj. Zvláštní formou algoritmického 
obchodování je vysokofrekvenční 
obchodování, při němž obchodní systém 
vysokou rychlostí analyzuje data nebo 
signály trhu a v reakci na tuto analýzu poté 
ve velmi krátké době zašle nebo 
aktualizuje velký počet příkazů. 
Vysokofrekvenční obchodování obvykle 
provádějí obchodníci za použití svého 
vlastního kapitálu a spíše než 
o samostatnou strategii se obvykle jedná 
o použití propracované technologie 
k provedení více tradičních obchodních 
strategií, jako je tvorba trhu nebo arbitráž.

(44) V posledním desetiletí se při 
obchodování značně prosadilo použití 
technologie, kterou nyní účastníci trhu 
hojně využívají. Mnoho účastníků trhu 
nyní využívá algoritmické obchodování, 
při němž počítačový algoritmus 
automaticky určuje aspekty příkazu, a to 
s minimálním lidským zásahem nebo zcela 
bez něj. Zvláštní formou algoritmického 
obchodování je vysokofrekvenční 
obchodování, při němž obchodní systém 
vysokou rychlostí, obvykle 
v milisekundách nebo mikrosekundách,
analyzuje data nebo signály trhu a v reakci 
na tuto analýzu poté ve velmi krátké době 
zašle nebo aktualizuje velký počet příkazů. 
Vysokofrekvenční obchodování obvykle 
provádějí obchodníci za použití svého 
vlastního kapitálu a spíše než 
o samostatnou strategii se obvykle jedná 
o použití propracované technologie 
k provedení více tradičních obchodních 
strategií, jako je tvorba trhu nebo arbitráž.

Or. en

Odůvodnění

Další specifikace vysokofrekvenčního obchodování.

Pozměňovací návrh 257
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) Vysokofrekvenční obchodování 
jakožto obecný jev je nutné považovat za 
přirozenou součást technologického 
pokroku a lepších obchodních modelů. 
Akademické studie dospívají k obecnému 
závěru, že vysokofrekvenční obchodování 
zvyšuje likviditu a snižuje kolísavost. 
Zároveň je v nich uvedeno, že nové 
technologie, stejně jako jakákoli jiná 
forma obchodování jako taková, mohou 
být využity s cílem zneužít trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Používání technologie při 
obchodování zvýšilo rychlost, objem 
a složitost obchodů uzavíraných investory. 
Díky technologii mohli účastníci trhu 
rovněž usnadnit svým klientům přímý 
přístup na trhy prostřednictvím svých 
obchodních systémů, prostřednictvím 
přímého elektronického přístupu nebo 
sponzorovaného či přímého přístupu na trh. 
Obchodní technologie přinesla trhu 
a účastníkům trhu celkové výhody 
v podobě např. širší účasti na trzích, vyšší 
likvidity, nižších rozpětí, nižší krátkodobé 
volatility a možností pro klienty, jak 
dosáhnout lepšího provádění svých 
příkazů. Tato technologie však s sebou 
přináší i řadu potenciálních rizik, jako je 
zvýšené riziko přetížení systémů 
obchodních míst z důvodu velkých objemů 
příkazů, rizika algoritmického 

(46) Používání technologie při 
obchodování zvýšilo rychlost, objem 
a složitost obchodů uzavíraných investory. 
Díky technologii mohli účastníci trhu 
rovněž usnadnit svým klientům přímý 
přístup na trhy prostřednictvím svých 
obchodních systémů, prostřednictvím
přímého elektronického přístupu nebo 
sponzorovaného či přímého přístupu na trh. 
Vysokofrekvenční obchodování přináší na 
trhy velký objem obchodů, avšak velmi 
málo realizovatelné likvidity, neboť 
kotace zůstávají v evidenci příkazů pouze 
na milisekundy a míry rušení jsou velmi 
vysoké. O něco užší rozpětí nevyváží 
nedostatečnou hloubku, dobu setrvání 
příkazů nebo stavu zásob. Tato 
technologie s sebou prokazatelně přináší 
řadu rizik, jako je zvýšené riziko přetížení 
systémů obchodních míst z důvodu 
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obchodování vedoucího ke vzniku 
duplicitních nebo chybných příkazů či 
jiných chyb, které mohou narušit řádné 
fungování trhu. Kromě toho hrozí riziko 
neadekvátní reakce algoritmických 
obchodních systémů na jiné události na 
trhu, což může zhoršit volatilitu, existuje-li 
na trhu již dříve nějaký problém. 
Algoritmické nebo vysokofrekvenční 
obchodování navíc může být náchylné 
k některým formám zneužití, není-li 
používáno řádně.

velkých objemů příkazů, rizika 
algoritmického obchodování vedoucího ke 
vzniku duplicitních nebo chybných příkazů 
či jiných chyb, které mohou narušit řádné 
fungování trhu. Zejména existuje důkaz, že 
technologie pro vysokofrekvenční 
obchodování mohla tím, že poskytuje
svým uživatelům informační výhodu, 
přispět k vyššímu využívání platforem 
s anonymní likviditou ze strany 
institucionálních investorů, jako jsou 
penzijní fondy, jež se snaží zabránit 
potenciálnímu negativnímu dopadu na 
vykonávací ceny, pokud jsou jejich 
příkazy zaznamenány účastníky 
vysokofrekvenčního obchodování. Kromě 
toho hrozí riziko neadekvátní reakce 
algoritmických obchodních systémů na jiné 
události na trhu, což může zhoršit 
volatilitu, existuje-li na trhu již dříve 
nějaký problém. Takto vytvořené zisky 
z vysokofrekvenčního obchodování navíc 
jdou na úkor jiných investorů, jako jsou 
například důchodoví pojištěnci. 
Algoritmické nebo vysokofrekvenční 
obchodování navíc může být náchylné 
k některým formám zneužití, není-li 
používáno řádně. Tato rizika znamenají 
vysoké náklady na infrastrukturu 
a dohled spojený s vysokofrekvenčním 
obchodováním.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že vysokofrekvenční obchodování poskytuje obchodníkům informační 
výhodu oproti jiným subjektům. Tato výhoda je způsobena zejména rychlostí, jíž mohou být 
informace přijímány a zpracovávány do příkazů a rušení/změn. To nutí instituce zadávající 
velké příkazy buď k zapojení do „závodů ve zbrojení“, což jim a jejich koncovým klientům 
způsobuje značné náklady, nebo k pokusům o únik z vysokofrekvenčního obchodování 
a přechod k platformám, k nimž nemají přístup nebo kde lze příkazy snáze utajit.

Pozměňovací návrh 259
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Používání technologie při 
obchodování zvýšilo rychlost, objem 
a složitost obchodů uzavíraných investory. 
Díky technologii mohli účastníci trhu 
rovněž usnadnit svým klientům přímý 
přístup na trhy prostřednictvím svých 
obchodních systémů, prostřednictvím 
přímého elektronického přístupu nebo 
sponzorovaného či přímého přístupu na trh. 
Obchodní technologie přinesla trhu 
a účastníkům trhu celkové výhody 
v podobě např. širší účasti na trzích, vyšší 
likvidity, nižších rozpětí, nižší krátkodobé 
volatility a možností pro klienty, jak 
dosáhnout lepšího provádění svých 
příkazů. Tato technologie však s sebou 
přináší i řadu potenciálních rizik, jako je 
zvýšené riziko přetížení systémů 
obchodních míst z důvodu velkých objemů 
příkazů, rizika algoritmického 
obchodování vedoucího ke vzniku 
duplicitních nebo chybných příkazů či 
jiných chyb, které mohou narušit řádné 
fungování trhu. Kromě toho hrozí riziko 
neadekvátní reakce algoritmických 
obchodních systémů na jiné události na 
trhu, což může zhoršit volatilitu, existuje-li 
na trhu již dříve nějaký problém. 
Algoritmické nebo vysokofrekvenční 
obchodování navíc může být náchylné 
k některým formám zneužití, není-li 
používáno řádně.

(46) Používání technologie při 
obchodování zvýšilo rychlost, objem 
a složitost obchodů uzavíraných investory. 
Díky technologii mohli účastníci trhu 
rovněž usnadnit svým klientům přímý 
přístup na trhy prostřednictvím svých 
obchodních systémů, prostřednictvím 
přímého elektronického přístupu nebo 
sponzorovaného či přímého přístupu na trh. 
Obchodní technologie přinesla trhu 
a účastníkům trhu celkové výhody 
v podobě např. širší účasti na trzích, vyšší 
likvidity, nižších rozpětí, nižší krátkodobé 
volatility a možností pro klienty, jak 
dosáhnout lepšího provádění svých 
příkazů. Tato technologie však s sebou 
přináší i řadu potenciálních rizik, jako je 
zvýšené riziko přetížení systémů
obchodních míst z důvodu velkých objemů 
příkazů, rizika algoritmického 
obchodování vedoucího ke vzniku 
duplicitních nebo chybných příkazů či 
jiných chyb, které mohou narušit řádné 
fungování trhu. Kromě toho hrozí riziko 
neadekvátní reakce algoritmických 
obchodních systémů na jiné události na 
trhu, což může zhoršit volatilitu, existuje-li 
na trhu již dříve nějaký problém. Bez 
ohledu na výše uvedené není zneužívající 
chování dovoleno, a to bez ohledu na 
metodu použitou k účasti na trhu. 
Zneužívání trhu upravuje směrnice 
o zneužívání trhu (2004/109/ES).

Or. en

Odůvodnění

Technologický posun, tak jak jej stanovila Komise EU, má pro trhy příznivé i nepříznivé 
dopady. Nemělo by se však stávat, že bude zneužívání trhu spojeno pouze s účastníky, kteří při 
svém působení na trzích využívají pokročilý technologický software. Ke zneužití trhu může 
dojít na jakékoli úrovni. Je tudíž nezbytné poukázat na směrnici o zneužívání trhu, aby byl 
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poskytnut celistvý přehled a aby bylo možné řešit potřeby samostatně na všech úrovních.

Pozměňovací návrh 260
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Používání technologie při
obchodování zvýšilo rychlost, objem 
a složitost obchodů uzavíraných investory. 
Díky technologii mohli účastníci trhu 
rovněž usnadnit svým klientům přímý 
přístup na trhy prostřednictvím svých 
obchodních systémů, prostřednictvím 
přímého elektronického přístupu nebo 
sponzorovaného či přímého přístupu na trh. 
Obchodní technologie přinesla trhu 
a účastníkům trhu celkové výhody 
v podobě např. širší účasti na trzích, vyšší 
likvidity, nižších rozpětí, nižší krátkodobé 
volatility a možností pro klienty, jak 
dosáhnout lepšího provádění svých 
příkazů. Tato technologie však s sebou 
přináší i řadu potenciálních rizik, jako je 
zvýšené riziko přetížení systémů 
obchodních míst z důvodu velkých objemů 
příkazů, rizika algoritmického 
obchodování vedoucího ke vzniku 
duplicitních nebo chybných příkazů či 
jiných chyb, které mohou narušit řádné 
fungování trhu. Kromě toho hrozí riziko 
neadekvátní reakce algoritmických 
obchodních systémů na jiné události na 
trhu, což může zhoršit volatilitu, existuje-li 
na trhu již dříve nějaký problém. 
Algoritmické nebo vysokofrekvenční 
obchodování navíc může být náchylné 
k některým formám zneužití, není-li 
používáno řádně.

(46) Používání technologie 
vysokofrekvenčního obchodování zvýšilo 
rychlost, objem a složitost obchodů 
uzavíraných investory. Díky technologii 
mohli účastníci trhu rovněž usnadnit svým 
klientům přímý přístup na trhy 
prostřednictvím svých obchodních 
systémů, prostřednictvím přímého 
elektronického přístupu nebo 
sponzorovaného či přímého přístupu na trh. 
Obchodní technologie přinesla trhu 
a účastníkům trhu celkové výhody 
v podobě např. širší účasti na trzích, vyšší 
likvidity, nižších rozpětí, nižší krátkodobé 
volatility a možností pro klienty, jak 
dosáhnout lepšího provádění svých 
příkazů. Tato technologie 
vysokofrekvenčního obchodování však 
s sebou přináší i řadu potenciálních rizik, 
jako je zvýšené riziko přetížení systémů 
obchodních míst z důvodu velkých objemů 
příkazů, rizika algoritmického 
obchodování vedoucího ke vzniku 
duplicitních nebo chybných příkazů či 
jiných chyb, které mohou narušit řádné 
fungování trhu. Kromě toho hrozí riziko 
neadekvátní reakce algoritmických 
obchodních systémů na jiné události na 
trhu, což může zhoršit volatilitu, existuje-li 
na trhu již dříve nějaký problém. 
Algoritmické nebo vysokofrekvenční 
obchodování navíc může být náchylné 
k některým formám zneužití, není-li 
používáno řádně. Vysokofrekvenční 
obchodování na druhou stranu obecně –
jak prokázaly četné akademické studie –
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snižuje kolísavost a přispívá k lepší tvorbě 
cen na různých obchodních místech.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Používání technologie při 
obchodování zvýšilo rychlost, objem 
a složitost obchodů uzavíraných investory. 
Díky technologii mohli účastníci trhu 
rovněž usnadnit svým klientům přímý 
přístup na trhy prostřednictvím svých 
obchodních systémů, prostřednictvím 
přímého elektronického přístupu nebo 
sponzorovaného či přímého přístupu na. 
Obchodní technologie přinesla trhu 
a účastníkům trhu celkové výhody 
v podobě např. širší účasti na trzích, vyšší 
likvidity, nižších rozpětí, nižší krátkodobé 
volatility a možností pro klienty, jak 
dosáhnout lepšího provádění svých 
příkazů. Tato technologie však s sebou 
přináší i řadu potenciálních rizik, jako je 
zvýšené riziko přetížení systémů 
obchodních míst z důvodu velkých objemů 
příkazů, rizika algoritmického 
obchodování vedoucího ke vzniku 
duplicitních nebo chybných příkazů či 
jiných chyb, které mohou narušit řádné 
fungování trhu. Kromě toho hrozí riziko 
neadekvátní reakce algoritmických 
obchodních systémů na jiné události na 
trhu, což může zhoršit volatilitu, existuje-li 
na trhu již dříve nějaký problém. 
Algoritmické nebo vysokofrekvenční 
obchodování navíc může být náchylné 
k některým formám zneužití, není-li 
používáno řádně.

(46) Používání technologie při 
obchodování zvýšilo rychlost, objem 
a složitost obchodů uzavíraných investory. 
Díky technologii mohli účastníci trhu 
rovněž usnadnit svým klientům přímý 
přístup na trhy prostřednictvím svých 
obchodních systémů, prostřednictvím 
přímého přístupu na trh, nefiltrovaného
přímého přístupu na trh či sponzorovaného 
přístupu. Obchodní technologie přinesla 
trhu a účastníkům trhu celkové výhody 
v podobě např. širší účasti na trzích, vyšší 
likvidity, nižších rozpětí, nižší krátkodobé 
volatility a možností pro klienty, jak 
dosáhnout lepšího provádění svých 
příkazů. Tato technologie však s sebou 
přináší i řadu potenciálních rizik, jako je 
zvýšené riziko přetížení systémů 
obchodních míst z důvodu velkých objemů 
příkazů, rizika algoritmického 
obchodování vedoucího ke vzniku 
duplicitních nebo chybných příkazů či 
jiných chyb, které mohou narušit řádné 
fungování trhu. Kromě toho hrozí riziko 
neadekvátní reakce algoritmických 
obchodních systémů na jiné události na 
trhu, což může zhoršit volatilitu, existuje-li 
na trhu již dříve nějaký problém. 
Algoritmické nebo vysokofrekvenční 
obchodování navíc může být náchylné 
k některým formám zneužití, není-li 
používáno řádně.
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Or. en

Odůvodnění

Odkazy na přímý elektronický přístup by měly být nahrazeny termínem „přímý přístup na 
trh“, aby byly v souladu s technickými pokyny orgánu ESMA, vydanými v únoru 2012 pod 
názvem „Systémy a kontroly v prostředí automatizovaného obchodování pro obchodní 
platformy, obchodníky s cennými papíry a příslušné orgány“ („Systems and controls in an 
automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent 
authorities“ – ESMA/2012/122 (EN)).

Pozměňovací návrh 262
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Technické pokyny orgánu ESMA, 
které byly vydány v únoru 2012 pod 
názvem „Systémy a kontroly v prostředí 
automatizovaného obchodování pro 
obchodní platformy, obchodníky 
s cennými papíry a příslušné orgány“ 
(„Systems and controls in an automated 
trading environment for trading 
platforms, investment firms and 
competent authorities“ – ESMA/2012/122 
(EN)), by měly být použity jako komplexní 
rámec pro zahrnutí právně závazných 
mechanismů do této směrnice s cílem 
posílit odolnost trhů a zohlednit nové 
technologie obchodování. Je důležité, aby 
orgán ESMA měl pravomoc do budoucna 
vydávat pokyny s cílem držet tempo 
s rychlými změnami technologií 
obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) V zájmu sladění s technologickým 
pokrokem vytvořily regulované trhy 
a systémy MTF systémovou ochranu 
a kontrolu. Orgán ESMA v zájmu řešení
výše zmíněných rizik spojených 
s technologicky pokročilým 
obchodováním navrhl pokyny pro 
harmonizaci požadavků pro organizované 
trhy a investiční podniky na evropské 
úrovni (ESMA/2011/456). I když byly 
stanoveny požadavky pro regulované trhy, 
systémy MTF a OTF a investiční podniky 
působící na trzích, je potřeba jasně 
stanovit, že kontrola rizika při vydání 
příkazu je životně důležitá, neboť 
podstatná část odpovědnosti za riziko je 
přebírána v této fázi.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice MiFID řeší potřebu posílit ochranu a kontroly regulovaných trhů a systémů MTF 
a OTF, avšak je zcela zásadní, aby byla kontrola rizika provedena již při vydání příkazu. 
Nestačí provádět kontroly pouze v místě obchodování či zúčtování. Cílem by měly být 
kontrolní body v každé fázi obchodovacího a zúčtovacího životního cyklu. Je tudíž důležité 
zdůraznit nutnost náležitých kontrol. Pokyny orgánu ESMA týkající se systémů a kontrol se 
touto otázkou zabývají.

Pozměňovací návrh 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
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které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory obchodních 
míst, na která takové podniky vstupují. Je 
žádoucí zajistit, aby všechny podniky 
zabývající se vysokofrekvenčním 
obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled.

které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory obchodních 
míst, na která takové podniky vstupují. Je 
žádoucí zajistit, aby algoritmické 
a vysokofrekvenční obchodování bylo 
považováno za investiční služby nebo 
činnosti, i když bude uskutečňováno na 
vlastní účet. Tím by mělo být zajištěno, že 
podniky provádějící tyto činnosti jsou 
povoleny jako investiční podniky 
a podléhají organizačním požadavkům 
podle směrnice a je nad nimi vykonáván 
řádný dohled.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zajištěn soulad mezi výše uvedeným bodem odůvodnění a článkem 17 navrhované 
směrnice MiFID, který se týká nejen vysokofrekvenčního obchodování, ale také 
algoritmického obchodování, a rovněž by mělo být jasně stanoveno, že bude požadováno 
povolení pro podniky, neboť tyto činnosti jsou považovány za investiční služby. Algoritmické 
obchodování prováděné prostřednictvím nepřímého přístupu k obchodním místům skutečně 
nepředstavuje menší riziko pro finanční trhy a stabilitu než algoritmické obchodování
prováděné přímým členem obchodního místa. (návrh ECB)

Pozměňovací návrh 265
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory obchodních 
míst, na která takové podniky vstupují. Je 
žádoucí zajistit, aby všechny podniky 
zabývající se vysokofrekvenčním 

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory obchodních 
míst, na která takové podniky vstupují. Je 
žádoucí zajistit, aby algoritmické 
a vysokofrekvenční obchodování bylo 
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obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled.

považováno za investiční služby nebo 
činnosti, i když bude uskutečňováno na 
vlastní účet. Tím by mělo být zajištěno, že 
podniky provádějící tyto činnosti jsou 
povoleny jako investiční podniky 
a podléhají organizačním požadavkům 
podle směrnice a je nad nimi vykonáván 
řádný dohled.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zajištěn soulad mezi výše uvedeným bodem odůvodnění a článkem 17 navrhované 
směrnice MiFID, který se týká nejen vysokofrekvenčního obchodování, ale také 
algoritmického obchodování, a rovněž by mělo být jasně stanoveno, že bude požadováno 
povolení pro podniky, neboť tyto činnosti jsou považovány za investiční služby. Algoritmické 
obchodování prováděné prostřednictvím nepřímého přístupu k obchodním místům skutečně 
nepředstavuje menší riziko pro finanční trhy a stabilitu než algoritmické obchodování 
prováděné přímým členem obchodního místa.

Pozměňovací návrh 266
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory obchodních 
míst, na která takové podniky vstupují. Je 
žádoucí zajistit, aby všechny podniky 
zabývající se vysokofrekvenčním 
obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled.

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory obchodních 
míst, na která takové podniky vstupují. Je 
žádoucí zajistit, aby všechny podniky 
zabývající se vysokofrekvenčním 
obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Je 
rovněž nezbytné mít možnost jednoznačně 
identifikovat toky příkazů přicházející 
z automatického obchodování. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
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organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled.

Or. en

Odůvodnění

Algoritmické a vysokofrekvenční obchody musí být v evidenci příkazů jednoznačně označeny, 
aby je obchodní místa a regulační orgány mohly účinně sledovat.

Pozměňovací návrh 267
Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory obchodních 
míst, na která takové podniky vstupují. Je 
žádoucí zajistit, aby všechny podniky 
zabývající se vysokofrekvenčním 
obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled.

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory veškerých
obchodních míst, na která takové podniky 
vstupují. Je žádoucí zajistit, aby všechny 
podniky zabývající se vysokofrekvenčním 
obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled. Je 
rovněž vhodné přestat používat jakýkoli 
sponzorovaný přístup, aby se předešlo 
riziku, že podniky, které mají nedostatečné 
systémy kontroly, vytvoří podmínky 
narušující řádné fungování trhu, 
a zajistit, aby účastníci trhu mohli být 
identifikováni a nesli odpovědnost za 
jakékoli narušení trhu, které způsobili.

Or. en
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Pozměňovací návrh 268
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření
zaměřených na organizátory obchodních 
míst, na která takové podniky vstupují. Je 
žádoucí zajistit, aby všechny podniky 
zabývající se vysokofrekvenčním 
obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled.

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory veškerých
obchodních míst, na která takové podniky 
vstupují. Je žádoucí zajistit, aby všechny 
podniky zabývající se vysokofrekvenčním 
obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled. Je 
rovněž vhodné, aby v případech přímého 
přístupu na trh bylo zajištěno přijetí 
veškerých přiměřených opatření, aby se 
předešlo riziku, které může vzniknout, 
pokud podniky používají nedostatečné 
systémy kontroly, včetně toho, aby 
účastníci trhu mohli být identifikováni 
a nesli odpovědnost za jakékoli narušení 
trhu, které způsobili.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
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které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory obchodních 
míst, na která takové podniky vstupují. Je 
žádoucí zajistit, aby všechny podniky 
zabývající se vysokofrekvenčním 
obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled.

které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory obchodních 
míst, na která takové podniky vstupují. Je 
žádoucí zajistit, aby všechny podniky 
zabývající se vysokofrekvenčním 
obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled.
V tomto ohledu by orgán ESMA měl hrát 
významnou koordinační úlohu a stanovit 
přiměřený krok kotace, aby se tak zajistilo 
řádné fungování trhů na evropské úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Aby byl jednoznačně určen každý 
způsob přístupu k obchodnímu místu, měl 
by orgán ESMA vypracovat seznam 
prostředků a způsobů přístupu k 
obchodnímu místu prostřednictvím 
registrovaného investičního podniku 
a obchodujícího člena.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Podniky i obchodní místa by měly 
přijmout důkladná opatření k zajištění 
toho, aby automatizované obchodování 
nevedlo k narušení trhu a nemohlo být 
zneužito. Obchodní místa by měla rovněž 
zajistit, že jejich obchodní systémy jsou 
odolné a byly řádně přezkoušeny, aby byly 
schopny zvládat zvýšené toky příkazů nebo 
napjatou situaci na trhu, a že jsou zavedeny 
přerušovací mechanismy, které 
obchodování dočasně zastaví, dojde-li 
k náhlým nečekaným pohybům cen.

(48) Podniky i obchodní místa by měly 
přijmout důkladná opatření k zajištění 
toho, aby automatizované obchodování 
nevedlo k narušení trhu a nemohlo být 
zneužito a aby technologie 
automatizovaného obchodování byla 
důkladně vyzkoušena dříve, než bude 
udělen přístup k místu. Obchodní místa by 
měla rovněž zajistit, že jejich obchodní 
systémy jsou odolné a byly řádně 
přezkoušeny, aby byly schopny zvládat 
zvýšené toky příkazů nebo napjatou situaci 
na trhu, a že jsou zavedeny přerušovací 
mechanismy, které obchodování dočasně 
zastaví koordinovaně na všech 
obchodních místech, dojde-li k náhlým 
nečekaným pohybům cen. Obchodní místa 
by neměla organizátorům 
automatizovaného obchodování nabízet 
privilegovaný přístup k informacím, 
neboť by jim to poskytlo nespravedlivé 
zvýhodnění vůči ostatním účastníkům 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Obchodní místa často poskytují účastníkům vysokofrekvenčního obchodování stručné 
přehledy evidence příkazů a další informace, které se ostatním účastníkům nedostanou. Tato 
praxe vytváří nerovné podmínky a neměla by být povolena.

Pozměňovací návrh 272
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a) Obchodní strategie, jež generují 
velké množství příkazů, z nichž většina se 
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zruší nebo uzavře do konce dne, by mohla 
zabrat značnou část kapacity obchodního 
systému, přičemž by však byla ostatním 
účastníkům trhu poskytnuta jen málo 
účinná likvidita. Je proto nezbytné zajistit, 
aby struktury poplatků, jež stanoví 
obchodní místa, byly transparentní, 
nediskriminační a spravedlivé a aby byly 
strukturovány tak, že budou podporovat, 
aby náklady na infrastrukturu byly na 
klienty přenášeny přiměřeně tomu, jak 
využívají kapacitu obchodního systému, 
a v souladu s podmínkami řádného 
obchodování na trzích. Je proto vhodné 
zajistit, aby se vyšší poplatky používaly 
u postupů zahrnujících vysoké míry 
zasílání zpráv či rušení týkajících se 
skutečných obchodů, jež by mohly vytvořit 
tyto narušující podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho institucionálních investorů poukazuje na to, že vysokofrekvenční obchody poskytují 
malou likviditu, ačkoli často za tuto funkci údajně dostávají úlevy. 

Pozměňovací návrh 273
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a) Je rovněž nezbytné zajistit, aby 
struktury poplatků, jež stanoví obchodní 
místa, byly transparentní, nediskriminační 
a spravedlivé a aby nebyly strukturovány 
tak, že by podporovaly podmínky 
narušující řádné fungování trhu. 
Regulované trhy by tudíž měly zavést 
systém poplatků motivující k nižšímu 
poměru systémových zpráv 
k uskutečněným obchodům. Tento systém 
by mohl zahrnovat limity pro vyšší 
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poplatky za rozsáhlé rušení nebo poplatky 
za zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Kromě opatření pro algoritmické 
a vysokofrekvenční obchodování je vhodné 
zahrnout kontroly týkající se investičních 
podniků, které klientům poskytují přímý 
elektronický přístup na trhy, neboť 
elektronické obchodování lze provádět 
prostřednictvím podniku poskytujícího 
elektronický přístup na trh, a mnoha 
podobných rizik. Dále je vhodné, aby 
podniky poskytující přímý elektronický 
přístup zajistily, že osoby, které tuto 
službu využívají, mají odpovídající 
kvalifikaci a že používání služby podléhá 
kontrolám rizik. Je vhodné, aby podrobné 
organizační požadavky týkající se těchto 
nových forem obchodování byly 
podrobněji stanoveny v aktech 
v přenesené pravomoci. Díky tomu by 
mělo být možné požadavky v případě 
nutnosti měnit, aby se zohlednily další 
inovace a vývoj v této oblasti.

(49) Kromě opatření pro algoritmické 
a vysokofrekvenční obchodování je vhodné 
zakázat klientům přímý elektronický 
přístup na trhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Kromě opatření pro algoritmické 
a vysokofrekvenční obchodování je 
vhodné zahrnout kontroly týkající se 
investičních podniků, které klientům 
poskytují přímý elektronický přístup na 
trhy, neboť elektronické obchodování lze 
provádět prostřednictvím podniku 
poskytujícího elektronický přístup na trh, 
a mnoha podobných rizik. Dále je vhodné, 
aby podniky poskytující přímý 
elektronický přístup zajistily, že osoby, 
které tuto službu využívají, mají 
odpovídající kvalifikaci a že používání 
služby podléhá kontrolám rizik. Je vhodné, 
aby podrobné organizační požadavky 
týkající se těchto nových forem 
obchodování byly podrobněji stanoveny 
v aktech v přenesené pravomoci. Díky 
tomu by mělo být možné požadavky 
v případě nutnosti měnit, aby se zohlednily 
další inovace a vývoj v této oblasti.

(49) Ačkoli uznává úlohu, jež hraje přímý 
elektronický přístup při zjednodušování 
investorské činnosti na finančních trzích 
EU, je vhodné kromě opatření pro 
algoritmické a vysokofrekvenční 
obchodování zahrnout kontroly týkající se 
investičních podniků, které klientům 
poskytují přímý elektronický přístup na 
trhy, neboť elektronické obchodování lze 
provádět prostřednictvím podniku 
poskytujícího elektronický přístup na trh, 
a mnoha podobných rizik. Dále je vhodné, 
aby podniky poskytující přímý 
elektronický přístup zajistily, že osoby, 
které tuto službu využívají, mají 
odpovídající kvalifikaci a že používání 
služby podléhá kontrolám rizik. Je vhodné, 
aby podrobné organizační požadavky 
týkající se těchto nových forem 
obchodování byly podrobněji stanoveny 
v aktech v přenesené pravomoci. Díky 
tomu by mělo být možné požadavky 
v případě nutnosti měnit, aby se zohlednily 
další inovace a vývoj v této oblasti. Orgán 
ESMA vypracoval po konzultaci s trhem 
Pokyny k systémům a kontrolám 
v automatizovaném systému obchodování 
pro platformy obchodování, investiční 
podniky a příslušné orgány 
(ESMA/2011/456), a to výslovně za 
účelem provádění výše uvedených kontrol, 
a jedná se o vítaný vývoj.

Or. en

Odůvodnění

Přímý elektronický přístup je klíčovou součástí moderního systému obchodování na řadě 
regulovaných trhů a v řadě regulovaných systémů MTF v EU i mimo ni. Je-li náležitě 
kontrolován, nabízí investorům a účastníkům volbu, jak a kde budou obchodovat s finančními 
nástroji. Orgán ESMA spolupracoval s účastníky trhu na vypracování jasných a užitečných 
pokynů, jež nabízejí praktický způsob, jak mohou obchodní místa přijmout přímý elektronický 
přístup.
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Pozměňovací návrh 276
Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Kromě opatření pro algoritmické 
a vysokofrekvenční obchodování je vhodné 
zahrnout kontroly týkající se investičních 
podniků, které klientům poskytují přímý 
elektronický přístup na trhy, neboť 
elektronické obchodování lze provádět 
prostřednictvím podniku poskytujícího 
elektronický přístup na trh, a mnoha 
podobných rizik. Dále je vhodné, aby 
podniky poskytující přímý elektronický
přístup zajistily, že osoby, které tuto službu 
využívají, mají odpovídající kvalifikaci 
a že používání služby podléhá kontrolám 
rizik. Je vhodné, aby podrobné organizační 
požadavky týkající se těchto nových forem 
obchodování byly podrobněji stanoveny 
v aktech v přenesené pravomoci. Díky 
tomu by mělo být možné požadavky 
v případě nutnosti měnit, aby se zohlednily 
další inovace a vývoj v této oblasti.

(49) Kromě opatření pro algoritmické 
a vysokofrekvenční obchodování je vhodné 
zahrnout kontroly týkající se investičních 
podniků, které klientům poskytují přímý 
přístup na trhy. Dále je vhodné, aby 
podniky poskytující přímý přístup na trhy 
zajistily, že osoby, které tuto službu 
využívají, mají odpovídající kvalifikaci 
a že používání služby podléhá kontrolám 
rizik. Je vhodné, aby podrobné organizační 
požadavky týkající se těchto nových forem 
obchodování byly podrobněji stanoveny 
v aktech v přenesené pravomoci. Díky 
tomu by mělo být možné požadavky 
v případě nutnosti měnit, aby se zohlednily 
další inovace a vývoj v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Kromě opatření pro algoritmické a 
vysokofrekvenční obchodování je vhodné 
zahrnout kontroly týkající se investičních 
podniků, které klientům poskytují přímý 
elektronický přístup na trhy, neboť 

(49) Kromě opatření pro algoritmické a 
vysokofrekvenční obchodování je nutné 
stanovit provádění účinných kontrol 
týkajících se investičních podniků, které 
klientům poskytují přímý přístup na trh, 
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elektronické obchodování lze provádět 
prostřednictvím podniku poskytujícího 
elektronický přístup na trh, a mnoha 
podobných rizik. Dále je vhodné, aby 
podniky poskytující přímý elektronický
přístup zajistily, že osoby, které tuto službu 
využívají, mají odpovídající kvalifikaci 
a že používání služby podléhá kontrolám 
rizik. Je vhodné, aby podrobné organizační 
požadavky týkající se těchto nových forem 
obchodování byly podrobněji stanoveny 
v aktech v přenesené pravomoci. Díky 
tomu by mělo být možné požadavky 
v případě nutnosti měnit, aby se zohlednily 
další inovace a vývoj v této oblasti.

neboť elektronické obchodování lze 
provádět prostřednictvím podniku 
poskytujícího přímý přístup na trh. Dále je 
vhodné, aby podniky poskytující přímý 
přístup na trhy zajistily, že osoby, které 
tuto službu využívají, mají odpovídající 
kvalifikaci a že používání služby podléhá 
kontrolám rizik. Je vhodné, aby podrobné 
organizační požadavky týkající se těchto 
nových forem obchodování byly 
podrobněji stanoveny v aktech v přenesené 
pravomoci. Díky tomu by mělo být možné 
požadavky v případě nutnosti měnit, aby se 
zohlednily další inovace a vývoj v této 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Kromě opatření pro algoritmické 
a vysokofrekvenční obchodování je vhodné 
zahrnout kontroly týkající se investičních 
podniků, které klientům poskytují přímý 
elektronický přístup na trhy, neboť 
elektronické obchodování lze provádět 
prostřednictvím podniku poskytujícího 
elektronický přístup na trh, a mnoha 
podobných rizik. Dále je vhodné, aby 
podniky poskytující přímý elektronický
přístup zajistily, že osoby, které tuto službu 
využívají, mají odpovídající kvalifikaci 
a že používání služby podléhá kontrolám 
rizik. Je vhodné, aby podrobné organizační 
požadavky týkající se těchto nových forem 
obchodování byly podrobněji stanoveny 
v aktech v přenesené pravomoci. Díky 
tomu by mělo být možné požadavky 
v případě nutnosti měnit, aby se zohlednily 

(49) Kromě opatření pro algoritmické 
a vysokofrekvenční obchodování je vhodné 
zahrnout kontroly týkající se investičních 
podniků, které klientům poskytují přímý 
přístup na trhy, neboť elektronické 
obchodování lze provádět prostřednictvím 
podniku poskytujícího elektronický přístup 
na trh, a mnoha podobných rizik. Dále je 
vhodné, aby podniky poskytující přímý 
přístup na trhy zajistily, že osoby, které 
tuto službu využívají, mají odpovídající 
kvalifikaci a že používání služby podléhá 
kontrolám rizik. Je vhodné, aby podrobné 
organizační požadavky týkající se těchto 
nových forem obchodování byly 
podrobněji stanoveny v aktech v přenesené 
pravomoci. Díky tomu by mělo být možné 
požadavky v případě nutnosti měnit, aby se 
zohlednily další inovace a vývoj v této 
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další inovace a vývoj v této oblasti. oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na přímý elektronický přístup by měly být nahrazeny termínem „přímý přístup na 
trhy“, aby byly v souladu s technickými pokyny orgánu ESMA, vydanými v únoru 2012 pod 
názvem „Systémy a kontroly v prostředí automatizovaného obchodování pro obchodní 
platformy, obchodníky s cennými papíry a příslušné orgány“ („Systems and controls in an 
automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent 
authorities“ – ESMA/2012/122 (EN)).

Pozměňovací návrh 279
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) V EU funguje v současné době mnoho 
obchodních míst, z nichž řada obchoduje se 
stejnými nástroji. Za účelem řešení 
potenciálních rizik ohrožujících zájmy 
investorů je nutné formalizovat a dále 
harmonizovat postupy zabývající se 
důsledky pro obchodování na jiných 
místech, rozhodne-li se jedno obchodní 
místo pozastavit obchodování s nějakým 
finančním nástrojem nebo daný nástroj 
z obchodování stáhnout. V zájmu právní 
jistoty a vhodného řešení střetů zájmů 
v případě rozhodnutí stáhnout nástroje 
dočasně nebo trvale z obchodování by 
mělo být zajištěno, že pokud jeden 
regulovaný trh nebo systém MTF přestane 
obchodovat v důsledku nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, ostatní toto rozhodnutí následují, 
ledaže pokračování obchodování lze 
odůvodnit mimořádnými okolnostmi. Dále 
je nutno formalizovat a zlepšit výměnu 
informací a spolupráci obchodních míst 
v případě mimořádných okolností

(50) V EU funguje v současné době mnoho 
obchodních míst, z nichž řada obchoduje se 
stejnými nástroji. Za účelem řešení 
potenciálních rizik ohrožujících zájmy 
investorů je nutné formalizovat a dále 
harmonizovat postupy zabývající se 
důsledky pro obchodování na jiných 
místech, rozhodne-li se jedno obchodní 
místo pozastavit obchodování s nějakým 
finančním nástrojem nebo daný nástroj 
z obchodování stáhnout. V zájmu právní 
jistoty a vhodného řešení střetů zájmů 
v případě rozhodnutí stáhnout nástroje 
dočasně nebo trvale z obchodování by 
mělo být zajištěno, že pokud jeden 
regulovaný trh nebo systém MTF přestane 
obchodovat v důsledku nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, ostatní toto rozhodnutí následují, 
ledaže pokračování obchodování lze 
odůvodnit mimořádnými okolnostmi. Dále 
je nutno více formalizovat a zlepšit 
výměnu informací a spolupráci obchodních 
míst v souvislosti s konkrétním nástrojem, 
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v souvislosti s konkrétním nástrojem, 
s nímž se obchoduje na různých místech.

s nímž se obchoduje na různých místech.
Mělo by být tudíž určeno místo první 
kotace, jež by bylo celkově odpovědné za 
dohled v reálném čase, a primární 
a sekundární místo by mělo mít povinnost 
spolupracovat. Místu první kotace by 
nemělo být dovoleno používat informace 
ze sekundárního místa pro obchodní 
účely. Měly by být zavedeny „čínské zdi“ 
nebo etická omezení mezi podniky 
a kontrolními orgány míst první kotace, 
aby se zabránilo střetu zájmů nebo 
manipulaci s trhem. Sekundární trh by 
měl mít možnost použít jakoukoli 
technologii dohledu, jež mu umožní plnit 
povinnosti v souladu s touto směrnicí 
a nařízením … [MAR], bez ohledu na to, 
jakou technologii dohledu místo první 
kotace používá.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se možnosti zneužití a manipulace trhů s používáním strategií napříč trhem 
s roztříštěním trhů zvýšily, je potřeba, aby orgány dohledu nad těmito trhy spolupracovaly 
s cílem zajistit, aby i takové strategie napříč trhem mohly být odhaleny. Místo první kotace 
může nejlépe přijmout celkovou odpovědnost, neboť je blíže informačnímu toku emitenta. 
Vyřeší se tím nedostatek při odhalování v roztříštěném obchodním prostředí.

Pozměňovací návrh 280
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) V EU funguje v současné době mnoho 
obchodních míst, z nichž řada obchoduje se 
stejnými nástroji. Za účelem řešení 
potenciálních rizik ohrožujících zájmy 
investorů je nutné formalizovat a dále 
harmonizovat postupy zabývající se 
důsledky pro obchodování na jiných 
místech, rozhodne-li se jedno obchodní 

(50) V EU funguje v současné době mnoho 
obchodních míst, z nichž řada obchoduje se 
stejnými nástroji. Za účelem řešení 
potenciálních rizik ohrožujících zájmy 
investorů je nutné formalizovat a dále 
harmonizovat postupy zabývající se 
důsledky pro obchodování na jiných 
místech, rozhodne-li se jedno obchodní 
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místo pozastavit obchodování s nějakým 
finančním nástrojem nebo daný nástroj 
z obchodování stáhnout. V zájmu právní 
jistoty a vhodného řešení střetů zájmů 
v případě rozhodnutí stáhnout nástroje 
dočasně nebo trvale z obchodování by 
mělo být zajištěno, že pokud jeden 
regulovaný trh nebo systém MTF přestane 
obchodovat v důsledku nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, ostatní toto rozhodnutí následují, 
ledaže pokračování obchodování lze 
odůvodnit mimořádnými okolnostmi. Dále 
je nutno formalizovat a zlepšit výměnu 
informací a spolupráci obchodních míst 
v případě mimořádných okolností
v souvislosti s konkrétním nástrojem, 
s nímž se obchoduje na různých místech.

místo pozastavit obchodování s nějakým 
finančním nástrojem nebo daný nástroj 
z obchodování stáhnout. V zájmu právní 
jistoty a vhodného řešení střetů zájmů 
v případě rozhodnutí stáhnout nástroje 
dočasně nebo trvale z obchodování by 
mělo být zajištěno, že pokud jeden 
regulovaný trh nebo systém MTF přestane 
obchodovat v důsledku nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, ostatní toto rozhodnutí následují, 
ledaže pokračování obchodování lze 
odůvodnit mimořádnými okolnostmi. Dále 
je nutno více formalizovat a zlepšit 
výměnu informací a spolupráci obchodních 
míst v souvislosti s konkrétním nástrojem, 
s nímž se obchoduje na různých místech.
Měl by být tudíž určen příslušný orgán 
místa první kotace, jenž by byl celkově 
odpovědný za dohled v reálném čase, 
a primární a sekundární místo by mělo 
mít povinnost spolupracovat.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se možnosti zneužití a manipulace trhů s používáním strategií napříč trhem 
s roztříštěním trhů zvýšily, je potřeba, aby orgány dohledu nad těmito trhy spolupracovaly 
s cílem zajistit, aby i takové strategie napříč trhem mohly být odhaleny. Příslušný orgán místa 
první kotace může nejlépe přijmout celkovou odpovědnost, neboť je blíže informačnímu toku 
emitenta. Je potřeba stanovit povinnost spolupráce sekundárních trhů.

Pozměňovací návrh 281
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) V EU funguje v současné době mnoho 
obchodních míst, z nichž řada obchoduje se 
stejnými nástroji. Za účelem řešení 
potenciálních rizik ohrožujících zájmy 

(50) V EU funguje v současné době mnoho 
obchodních míst, z nichž řada obchoduje se 
stejnými nástroji. Za účelem řešení 
potenciálních rizik ohrožujících zájmy 
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investorů je nutné formalizovat a dále 
harmonizovat postupy zabývající se 
důsledky pro obchodování na jiných 
místech, rozhodne-li se jedno obchodní 
místo pozastavit obchodování s nějakým 
finančním nástrojem nebo daný nástroj 
z obchodování stáhnout. V zájmu právní 
jistoty a vhodného řešení střetů zájmů 
v případě rozhodnutí stáhnout nástroje 
dočasně nebo trvale z obchodování by 
mělo být zajištěno, že pokud jeden 
regulovaný trh nebo systém MTF přestane 
obchodovat v důsledku nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, ostatní toto rozhodnutí následují, 
ledaže pokračování obchodování lze 
odůvodnit mimořádnými okolnostmi. Dále 
je nutno formalizovat a zlepšit výměnu 
informací a spolupráci obchodních míst 
v případě mimořádných okolností 
v souvislosti s konkrétním nástrojem, 
s nímž se obchoduje na různých místech.

investorů je nutné formalizovat a dále 
harmonizovat postupy zabývající se 
důsledky pro obchodování na jiných 
místech, rozhodne-li se jedno obchodní 
místo pozastavit obchodování s nějakým 
finančním nástrojem nebo daný nástroj 
z obchodování stáhnout. V zájmu právní 
jistoty a vhodného řešení střetů zájmů 
v případě rozhodnutí stáhnout nástroje 
dočasně nebo trvale z obchodování by 
mělo být zajištěno, že pokud jeden 
regulovaný trh nebo systém MTF přestane 
obchodovat v důsledku nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, ostatní toto rozhodnutí následují. 
Dále je nutno formalizovat a zlepšit 
výměnu informací a spolupráci obchodních 
míst v případě mimořádných okolností 
v souvislosti s konkrétním nástrojem, 
s nímž se obchoduje na různých místech.

Or. en

Odůvodnění

Všechny trhy musí přestat současně, aby byla zachována integrita trhu a rovné podmínky 
mezi obchodními místy.

Pozměňovací návrh 282
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) V EU funguje v současné době mnoho 
obchodních míst, z nichž řada obchoduje se
stejnými nástroji. Za účelem řešení 
potenciálních rizik ohrožujících zájmy 
investorů je nutné formalizovat a dále 
harmonizovat postupy zabývající se 
důsledky pro obchodování na jiných 
místech, rozhodne-li se jedno obchodní 

(50) V EU funguje v současné době mnoho 
obchodních míst, z nichž řada obchoduje se 
stejnými nástroji. Za účelem řešení 
potenciálních rizik ohrožujících zájmy 
investorů je nutné formalizovat a dále 
harmonizovat postupy zabývající se 
důsledky pro obchodování na jiných 
místech, rozhodne-li se jedno obchodní 
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místo pozastavit obchodování s nějakým 
finančním nástrojem nebo daný nástroj 
z obchodování stáhnout. V zájmu právní 
jistoty a vhodného řešení střetů zájmů 
v případě rozhodnutí stáhnout nástroje 
dočasně nebo trvale z obchodování by 
mělo být zajištěno, že pokud jeden 
regulovaný trh nebo systém MTF přestane 
obchodovat v důsledku nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, ostatní toto rozhodnutí následují, 
ledaže pokračování obchodování lze 
odůvodnit mimořádnými okolnostmi. Dále 
je nutno formalizovat a zlepšit výměnu 
informací a spolupráci obchodních míst 
v případě mimořádných okolností
v souvislosti s konkrétním nástrojem, 
s nímž se obchoduje na různých místech.

místo pozastavit obchodování s nějakým 
finančním nástrojem nebo daný nástroj 
z obchodování stáhnout. V zájmu právní 
jistoty a vhodného řešení střetů zájmů 
v případě rozhodnutí stáhnout nástroje 
dočasně nebo trvale z obchodování by 
mělo být zajištěno, že pokud jeden 
regulovaný trh nebo systém MTF přestane 
obchodovat v důsledku nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, ostatní toto rozhodnutí následují, 
ledaže pokračování obchodování lze 
odůvodnit mimořádnými okolnostmi. Dále 
je nutno formalizovat a zlepšit výměnu 
informací a spolupráci v souvislosti 
s konkrétním nástrojem, s nímž se 
obchoduje na různých místech. Aby toho 
bylo dosaženo, bylo by být místo první 
kotace odpovědné za dohled v reálném 
čase nad veškerými evidencemi příkazů, 
a to jak na primárních, tak na 
sekundárních obchodních místech.

Or. en

Odůvodnění

S roztříštěním obchodování, k němuž dochází v důsledku provedení směrnice MiFID, došlo 
v souvislosti používáním strategií napříč trhem k nárůstu možností zneužití a manipulace trhů. 
Neexistuje žádný orgán dohledu v reálném čase – ani obchodní místo, ani příslušný orgán –, 
jenž by se zaměřil na celkové obchodování s jednou akcií. Tento nedostatek je potřeba vyřešit. 
Tento úkol by měl plnit orgán dohledu místa první kotace. Nachází se nejblíže informačnímu 
toku emitenta.

Pozměňovací návrh 283
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) V EU funguje v současné době mnoho 
obchodních míst, z nichž řada obchoduje se 
stejnými nástroji. Za účelem řešení 
potenciálních rizik ohrožujících zájmy 

(50) V EU funguje v současné době mnoho 
obchodních míst, z nichž řada obchoduje se 
stejnými nástroji. Za účelem řešení 
potenciálních rizik ohrožujících zájmy 
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investorů je nutné formalizovat a dále 
harmonizovat postupy zabývající se 
důsledky pro obchodování na jiných 
místech, rozhodne-li se jedno obchodní 
místo pozastavit obchodování s nějakým 
finančním nástrojem nebo daný nástroj 
z obchodování stáhnout. V zájmu právní 
jistoty a vhodného řešení střetů zájmů 
v případě rozhodnutí stáhnout nástroje 
dočasně nebo trvale z obchodování by 
mělo být zajištěno, že pokud jeden 
regulovaný trh nebo systém MTF přestane 
obchodovat v důsledku nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, ostatní toto rozhodnutí následují, 
ledaže pokračování obchodování lze 
odůvodnit mimořádnými okolnostmi. Dále 
je nutno formalizovat a zlepšit výměnu 
informací a spolupráci obchodních míst 
v případě mimořádných okolností 
v souvislosti s konkrétním nástrojem, 
s nímž se obchoduje na různých místech.

investorů je nutné formalizovat a dále 
koordinovat postupy zabývající se 
důsledky pro obchodování na jiných 
místech, rozhodne-li se jedno obchodní 
místo pozastavit obchodování s nějakým 
finančním nástrojem nebo daný nástroj 
z obchodování stáhnout. V zájmu právní 
jistoty a vhodného řešení střetů zájmů 
v případě rozhodnutí stáhnout nástroje 
dočasně nebo trvale z obchodování by 
mělo být zajištěno, že pokud jeden 
regulovaný trh nebo systém MTF přestane 
obchodovat v důsledku nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, ostatní jsou o tomto rozhodnutí 
informováni a následují ho, ledaže 
pokračování obchodování lze odůvodnit 
mimořádnými okolnostmi. Dále je nutno 
formalizovat a zlepšit výměnu informací 
a spolupráci obchodních míst v případě 
mimořádných okolností v souvislosti 
s konkrétním nástrojem, s nímž se 
obchoduje na různých místech.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51a) Existuje mnoho způsobů, jak omezit 
návratnost investic pro investory, včetně 
poplatků, nákladů a dalších srážek. Tyto 
způsoby mohou být zakotveny na několika 
úrovních tak, aby nebyly zjevné, nebo aby 
dokonce nebyly zaznamenány jako 
investice na navazující úrovni či 
v navazujícím rámci, čímž se investorům 
znesnadní pochopení kumulativní úrovně 
srážek. Je tudíž nezbytné, aby veškeré 
srážky byly prováděny na kumulativní 
úrovni a aby si investoři mohli vytvořit 
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představu o dlouhodobém vlivu na 
návratnost v podobě přímého srovnání 
návratnosti pro investora a celkového 
objemu odpočtů. Tyto informace by měly 
být poskytnuty před uskutečněním 
investice na základě pravděpodobné 
projekce a přinejmenším jednou ročně ke 
každé probíhající investici. Orgán ESMA 
by měl vydat pokyny týkající se vhodných 
formátů projekcí a prezentací.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51a) Členské státy by zejména měly 
zajistit, investiční podniky posuzovaly 
obecný soulad přidělených finančních 
nástrojů (zvláště pokud jsou přidělovány 
přímo), s náležitým zohledněním jejich 
vlastností vůči vlastnostem a potřebám 
potenciální cílové skupiny klientů, jimž 
jsou tyto nástroje určeny. Členské státy by 
kromě toho měly požadovat, aby investiční 
podniky přijaly přiměřená opatření pro 
zajištění souladu politiky prodeje 
a distribuce s pravidly hodnocení 
vhodnosti a přiměřenosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 286
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 
a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 
pokud podniky informují klienty o tom, že 
služba je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat 
nebo získávat stimuly od třetích stran, 
a zejména od emitentů nebo poskytovatelů 
produktů, poskytují-li investiční 
poradenství nezávisle a poskytují-li službu 
správy portfolia. V takových případech by 
měly být povoleny pouze omezené 
nepeněžní výhody například v podobě 
školení o vlastnostech produktů pod 
podmínkou, že nenaruší schopnost 
investičních podniků jednat v nejlepším 
zájmu svých klientů, jak je podrobněji 
vysvětleno ve směrnici 2006/73/ES.

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství a zda investiční podniky 
klientům poskytují pravidelné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů, které jim 
doporučují. Dále je vhodné požadovat, aby 
investiční podniky svým klientům 
vysvětlily důvody poradenství, které jim 
poskytují. S cílem podrobněji vymezit 
regulační rámec pro poskytování 
investičního poradenství a současně 
ponechat investičním podnikům a klientům 
možnost volby je vhodné stanovit 
podmínky poskytování této služby, pokud 
podniky informují klienty o přijetí nebo 
o stimulech třetích stran. Při poskytování 
správy portfolia investiční podnik 
nepřijme ani nezíská poplatky, provize ani 
jiné peněžní výhody hrazené či poskytnuté 
jakoukoli třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde 
o poskytování služeb klientům, s výjimkou 
případů, kdy byl klient o těchto 
poplatcích, provizích či jiných peněžních 
výhodách náležitě informován před 
poskytnutím příslušné služby, nebo pokud 
jsou tyto poplatky, provize či jiné peněžní 
výhody v konečném důsledku ve prospěch 
klienta.

Or. en

Odůvodnění

Peněžní stimuly by neměly být zakázány, pokud nenarušují schopnost investičních podniků 
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sledovat nejlepší zájem svých klientů, jak je dále vyjasněno v článku 26 směrnice 2006/73/ES. 
Nepeněžní plnění poskytuje významnou pomoc správcům aktiv v procesu přijímání 
investičních rozhodnutí a podléhá požadavku úrovně 2 směrnice MiFID, aby zvyšovalo 
kvalitu služby. Využívání stimulů by mělo vždy podléhat výslovnému souhlasu klienta.

Pozměňovací návrh 287
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 
a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 
pokud podniky informují klienty o tom, že 
služba je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat
nebo získávat stimuly od třetích stran, 
a zejména od emitentů nebo poskytovatelů 
produktů, poskytují-li investiční 
poradenství nezávisle a poskytují-li službu
správy portfolia. V takových případech by 
měly být povoleny pouze omezené 
nepeněžní výhody například v podobě 
školení o vlastnostech produktů pod 

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda investiční 
podniky klientům poskytují pravidelné
hodnocení vhodnosti finančních nástrojů, 
které jim doporučují. Dále je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky svým 
klientům vysvětlily důvody poradenství, 
které jim poskytují. S cílem podrobněji 
vymezit regulační rámec pro poskytování 
investičního poradenství a současně 
ponechat investičním podnikům a klientům 
možnost volby je vhodné stanovit 
podmínky poskytování této služby, pokud 
podniky informují klienty o tom, že služba 
je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
zakázat podnikům vyplácet stimuly třetím 
stranám nebo získávat stimuly od třetích 
stran, a zejména od emitentů, podniků 
vykonávajících příkazy jménem klientů
nebo poskytovatelů produktů, pokud jde 
o investiční poradenství, správu portfolia
nebo prodej neprofesionálním klientům 
nespojený s poradenstvím. V takových 
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podmínkou, že nenaruší schopnost 
investičních podniků jednat v nejlepším 
zájmu svých klientů, jak je podrobněji 
vysvětleno ve směrnici 2006/73/ES.

případech by měly být povoleny pouze 
omezené nepeněžní výhody například 
v podobě školení o vlastnostech produktů
a pro podniky zajišťující správu portfolia, 
služby související s prováděním příkazů 
a vyhledáváním pod podmínkou, že tyto 
služby nenaruší či pravděpodobně 
nenaruší schopnost investičních podniků 
jednat v nejlepším zájmu svých klientů, jak 
je podrobněji vysvětleno ve směrnici 
2006/73/ES.

Or. en

Odůvodnění

Spojené království zavedlo vyšší normy ochrany spotřebitelů v podobě přezkumu 
maloobchodní distribuce. V zájmu jednotného trhu EU a za účelem zajištění ochrany všech 
spotřebitelů v EU, jakož i rovných podmínek mezi finančními poradci je vhodné tyto vyšší 
normy uplatnit i v rámci celé směrnice MiFID.

Pozměňovací návrh 288
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda je investiční 
poradenství poskytováno ve spojení 
s přijímáním nebo získáváním stimulů od 
třetích stran a zda investiční podniky 
klientům poskytují pravidelné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů, které jim 
doporučují. Dále je vhodné požadovat, aby 
investiční podniky svým klientům 
vysvětlily důvody poradenství, které jim 
poskytují. S cílem podrobněji vymezit 
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a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 
pokud podniky informují klienty o tom, že 
služba je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat 
nebo získávat stimuly od třetích stran, 
a zejména od emitentů nebo poskytovatelů 
produktů, poskytují-li investiční 
poradenství nezávisle a poskytují-li službu 
správy portfolia. V takových případech by 
měly být povoleny pouze omezené 
nepeněžní výhody například v podobě 
školení o vlastnostech produktů pod 
podmínkou, že nenaruší schopnost 
investičních podniků jednat v nejlepším 
zájmu svých klientů, jak je podrobněji 
vysvětleno ve směrnici 2006/73/ES.

regulační rámec pro poskytování 
investičního poradenství a současně 
ponechat investičním podnikům a klientům 
možnost volby je vhodné stanovit 
podmínky poskytování této služby, pokud 
podniky informují klienty o tom, že 
poradenství je poskytováno ve spojení 
s přijímáním nebo získáváním stimulů od 
třetích stran. Při poskytování správy 
portfolia profesionálním 
a neprofesionálním klientům ve smyslu čl. 
4. odst. 1 bodů 9 a 10 by investiční podnik 
před uzavřením smlouvy měl informovat 
klienta o očekávaném rozsahu pobídek 
a veškeré zaplacené či získané stimuly by 
měly být zveřejňovány v pravidelných 
zprávách.

Or. en

Odůvodnění

Investiční podniky poskytující služby v oblasti správy finančního portfolia mají zakázáno 
přijímat jakékoli peněžní výhody hrazené za tyto služby třetí stranou (kromě peněžních výhod 
získaných přímo od investorů). Uvedená povinnost nezohledňuje skutečnost, že 
neprofesionální a profesionální klienti zpravidla vyžadují ve srovnání se způsobilými 
protistranami větší míru ochrany. S ohledem na tuto skutečnost by se měl rozsah tohoto 
nařízení omezit na situace, kdy jsou služby v oblasti správy finančního portfolia poskytovány 
neprofesionálním a profesionálním klientům.

Pozměňovací návrh 289
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
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které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 
a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 
pokud podniky informují klienty o tom, že 
služba je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat nebo 
získávat stimuly od třetích stran, a zejména 
od emitentů nebo poskytovatelů produktů, 
poskytují-li investiční poradenství 
nezávisle a poskytují-li službu správy 
portfolia. V takových případech by měly 
být povoleny pouze omezené nepeněžní 
výhody například v podobě školení 
o vlastnostech produktů pod podmínkou, 
že nenaruší schopnost investičních podniků 
jednat v nejlepším zájmu svých klientů, jak 
je podrobněji vysvětleno ve směrnici 
2006/73/ES.

které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 
a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 
pokud podniky informují klienty o tom, že 
služba je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat nebo 
získávat stimuly od třetích stran, a zejména 
od emitentů nebo poskytovatelů produktů, 
poskytují-li investiční poradenství 
nezávisle a poskytují-li službu správy 
portfolia. V takových případech by měly 
být povoleny pouze omezené nepeněžní 
výhody například v podobě školení 
o vlastnostech produktů pod podmínkou, 
že tyto služby nenaruší schopnost 
investičních podniků jednat v nejlepším 
zájmu svých klientů, jak je podrobněji 
vysvětleno ve směrnici 2006/73/ES. Pro 
větší ochranu spotřebitelů je vhodné 
zajistit, aby investiční podniky 
neodměňovaly nebo neposuzovaly výkon 
svých zaměstnanců způsobem, který by byl 
v rozporu s povinností podniků jednat 
s ohledem na nejlepší zájmy svých klientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 
a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 
pokud podniky informují klienty o tom, že 
služba je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat nebo 
získávat stimuly od třetích stran, a zejména 
od emitentů nebo poskytovatelů produktů, 
poskytují-li investiční poradenství 
nezávisle a poskytují-li službu správy 
portfolia. V takových případech by měly 
být povoleny pouze omezené nepeněžní 
výhody například v podobě školení 
o vlastnostech produktů pod podmínkou, 
že nenaruší schopnost investičních 
podniků jednat v nejlepším zájmu svých 
klientů, jak je podrobněji vysvětleno ve 
směrnici 2006/73/ES.

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 
a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 
pokud podniky informují klienty o tom, že 
služba je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat nebo 
získávat stimuly od třetích stran, a zejména 
od emitentů nebo poskytovatelů produktů, 
poskytují-li investiční poradenství 
nezávisle a poskytují-li službu správy 
portfolia. V takových případech by měly 
být povoleny pouze omezené nepeněžní 
výhody například v podobě školení 
o vlastnostech produktů. Není-li to 
výslovně zakázáno v souladu s touto 
směrnicí, měly by stimuly podléhat 
podmínkám, jež v současné době stanoví 
článek 26 směrnice 2006/73/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Arlene McCarthy
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 
a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 
pokud podniky informují klienty o tom, že 
služba je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat nebo 
získávat stimuly od třetích stran, a zejména 
od emitentů nebo poskytovatelů produktů, 
poskytují-li investiční poradenství 
nezávisle a poskytují-li službu správy 
portfolia. V takových případech by měly 
být povoleny pouze omezené nepeněžní 
výhody například v podobě školení 
o vlastnostech produktů pod podmínkou, 
že nenaruší schopnost investičních podniků 
jednat v nejlepším zájmu svých klientů, jak 
je podrobněji vysvětleno ve směrnici 
2006/73/ES.

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda investiční 
podniky klientům poskytují pravidelné
hodnocení vhodnosti finančních nástrojů, 
které jim doporučují. Dále je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky svým 
klientům vysvětlily důvody poradenství, 
které jim poskytují. S cílem podrobněji 
vymezit regulační rámec pro poskytování 
investičního poradenství a současně 
ponechat investičním podnikům a klientům 
možnost volby je vhodné stanovit 
podmínky poskytování této služby, pokud 
podniky informují klienty o tom, že služba 
je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat nebo 
získávat stimuly od třetích stran, a zejména 
od emitentů, podniků provádějících 
příkazy jménem klienta nebo 
poskytovatelů produktů, poskytují-li 
investiční poradenství a poskytují-li službu 
správy portfolia. V takových případech by 
měly být povoleny pouze omezené 
nepeněžní výhody například v podobě 
školení o vlastnostech produktů a pro 
podniky zajišťující správu portfolia, 
služby související s prováděním příkazů 
a vyhledáváním pod podmínkou, že tyto 
služby nenaruší schopnost investičních 
podniků jednat v nejlepším zájmu svých 
klientů, jak je podrobněji vysvětleno ve
směrnici 2006/73/ES. Pro větší ochranu 
spotřebitelů je rovněž vhodné zajistit, aby 
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investiční podniky neodměňovaly nebo 
neposuzovaly výkon svých zaměstnanců 
způsobem, který by byl v rozporu 
s povinností podniků jednat s ohledem na 
nejlepší zájmy svých klientů, včetně 
stimulace zaměstnanců k upřednostnění 
určitého finančního nástroje v případě, že 
by jiný finanční nástroj mohl lépe 
vyhovovat potřebám klientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 
a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 
pokud podniky informují klienty o tom, že 
služba je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat nebo 
získávat stimuly od třetích stran, a zejména 

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda je investiční 
poradenství poskytováno nezávisle a zda 
investiční podniky klientům poskytují 
pravidelné hodnocení vhodnosti finančních 
nástrojů, které jim doporučují. Dále je 
vhodné požadovat, aby investiční podniky 
svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 
a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 
pokud podniky informují klienty o tom, že 
poradenství je poskytováno nezávisle. Aby 
byla posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat nebo 
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od emitentů nebo poskytovatelů produktů, 
poskytují-li investiční poradenství 
nezávisle a poskytují-li službu správy 
portfolia. V takových případech by měly 
být povoleny pouze omezené nepeněžní 
výhody například v podobě školení 
o vlastnostech produktů pod podmínkou, 
že nenaruší schopnost investičních podniků 
jednat v nejlepším zájmu svých klientů, jak 
je podrobněji vysvětleno ve směrnici 
2006/73/ES.

získávat stimuly od třetích stran, a zejména 
od emitentů nebo poskytovatelů produktů, 
poskytují-li investiční služby spočívající 
v investičním poradenství ,poskytují-li 
službu správy portfolia nebo jinou 
investiční službu, kdy se klient spoléhá na 
rozhodnutí investičního podniku. V 
takových případech by měly být povoleny 
pouze omezené nepeněžní výhody 
například v podobě školení o vlastnostech 
produktů nebo zajištění investičního 
výzkumu pod podmínkou, že nenaruší 
schopnost investičních podniků jednat 
v nejlepším zájmu svých klientů, jak je 
podrobněji vysvětleno ve směrnici 
2006/73/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 
a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují pravidelné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství 
a současně ponechat investičním podnikům 
a klientům možnost volby je vhodné 
stanovit podmínky poskytování této služby, 
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pokud podniky informují klienty o tom, že 
služba je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat nebo 
získávat stimuly od třetích stran, a zejména 
od emitentů nebo poskytovatelů produktů, 
poskytují-li investiční poradenství 
nezávisle a poskytují-li službu správy 
portfolia. V takových případech by měly 
být povoleny pouze omezené nepeněžní 
výhody například v podobě školení 
o vlastnostech produktů pod podmínkou, 
že nenaruší schopnost investičních podniků 
jednat v nejlepším zájmu svých klientů, jak 
je podrobněji vysvětleno ve směrnici 
2006/73/ES.

pokud podniky informují klienty o tom, že 
služba je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále jasně vymezit možnost podniků 
přijímat nebo získávat stimuly od třetích 
stran, a zejména od emitentů nebo 
poskytovatelů produktů, poskytují-li 
investiční poradenství nezávisle 
a poskytují-li službu správy portfolia. V 
takových případech by měly být povoleny 
pouze omezené nepeněžní výhody 
například v podobě školení o vlastnostech 
produktů pod podmínkou, že nenaruší 
schopnost investičních podniků jednat 
v nejlepším zájmu svých klientů, jak je 
podrobněji vysvětleno ve směrnici 
2006/73/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52a) Poskytne-li investiční podnik 
klientovi investiční poradenství, mělo by 
být sdělení o službách a nákladech na 
poradenství podáno v podobě dokumentu 
o klíčových službách v maximálním 
rozsahu [2 stran], v němž je klient 
seznámen s hlavními službami, které mu 
mohou být poskytovány, bližšími údaji 
o kvalifikaci poradce v souladu 
s ustanovením [čl. 24 odst. 9] 
a souhrnnými náklady na poradenství, 
které by tomuto klientovi bylo poskytnuto. 
Orgán ESMA by měl připravit závazné 
technické normy, v nichž upřesní povinný 
obsah tohoto dokumentu o klíčových 
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službách. V případě, že výši nákladů 
souvisejících s poplatky a stimuly nelze 
zjistit před poskytnutím poradenství, měl 
by být v dokumentu o klíčových službách 
úplným, přesným a srozumitelným 
způsobem sdělen způsob kalkulace s tím, 
že o celkových souhrnných nákladech na 
poradenství a jejich dopadech na 
návratnost bude klient informován, 
jakmile to bude prakticky možné. 
V případě, že investiční poradenství je 
poskytováno průběžně, mělo by být sdělení 
o výši nákladů na investiční poradenství 
včetně stimulů podáváno pravidelně, 
nejméně však jednou za rok. V 
pravidelných zprávách by měly být 
zveřejňovány veškeré vyplacené nebo 
získané stimuly za předchozí období.

Or. en

Odůvodnění

Klienti musí být informováni o celkových nákladech investičního poradenství, včetně 
poplatků, které investičnímu poradci hradí přímo klient, jakož i jakýchkoli poplatků, provizí 
a peněžních výhod placených třetí stranou („stimulů“). Toto sdělení musí být klientovi 
podáno před poskytnutím investičního poradenství. Ke zveřejnění by mělo dojít bez ohledu na 
to, zda je poradenství poskytováno nezávisle, či nikoli.

Pozměňovací návrh 295
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52a) v zájmu zajištění náležité ochrany 
investora by investiční podniky měly mít 
povinnost vést vhodné náborové politiky 
a stanovit vhodné pracovní podmínky pro 
zaměstnance, kteří poskytují poradenství 
a služby a prodávají finanční nástroje 
klientům. Podniky by měly zajistit, aby tito 
zaměstnanci měli dobrou kvalifikaci a aby
jim byla průběžně poskytována vhodná 
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odborná příprava a také čas nezbytný 
k tomu, aby mohli poskytovat vyvážené 
a komplexní poradenství. Podniky by 
neměly na zaměstnance uplatňovat 
nepatřičné prodejní strategie, založené 
například na příliš vysokých prodejních 
cílech nebo prodejních pokynech 
zaměřených na určitou konkrétní službu 
či produkt, které by je pobízely k tomu, 
aby se odchylovali od podávání poctivě 
míněných a čestných doporučení, která 
jsou v souladu s nejlepšími zájmy klientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52a) Co se týče zaměstnanců, kteří 
poskytují poradenství nebo prodávají 
finanční produkty a nástroje 
neprofesionálním klientům, měly by 
členské státy zajistit, aby způsob, jakým je 
jejich podnik odměňuje, neměl nepříznivý 
vliv na nestrannost těchto zaměstnanců, 
pokud jde o vhodnost jejich doporučení, 
řádnost jejich způsobu prodeje či 
podávání informací poctivým, jasným 
a neklamavým způsobem. Odměňování 
v takových situacích by nemělo záviset 
pouze na prodejních cílech nebo zisku, 
který podniku přináší určitý finanční 
nástroj. Odměňování založené na 
prodejních cílech by mohlo být předmětem 
zadržení a zpětného převodu z důvodu 
nevhodných prodejních praktik.

Or. en
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Odůvodnění

Prodejní cíle a další stimuly mohou vést k podpoře nevhodných prodejních praktik. Podobně 
jako v případě bonusů by mohlo být zváženo, zda by v případě velkého rozsahu stimulů nebylo 
na místě zadržení nebo zpětný převod.

Pozměňovací návrh 297
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52b) Co se týče zaměstnanců, kteří 
poskytují poradenství nebo prodávají 
finanční produkty a nástroje 
neprofesionálním klientům, měly by 
členské státy zajistit, aby způsob, jakým je 
jejich podnik odměňuje, neměl nepříznivý 
vliv na nestrannost těchto zaměstnanců, 
pokud jde o vhodnost jejich doporučení, 
řádnost jejich způsobu prodeje či 
podávání informací poctivým, jasným 
a neklamavým způsobem. Odměňování 
v takových situacích by nemělo záviset 
pouze na prodejních cílech nebo zisku, 
který podniku přináší určitý finanční 
nástroj.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový bod členským státům umožňuje přijmout opatření týkající se odměňování v rámci 
podniků s cílem předejít riziku, že poradenství a prodej finančních nástrojů nebudou klientům 
nabízeny nestranným způsobem. Systémy odměňování, jako jsou významné prodejní prémie 
spojené s určitým finančním nástrojem, které s sebou nesou riziko, že investiční podnik bude 
klientům doporučovat či prodávat produkty nebo služby nepatřičným způsobem, by neměly být 
povoleny.

Pozměňovací návrh 298
Olle Schmidt
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za skupinu ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52c) U zaměstnanců, kteří poskytují 
poradenství o finančních nástrojích nebo 
tyto nástroje prodávají neprofesionálním 
klientům, by členské státy měly zajistit, 
aby měli náležitou úroveň znalostí 
a způsobilosti ve vztahu k nabízeným 
produktům. To je zvlášť důležité vzhledem 
k větší složitosti a průběžným inovacím při 
utváření investičních produktů. Koupě 
investičního produktu nese riziko 
a investoři musí mít možnost spolehnout 
se na informace a kvalitu poskytovaných 
hodnocení. Dále je nezbytné, aby 
zaměstnanci dostali přiměřený čas 
a zdroje, aby byli schopni klientům 
poskytovat veškeré relevantní informace 
o produktech/nástrojích, jež poskytují.

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnanci investičních podniků musí mít náležitou úroveň znalostí a způsobilosti, pokud jde 
o nabízené produkty.

Pozměňovací návrh 299
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 
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klienta potřebné k posouzení vhodnosti 
služby nebo nástroje pro klienta. Protože 
tyto služby vedou k významnému snížení 
ochrany klientů, je vhodné zlepšit 
podmínky jejich poskytování. Především je 
vhodné vyloučit možnost poskytování 
těchto služeb ve spojení s doplňkovou 
službou, která spočívá v poskytování úvěrů 
nebo půjček investorům, aby mohli 
provádět transakce, do nichž je investiční 
podnik zapojen, neboť tato praxe zvyšuje 
složitost transakcí a znesnadňuje 
porozumění souvisejícím rizikům. Je 
rovněž vhodné lépe definovat kritéria pro 
výběr finančních nástrojů, jichž by se 
měly tyto služby týkat, aby se vyloučily 
finanční nástroje, včetně kolektivního 
investování do převoditelných cenných
papírů (SKIPCP), které zahrnují 
derivátový nástroj nebo obsahují 
strukturu, která klientovi ztěžuje 
porozumění souvisejícímu riziku.

klienta potřebné k posouzení vhodnosti 
služby nebo nástroje pro klienta. Protože 
tyto služby vedou k významnému snížení 
ochrany klientů, je vhodné zlepšit 
podmínky jejich poskytování. Především je 
vhodné vyloučit možnost poskytování 
těchto služeb ve spojení s doplňkovou 
službou, která spočívá v poskytování úvěrů 
nebo půjček investorům, aby mohli 
provádět transakce, do nichž je investiční 
podnik zapojen, neboť tato praxe zvyšuje 
složitost transakcí.

Or. en

Odůvodnění

Nástroje kotované a obchodované na regulovaných trzích v současnosti již podléhají právním 
předpisům EU týkajícím se sdělování klíčových informací nebo se na ně vztahují zvláštní 
ustanovení ohledně řízení rizik. Z tohoto důvodu by tyto nástroje měly být k dispozici 
investorům.

Pozměňovací návrh 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 
klienta potřebné k posouzení vhodnosti 

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 
klienta potřebné k posouzení vhodnosti 
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služby nebo nástroje pro klienta. Protože 
tyto služby vedou k významnému snížení 
ochrany klientů, je vhodné zlepšit 
podmínky jejich poskytování. Především je 
vhodné vyloučit možnost poskytování 
těchto služeb ve spojení s doplňkovou 
službou, která spočívá v poskytování úvěrů 
nebo půjček investorům, aby mohli 
provádět transakce, do nichž je investiční 
podnik zapojen, neboť tato praxe zvyšuje 
složitost transakcí a znesnadňuje 
porozumění souvisejícím rizikům. Je 
rovněž vhodné lépe definovat kritéria pro 
výběr finančních nástrojů, jichž by se měly 
tyto služby týkat, aby se vyloučily finanční 
nástroje, včetně kolektivního investování 
do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP), které zahrnují derivátový 
nástroj nebo obsahují strukturu, která 
klientovi ztěžuje porozumění 
souvisejícímu riziku.

služby nebo nástroje pro klienta. 
Především je vhodné vyloučit možnost 
poskytování těchto služeb ve spojení 
s doplňkovou službou, která spočívá 
v poskytování úvěrů nebo půjček 
investorům, aby mohli provádět transakce, 
do nichž je investiční podnik zapojen. Je 
rovněž vhodné věnovat více pozornosti 
spíše transparentnosti než struktuře 
finančních nástrojů, jako je kolektivní
investování do převoditelných cenných
papírů (SKIPCP), neboť struktura 
a stupeň složitosti neurčují nezbytně, zda 
je finanční produkt rizikový nebo nikoli.
Riziko, že klient produktu nemůže 
rozumět, by mělo být v případě potřeby 
předmětem budoucí revize na základě 
posouzení dopadů, přičemž údaje 
o regulovaných produktech pro investory 
by měly mít jakožto klíčové investiční 
údaje pro SKIPCP příležitost ukázat svou 
hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 
klienta potřebné k posouzení vhodnosti 
služby nebo nástroje pro klienta. Protože 
tyto služby vedou k významnému snížení 
ochrany klientů, je vhodné zlepšit 
podmínky jejich poskytování. Především je 
vhodné vyloučit možnost poskytování 
těchto služeb ve spojení s doplňkovou 
službou, která spočívá v poskytování úvěrů 

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 
klienta potřebné k posouzení vhodnosti 
služby nebo nástroje pro klienta. Protože 
tyto služby vedou k významnému snížení 
ochrany klientů, je vhodné zlepšit 
podmínky jejich poskytování. Především je 
vhodné vyloučit možnost poskytování 
těchto služeb ve spojení s doplňkovou 
službou, která spočívá v poskytování úvěrů 
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nebo půjček investorům, aby mohli 
provádět transakce, do nichž je investiční 
podnik zapojen, neboť tato praxe zvyšuje 
složitost transakcí a znesnadňuje 
porozumění souvisejícím rizikům. Je 
rovněž vhodné lépe definovat kritéria pro 
výběr finančních nástrojů, jichž by se měly 
tyto služby týkat, aby se vyloučily finanční 
nástroje, včetně kolektivního investování 
do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP), které zahrnují derivátový 
nástroj nebo obsahují strukturu, která 
klientovi ztěžuje porozumění souvisejícímu 
riziku.

nebo půjček investorům, aby mohli 
provádět transakce, do nichž je investiční 
podnik zapojen, neboť tato praxe zvyšuje 
složitost transakcí a znesnadňuje 
porozumění souvisejícím rizikům. Je 
rovněž vhodné lépe definovat kritéria pro 
výběr finančních nástrojů, jichž by se měly 
tyto služby týkat, aby se vyloučily finanční 
nástroje, které zahrnují derivátový nástroj 
nebo obsahují strukturu, která klientovi 
ztěžuje porozumění souvisejícímu riziku.
Akcie nebo jednotky strukturovaných 
subjektů kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
by měly být všechny považovány za 
nekomplexní, s výjimkou strukturovaných 
SKIPCP definovaných v čl. 36 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Komise 
(EU) č. 583/2010, které nesplňují obecná 
kritéria stanovená Evropskou komisí pro 
účely analýzy složitosti jakéhokoli dalšího 
finančního nástroje nezahrnutého na 
seznam automaticky zvažovaných 
nekomplexních produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 
klienta potřebné k posouzení vhodnosti 
služby nebo nástroje pro klienta. Protože 
tyto služby vedou k významnému snížení 
ochrany klientů, je vhodné zlepšit 
podmínky jejich poskytování. Především je 

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 
klienta potřebné k posouzení vhodnosti 
služby nebo nástroje pro klienta. Protože 
tyto služby vedou k významnému snížení 
ochrany klientů, je vhodné zlepšit 
podmínky jejich poskytování. Především je 
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vhodné vyloučit možnost poskytování 
těchto služeb ve spojení s doplňkovou 
službou, která spočívá v poskytování úvěrů 
nebo půjček investorům, aby mohli 
provádět transakce, do nichž je investiční 
podnik zapojen, neboť tato praxe zvyšuje 
složitost transakcí a znesnadňuje 
porozumění souvisejícím rizikům. Je 
rovněž vhodné lépe definovat kritéria pro 
výběr finančních nástrojů, jichž by se měly 
tyto služby týkat, aby se vyloučily finanční 
nástroje, včetně kolektivního investování 
do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP), které zahrnují derivátový 
nástroj nebo obsahují strukturu, která 
klientovi ztěžuje porozumění souvisejícímu 
riziku.

vhodné vyloučit možnost poskytování 
těchto služeb ve spojení s doplňkovou 
službou, která spočívá v poskytování úvěrů 
nebo půjček investorům, aby mohli 
provádět transakce, do nichž je investiční 
podnik zapojen, neboť tato praxe zvyšuje 
složitost transakcí a znesnadňuje 
porozumění souvisejícím rizikům. Je 
rovněž vhodné lépe definovat kritéria pro 
výběr finančních nástrojů, jichž by se měly 
tyto služby týkat, aby se vyloučily finanční 
nástroje, které zahrnují derivátový nástroj 
nebo obsahují strukturu, která klientovi 
ztěžuje porozumění souvisejícímu riziku.

Or. en

Odůvodnění

Úspěšná značka SKIPCP by v očích neevropských regulačních orgánů a investorů mohla 
utrpět škodu, pokud by některé SKIPCP již nebyly automaticky považovány za nekomplexní, 
protože by mohly být považovány za nevhodné pro neprofesionální investory. Narušena by 
mohla být i důvěra evropských investorů do SKIPCP. Komplexnost není totéž co riziko. 
Mnohé vlastnosti SKIPCP naopak snižují rizika pro investory, která jsou u „jednoduchých“ 
finančních nástrojů, jako jsou akcie či dluhopisy, vysoká.

Pozměňovací návrh 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 
klienta potřebné k posouzení vhodnosti 
služby nebo nástroje pro klienta. Protože 
tyto služby vedou k významnému snížení 
ochrany klientů, je vhodné zlepšit 

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 
klienta potřebné k posouzení vhodnosti 
služby nebo nástroje pro klienta. Protože 
tyto služby vedou k významnému snížení 
ochrany klientů, je vhodné zlepšit 
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podmínky jejich poskytování. Především je 
vhodné vyloučit možnost poskytování 
těchto služeb ve spojení s doplňkovou 
službou, která spočívá v poskytování úvěrů 
nebo půjček investorům, aby mohli 
provádět transakce, do nichž je investiční 
podnik zapojen, neboť tato praxe zvyšuje 
složitost transakcí a znesnadňuje 
porozumění souvisejícím rizikům. Je 
rovněž vhodné lépe definovat kritéria pro 
výběr finančních nástrojů, jichž by se měly 
tyto služby týkat, aby se vyloučily finanční 
nástroje, včetně kolektivního investování 
do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP), které zahrnují derivátový 
nástroj nebo obsahují strukturu, která 
klientovi ztěžuje porozumění souvisejícímu 
riziku.

podmínky jejich poskytování. Především je 
vhodné vyloučit možnost poskytování 
těchto služeb ve spojení s doplňkovou 
službou, která spočívá v poskytování úvěrů 
nebo půjček investorům, aby mohli 
provádět transakce, do nichž je investiční 
podnik zapojen, neboť tato praxe zvyšuje 
složitost transakcí a znesnadňuje 
porozumění souvisejícím rizikům. Je 
rovněž vhodné lépe definovat kritéria pro 
výběr finančních nástrojů, jichž by se měly 
tyto služby týkat, aby se vyloučily finanční 
nástroje, které zahrnují derivátový nástroj 
nebo obsahují strukturu, která klientovi 
ztěžuje porozumění souvisejícímu riziku.

Or. en

Odůvodnění

Rozlišování mezi komplexními a nekomplexními SKIPCP by mělo být řešeno v rámci 
nadcházejícího přepracování směrnice SKIPCP.

Pozměňovací návrh 304
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 
klienta potřebné k posouzení vhodnosti 
služby nebo nástroje pro klienta. Protože 
tyto služby vedou k významnému snížení 
ochrany klientů, je vhodné zlepšit 
podmínky jejich poskytování. Především je 
vhodné vyloučit možnost poskytování 
těchto služeb ve spojení s doplňkovou 

(53) Investiční podniky mohou poskytovat 
investiční služby, které spočívají pouze 
v provádění a/nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů, aniž by musely získat 
informace o znalostech a zkušenostech 
klienta potřebné k posouzení vhodnosti 
služby nebo nástroje pro klienta. Protože
tyto služby vedou k významnému snížení 
ochrany klientů, je vhodné zlepšit 
podmínky jejich poskytování. Především je 
vhodné vyloučit možnost poskytování 
těchto služeb ve spojení s doplňkovou 
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službou, která spočívá v poskytování úvěrů 
nebo půjček investorům, aby mohli 
provádět transakce, do nichž je investiční 
podnik zapojen, neboť tato praxe zvyšuje 
složitost transakcí a znesnadňuje 
porozumění souvisejícím rizikům. Je 
rovněž vhodné lépe definovat kritéria pro 
výběr finančních nástrojů, jichž by se měly 
tyto služby týkat, aby se vyloučily finanční 
nástroje, včetně kolektivního investování 
do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP), které zahrnují derivátový 
nástroj nebo obsahují strukturu, která 
klientovi ztěžuje porozumění souvisejícímu 
riziku.

službou, která spočívá v poskytování úvěrů 
nebo půjček investorům, aby mohli 
provádět transakce, do nichž je investiční 
podnik zapojen, neboť tato praxe zvyšuje 
složitost transakcí a znesnadňuje 
porozumění souvisejícím rizikům. Je 
rovněž vhodné lépe definovat kritéria pro 
výběr finančních nástrojů, jichž by se měly 
tyto služby týkat, aby se vyloučily finanční 
nástroje, které zahrnují derivátový nástroj 
nebo obsahují strukturu, která klientovi 
ztěžuje porozumění souvisejícímu riziku.

Or. de

Odůvodnění

SKIPCP jsou z definice nekomplexní finanční nástroje. Splňují všechny relevantní požadavky 
v souladu se stávající definicí podle článku 38 prováděcí směrnice MiFID a v současné době 
nesou „klíčové informace pro investory“, aby tak byla zajištěna lepší ochrana investorů. 
Jakékoli rozlišování mezi fondy vede ke zbytečným správním nákladům a k oslabení stávající 
značky SKIPCP, aniž by zajistilo lepší ochranu investorů.

Pozměňovací návrh 305
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) Aby bylo zajištěno, že finanční 
poradenství bude poskytováno pouze 
jednotlivci, kteří pro to mají minimální 
způsobilost, měly by členské státy vytvořit 
systém kvalifikací pro každého, kdo 
poskytuje poradenství, bez ohledu na 
distribuční prostředek. Vzhledem 
k rozdílům mezi potřebami 
maloobchodních trhů a investorů 
v každém členském státě by to mělo být 
stanoveno na úrovni členského státu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 306
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54a) Nejlepší přístup, který lze zvolit vůči 
strukturovaným retailovým investičním 
produktům by byl horizontální, takže bez 
ohledu na druh produktu se uplatní stejná 
pravidla pro distributory. Mezi touto 
směrnicí a směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 
9. prosince 2002 o zprostředkování 
pojištění by tudíž měla existovat nejvyšší 
úroveň koordinace.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) K zajištění toho, že investiční podniky 
budou provádět příkazy klientů za 
podmínek nejpříznivějších pro klienta, je 
nutné investičním podnikům uložit účinnou 
povinnost „nejlepšího způsobu provedení“. 
Tato povinnost by měla platit pro podniky, 
které mají vůči klientovi smluvní nebo 
zprostředkovatelské závazky.

(58) K zajištění toho, že investiční podniky 
budou provádět příkazy klientů za 
podmínek nejpříznivějších pro klienta, je 
nutné investičním podnikům uložit účinnou 
povinnost „nejlepšího způsobu provedení“. 
Tato povinnost by měla platit pro podniky, 
které mají vůči klientovi smluvní nebo 
zprostředkovatelské závazky, avšak měla 
by být rovněž rozšířena na způsobilé 
protistrany, pokud jednají jménem 
klienta, který rovněž podléhá povinnosti 
provádět příkazy klientů za podmínek 
nejlepšího způsobu provedení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 308
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) V zájmu širší akcionářské základny 
v EU by měl být pro neprofesionální 
investory posílen rámec nejlepšího 
způsobu provedení, aby mohli mít přístup 
k širší škále míst provádění, jež jsou nyní 
dostupná v celé EU. Při uplatňování 
rámce nejlepšího způsobu provedení by 
měl být zvážen technologický pokrok 
v oblasti sledování nejlepšího způsobu 
provedení.

Or. en

Odůvodnění

Od zavedení směrnice MiFID došlo v oblasti nejlepšího způsobu provedení k významnému 
technologickému pokroku a tento přínos by měl být také plně využit neprofesionálními 
investory.

Pozměňovací návrh 309
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Informace, které investiční podniky 
poskytují klientům o svých zásadách 
provádění příkazů, jsou často obecné 
a standardní a neumožňují klientům 
porozumět, jak bude příkaz proveden, 
a ověřit si, zda podnik plní svou povinnost 
provádět příkazy za podmínek 

(60) Informace, které investiční podniky 
poskytují klientům o svých zásadách 
provádění příkazů, jsou často obecné 
a standardní a neumožňují klientům 
porozumět, jak bude příkaz proveden, 
a ověřit si, zda podnik plní svou povinnost 
provádět příkazy za podmínek 
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nejvýhodnějších pro klienty. V zájmu 
posílení ochrany investorů je vhodné 
stanovit zásady týkající se informací, které 
investiční podniky poskytují svým 
klientům o zásadách provádění příkazů, 
a požadovat, aby podniky každoročně 
zveřejňovaly pro každou kategorii 
finančních nástrojů pět nejlepších míst 
provádění, kde prováděly příkazy klientů 
v předchozím roce.

nejvýhodnějších pro klienty. V zájmu 
posílení ochrany investorů je vhodné 
stanovit zásady týkající se informací, které 
investiční podniky poskytují svým 
klientům o zásadách provádění příkazů, 
a požadovat, aby podniky každoročně 
zveřejňovaly pro každou kategorii 
finančních nástrojů pět nejlepších míst 
provádění, kde prováděly příkazy klientů 
v předchozím roce, pokud se nerozhodnou 
k provedení pouze na primárním místě, 
a snažit se využít tyto informace 
a informace zveřejňované obchodními 
místy o kvalitě provádění v jejich 
politikách o nejlepším způsobu provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Informace, které investiční podniky 
poskytují klientům o svých zásadách 
provádění příkazů, jsou často obecné 
a standardní a neumožňují klientům 
porozumět, jak bude příkaz proveden, 
a ověřit si, zda podnik plní svou povinnost 
provádět příkazy za podmínek 
nejvýhodnějších pro klienty. V zájmu 
posílení ochrany investorů je vhodné 
stanovit zásady týkající se informací, které 
investiční podniky poskytují svým 
klientům o zásadách provádění příkazů, 
a požadovat, aby podniky každoročně
zveřejňovaly pro každou kategorii 
finančních nástrojů pět nejlepších míst 
provádění, kde prováděly příkazy klientů 
v předchozím roce.

(60) Informace, které investiční podniky 
poskytují klientům o svých zásadách 
provádění příkazů, jsou často obecné 
a standardní a neumožňují klientům 
porozumět, jak bude příkaz proveden, 
a ověřit si, zda podnik plní svou povinnost 
provádět příkazy za podmínek 
nejvýhodnějších pro klienty. V zájmu 
posílení ochrany investorů je vhodné 
stanovit zásady týkající se informací, které 
investiční podniky poskytují svým 
klientům o zásadách provádění příkazů, 
a požadovat, aby podniky každý měsíc
zveřejňovaly pro každou kategorii 
finančních nástrojů pět nejlepších míst 
provádění, kde prováděly příkazy klientů 
v předchozím roce, a podrobnou analýzu 
kvality provádění.
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Or. en

Odůvodnění

Jednou za rok není dostatečně často, aby byly investorům poskytovány relevantní informace 
o kvalitě provádění investičním podnikem.

Pozměňovací návrh 311
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Při navazování obchodního vztahu 
s klientem by měl mít investiční podnik 
možnost požádat klienta nebo 
potenciálního klienta , aby současně vydal 
souhlas se způsobem provádění příkazů 
i s tím, že jeho příkazy mohou být 
provedeny mimo regulovaný trh , systém 
MTF, systém OTF nebo mimo 
systematického internalizátora .

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Příkazy musí být prováděny na obchodním místech náležejících do kategorie podle směrnice 
MiFID.

Pozměňovací návrh 312
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Při navazování obchodního vztahu 
s klientem by měl mít investiční podnik 
možnost požádat klienta nebo 

(61) Při navazování obchodního vztahu 
s klientem by měl mít investiční podnik 
možnost požádat klienta nebo 
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potenciálního klienta, aby současně vydal 
souhlas se způsobem provádění příkazů 
i s tím, že jeho příkazy mohou být 
provedeny mimo regulovaný trh, systém 
MTF, systém OTF nebo mimo 
systematického internalizátora.

potenciálního klienta, aby současně vydal 
souhlas se způsobem provádění příkazů 
i s tím, že jeho příkazy mohou být 
provedeny mimo regulovaný trh, systém 
MTF nebo mimo systematického 
internalizátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Finanční krize odhalila omezené 
schopnosti profesionálních klientů 
odhadnout riziko svých investic. Zatímco 
by mělo být potvrzeno, že pravidla pro 
výkon činnosti je třeba uplatňovat 
v případě těch investorů, kteří ochranu 
nejvíce potřebují, je vhodné lépe 
přizpůsobit požadavky vztahující se na 
různé kategorie klientů. Proto je vhodné 
rozšířit některé povinnosti informování 
a oznamování na vztah se způsobilými 
protistranami. Příslušné požadavky by se 
měly týkat především ochrany finančních 
nástrojů a peněz klientů a dále povinnosti 
informování a oznamování v souvislosti 
s komplexnějšími finančními nástroji 
a transakcemi. S cílem lépe stanovit 
klasifikaci obcí a místních veřejných 
orgánů je vhodné vyloučit je jednoznačně 
ze seznamu způsobilých protistran 
a klientů, kteří jsou považováni za 
profesionální, avšak ponechat jim nadále 
možnost požádat o zacházení jako 
s klienty profesionálními.

(67) Finanční krize odhalila omezené 
schopnosti profesionálních klientů 
odhadnout riziko svých investic. Zatímco 
by mělo být potvrzeno, že pravidla pro 
výkon činnosti je třeba uplatňovat 
v případě těch investorů, kteří ochranu 
nejvíce potřebují, je vhodné lépe
přizpůsobit požadavky vztahující se na 
různé kategorie klientů. Proto je vhodné 
rozšířit některé povinnosti informování 
a oznamování na vztah se způsobilými 
protistranami. Příslušné požadavky by se 
měly týkat především ochrany finančních 
nástrojů a peněz klientů a dále povinnosti 
informování a oznamování v souvislosti 
s komplexnějšími finančními nástroji 
a transakcemi. S cílem lépe stanovit 
klasifikaci obcí a místních veřejných 
orgánů je vhodné vyloučit je jednoznačně 
ze seznamu způsobilých protistran 
a klientů, kteří jsou považováni za 
profesionální.

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 314
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se od 
sebe velmi liší a podniky povolené v 
souladu s nimi požívají práva volného 
pohybu služeb a práva usazování jen 
v těch členských státech, v nichž jsou 
usazeny. Je vhodné zavést společný 
regulační rámec na úrovni Unie. Režim 
by měl harmonizovat stávající roztříštěný 
rámec, zaručit jistotu a jednotné 
zacházení s podniky ze třetích zemí, které 
se usazují v Unii, zajistit, aby Komise 
provedla posouzení rovnocennosti 
regulačního rámce a rámce dohledu 
třetích zemí, a měl by poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany investorů v 
EU, kteří jsou příjemci služeb podniků ze 
třetích zemí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přeneseno ze směrnice do nařízení.

Pozměňovací návrh 315
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 72
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se od 
sebe velmi liší a podniky povolené v 
souladu s nimi požívají práva volného 
pohybu služeb a práva usazování jen v těch 
členských státech, v nichž jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný regulační rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající roztříštěný rámec, zaručit jistotu 
a jednotné zacházení s podniky ze třetích 
zemí, které se usazují v Unii, zajistit, aby 
Komise provedla posouzení rovnocennosti 
regulačního rámce a rámce dohledu třetích 
zemí, a měl by poskytnout srovnatelnou 
úroveň ochrany investorů v EU, kteří jsou 
přájemci služeb podniků ze třetích zemí.

(72) Poskytování služeb investičními 
podniky a organizátory trhu ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se od 
sebe velmi liší a podniky povolené v 
souladu s nimi požívají práva volného 
pohybu služeb a práva usazování jen v těch 
členských státech, v nichž jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný regulační rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající roztříštěný rámec, zaručit jistotu 
a jednotné zacházení s investičními 
podniky a organizátory trhu ze třetích 
zemí, kteří se usazují v Unii, zajistit, aby 
Komise provedla posouzení rovnocennosti
regulačního rámce a rámce dohledu třetích 
zemí, a měl by poskytnout srovnatelnou 
úroveň ochrany investorů v EU, kteří jsou 
příjemci služeb investičních podniků 
a organizátorů trhu ze třetích zemí.

(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
projednávaného legislativního textu; jeho 
přijetí si vyžaduje technické úpravy v celém 
textu.)

Or. en

Odůvodnění

Cílem těchto návrhů je zajistit, aby směrnice MiFID zavedla pro investiční podniky 
a organizátory trhu odpovídající režim třetích zemí, nikoli režim týkající se pouze některých 
služeb poskytovaných investičními podniky. Tento režim by zajišťoval, že veškeré nabízené 
služby ze strany investičních podniků a organizátorů trhu třetích zemí, kteří mají přístup do 
EU, se provádí v rámci směrnice MiFID. Nové návrhy musí jasně uvádět, která pravidla se na 
tyto organizátory trhu uplatní a případně která pravidla EU se neuplatní.

Pozměňovací návrh 316
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 72
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se od 
sebe velmi liší a podniky povolené v 
souladu s nimi požívají práva volného 
pohybu služeb a práva usazování jen v těch 
členských státech, v nichž jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný regulační rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající roztříštěný rámec, zaručit jistotu 
a jednotné zacházení s podniky ze třetích 
zemí, které se usazují v Unii, zajistit, aby
Komise provedla posouzení rovnocennosti 
regulačního rámce a rámce dohledu třetích
zemí, a měl by poskytnout srovnatelnou 
úroveň ochrany investorů v EU, kteří jsou 
příjemci služeb podniků ze třetích zemí.

(72) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se od 
sebe velmi liší a podniky povolené v 
souladu s nimi požívají práva volného 
pohybu služeb a práva usazování jen v těch 
členských státech, v nichž jsou usazeny. I 
když by si členské státy měly být schopny 
zachovat tyto režimy a požadavky, je 
vhodné zavést společný regulační rámec na 
úrovni Unie, a umožnit tak podnikům ze 
třetích zemí, které si zřídí pobočku v Unii, 
aby poskytovaly služby a prováděly 
činnosti po celé Unii prostřednictvím této 
pobočky, pokud je pobočka povolena 
příslušnými orgány v členském státě, 
a aby Komise mimo jiné provedla 
posouzení rovnocennosti regulačního 
rámce a rámce dohledu třetí země. Je 
rovněž vhodné, aby v obecném rámci bylo 
podnikům ze třetích zemí umožněno 
poskytovat služby nebo provádět činnosti 
pro způsobilé protistrany, které mají sídlo 
v členském státě, a to jiným způsobem, než 
prostřednictvím pobočky v tomto členském 
státě, aniž by bylo vyžadováno povolení 
v tomto členském státě nebo registrace 
orgánem ESMA. Podniky ze třetích zemí, 
které mají zájem poskytovat služby nebo 
provádět činnosti pro profesionální 
klienty „per se“ po celé Unii, by měly mít 
tuto možnost, pokud se zaregistrují 
u orgánu ESMA a pokud (mimo jiné) 
Komise provedla posouzení rovnocennosti 
regulačního rámce a rámce dohledu třetí 
země.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho investičních služeb a činností se provádí v rámci trvalých vztahů mezi podnikem 
a klientem. Pokud by podniky ze třetích zemí skutečně nemohly poskytovat svým stávajícím 
klientům informace a průzkum, příliš by to omezovalo přístup investorů a protistran EU ke 
službám poskytovaným podniky ze třetích zemí. Podnik ze třetí země může poskytovat 
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informace nebo marketingové podklady osobě v EU na žádost této osoby.

Pozměňovací návrh 317
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se od 
sebe velmi liší a podniky povolené v 
souladu s nimi požívají práva volného 
pohybu služeb a práva usazování jen v těch 
členských státech, v nichž jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný regulační rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající roztříštěný rámec, zaručit jistotu a 
jednotné zacházení s podniky ze třetích 
zemí, které se usazují v Unii, zajistit, aby 
Komise provedla posouzení rovnocennosti 
regulačního rámce a rámce dohledu třetích 
zemí, a měl by poskytnout srovnatelnou 
úroveň ochrany investorů v EU, kteří jsou 
příjemci služeb podniků ze třetích zemí.

(72) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se od 
sebe velmi liší a podniky povolené v 
souladu s nimi požívají práva volného 
pohybu služeb a práva usazování jen v těch 
členských státech, v nichž jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný regulační rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající roztříštěný rámec, zaručit jistotu a 
jednotné zacházení s podniky ze třetích 
zemí, které se usazují v Unii, zajistit, aby 
Komise provedla účinné posouzení 
rovnocennosti regulačního rámce a rámce 
dohledu třetích zemí, a měl by poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany investorů v 
EU, kteří jsou příjemci služeb podniků ze 
třetích zemí. Je nanejvýš důležité, aby 
podniky ze třetí země měly nadále přístup 
na trhy EU bez zbytečných překážek.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům by mělo být 
vždy nutné zřídit pobočku v Unii. Zřízení

vypouští se
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pobočky podléhá povolení a dohledu v 
Unii. Mezi dotčeným příslušným orgánem 
a příslušným orgánem třetí země by měla 
existovat řádná ujednání o spolupráci. 
Pobočka by měla mít volně k dispozici 
dostatečný počáteční kapitál. Po získání 
povolení by měla pobočka podléhat 
dohledu v členském státě, v němž je 
zřízena; podniku ze třetí země by mělo být 
na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany. Mělo by podléhat registraci 
orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

Přeneseno ze směrnice do nařízení.

Pozměňovací návrh 319
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům by mělo být 
vždy nutné zřídit pobočku v Unii. Zřízení 
pobočky podléhá povolení a dohledu v 
Unii. Mezi dotčeným příslušným orgánem 
a příslušným orgánem třetí země by měla 
existovat řádná ujednání o spolupráci. 
Pobočka by měla mít volně k dispozici 
dostatečný počáteční kapitál. Po získání 
povolení by měla pobočka podléhat 

(73) Podniky třetích zemí, které založí 
pobočku v Unii na základě společného 
rámce Unie pro pobočky, by měly mít 
možnost poskytovat z pobočky služby 
a provádět činnost po celé Unii pro 
neprofesionální klienty, ale nemělo by to 
bránit neprofesionálním klientům přijímat 
služby od podniků ze třetích zemí z vlastní 
výlučné iniciativy klienta nebo jakkoli 
přijímat služby mimo Unii (nebo 
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dohledu v členském státě, v němž je 
zřízena; podniku ze třetí země by mělo být 
na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany. Mělo by podléhat registraci 
orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

v souladu s vnitrostátním režimem).
Zřízení pobočky podléhá povolení a 
dohledu v Unii. Mezi dotčeným příslušným 
orgánem a příslušným orgánem třetí země 
by měla existovat řádná ujednání o 
spolupráci. Pobočka by měla mít volně 
k dispozici dostatečný počáteční kapitál. 
Po získání povolení by měla pobočka 
podléhat dohledu v členském státě, v němž 
je zřízena; podniku ze třetí země by mělo 
být na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech. Po získání povolení by 
poskytování služeb do Unie podnikem třetí 
země bez poboček mělo být omezeno na 
způsobilé protistrany a na profesionální 
klienty. Mělo by podléhat registraci 
orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

Při jednání s profesionálními klienty by měly být dodrženy podmínky stanovené ve směrnici 
o správcích alternativních investičních fondů – mělo by postačovat jmenování právního 
zástupce. Fyzická přítomnost v podobě pobočky není nutná.

Pozměňovací návrh 320
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům by mělo být 
vždy nutné zřídit pobočku v Unii. Zřízení 
pobočky podléhá povolení a dohledu v 
Unii. Mezi dotčeným příslušným orgánem 
a příslušným orgánem třetí země by měla 
existovat řádná ujednání o spolupráci. 

(73) Podniky ze třetích zemí, které založí 
pobočku v Unii na základě společného 
rámce Unie pro pobočky, by měly mít 
možnost poskytovat z pobočky služby 
a provádět činnost po celé Unii pro 
neprofesionální klienty, ale nemělo by to 
bránit neprofesionálním klientům přijímat 
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Pobočka by měla mít volně k dispozici 
dostatečný počáteční kapitál. Po získání 
povolení by měla pobočka podléhat 
dohledu v členském státě, v němž je 
zřízena; podniku ze třetí země by mělo být 
na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček by 
mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany. Mělo by podléhat registraci 
orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

služby od podniků ze třetích zemí z vlastní 
výlučné iniciativy klienta nebo jinak 
přijímat služby mimo Unii (nebo 
v souladu s vnitrostátním režimem). 
Zřízení pobočky podléhá povolení a 
dohledu v Unii. Mezi dotčeným příslušným 
orgánem a příslušným orgánem třetí země 
by měla existovat řádná ujednání o 
spolupráci. Po získání povolení by měla 
pobočka podléhat dohledu v členském 
státě, v němž je zřízena; podniku ze třetí 
země by mělo být na základě 
oznamovacího postupu umožněno 
poskytovat služby v jiných členských 
státech prostřednictvím povolené pobočky, 
nad níž je vykonáván dohled.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování přeshraničních služeb podniku povolenému podle směrnice MiFID by nemělo 
vést k uplatnění požadavku licence. Kromě toho bude v mnoha případech povolený podnik z 
EU zprostředkovávat dotčenou transakci, např. pokud klient EU dá pokyn podniku EU, aby 
jednal jako jeho agent a provedl transakce na trhu třetí země prostřednictvím podniku ze třetí 
země. Za těchto podmínek by se nemělo mít za to, že k nepřímému poskytování služeb klientovi 
z EU dochází v EU.

Pozměňovací návrh 321
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům by mělo být 
vždy nutné zřídit pobočku v Unii. Zřízení 
pobočky podléhá povolení a dohledu v 
Unii. Mezi dotčeným příslušným orgánem 
a příslušným orgánem třetí země by měla 
existovat řádná ujednání o spolupráci. 
Pobočka by měla mít volně k dispozici 
dostatečný počáteční kapitál. Po získání 
povolení by měla pobočka podléhat 

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům by mělo být 
vždy nutné zřídit pobočku v Unii, pokud 
právní a dohledová opatření třetí země, 
v níž je podniky povolen, neodpovídají 
požadavkům EU. Zřízení pobočky podléhá 
povolení a dohledu v Unii. Mezi dotčeným 
příslušným orgánem a příslušným orgánem 
třetí země by měla existovat řádná ujednání 
o spolupráci. Pobočka by měla mít volně 
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dohledu v členském státě, v němž je 
zřízena; podniku ze třetí země by mělo být 
na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany. Mělo by podléhat registraci 
orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

k dispozici dostatečný počáteční kapitál. 
Po získání povolení by měla pobočka 
podléhat dohledu v členském státě, v němž 
je zřízena; podniku ze třetí země by mělo 
být na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany a na profesionální klienty. 
Mělo by podléhat registraci orgánem 
ESMA a dohledu ve třetí zemi. Mezi 
orgánem ESMA a příslušnými orgány třetí 
země by měla existovat řádná ujednání o 
spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům by mělo být 
vždy nutné zřídit pobočku v Unii. Zřízení 
pobočky podléhá povolení a dohledu v 
Unii. Mezi dotčeným příslušným orgánem 
a příslušným orgánem třetí země by měla 
existovat řádná ujednání o spolupráci. 
Pobočka by měla mít volně k dispozici 
dostatečný počáteční kapitál. Po získání 
povolení by měla pobočka podléhat 
dohledu v členském státě, v němž je 
zřízena; podniku ze třetí země by mělo být 
na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany. Mělo by podléhat registraci 

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním a profesionálním
klientům by mělo být vždy nutné zřídit
pobočku v Unii. Zřízení pobočky podléhá 
povolení a dohledu v Unii. Mezi dotčeným 
příslušným orgánem a příslušným orgánem 
třetí země by měla existovat řádná ujednání 
o spolupráci. Pobočka by měla mít volně 
k dispozici dostatečný počáteční kapitál. 
Po získání povolení by měla pobočka 
podléhat dohledu v členském státě, v němž 
je zřízena; podniku ze třetí země by mělo 
být na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany. Mělo by podléhat registraci 
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orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné výslovně začlenit profesionální klienty do textu a na požadavky na pobočku 
a povolení musí být uplatňována stejná ustanovení jak v případě neprofesionálních, tak 
v případě profesionálních klientů. Účelem tohoto začlenění je zabránit právním mezerám 
v textu a zajistit, aby s „profesionálními investory“ nebylo zacházeno jako se „způsobilými 
protistranami“.

Pozměňovací návrh 323
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům by mělo být 
vždy nutné zřídit pobočku v Unii. Zřízení
pobočky podléhá povolení a dohledu v 
Unii. Mezi dotčeným příslušným orgánem 
a příslušným orgánem třetí země by měla 
existovat řádná ujednání o spolupráci. 
Pobočka by měla mít volně k dispozici 
dostatečný počáteční kapitál. Po získání 
povolení by měla pobočka podléhat 
dohledu v členském státě, v němž je 
zřízena; podniku ze třetí země by mělo být 
na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany. Mělo by podléhat registraci 
orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům by mělo být 
vždy nutné zřídit pobočku v Unii. Zřízení 
pobočky podléhá povolení a dohledu v 
Unii. Mezi dotčeným příslušným orgánem 
a příslušným orgánem třetí země by měla 
existovat řádná ujednání o spolupráci. 
Pobočka by měla mít volně k dispozici 
dostatečný počáteční kapitál. Po získání 
povolení by měla pobočka podléhat 
dohledu v členském státě, v němž je 
zřízena; podniku ze třetí země by mělo být 
na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany a na profesionální investory. 
Mělo by podléhat registraci orgánem 
ESMA a dohledu ve třetí zemi. Mezi 
orgánem ESMA a příslušnými orgány třetí 
země by měla existovat řádná ujednání o 
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spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům by mělo být 
vždy nutné zřídit pobočku v Unii. Zřízení 
pobočky podléhá povolení a dohledu v 
Unii. Mezi dotčeným příslušným orgánem 
a příslušným orgánem třetí země by měla 
existovat řádná ujednání o spolupráci. 
Pobočka by měla mít volně k dispozici 
dostatečný počáteční kapitál. Po získání 
povolení by měla pobočka podléhat 
dohledu v členském státě, v němž je 
zřízena; podniku ze třetí země by mělo být 
na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany. Mělo by podléhat registraci 
orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům by mělo být 
vždy nutné zřídit dceřinou společnost v 
Unii. Zřízení pobočky pro poskytování 
služeb profesionálním klientům podléhá 
povolení a dohledu v Unii. Mezi dotčeným 
příslušným orgánem a příslušným orgánem 
třetí země by měla existovat řádná ujednání 
o spolupráci. Pobočka by měla mít volně 
k dispozici dostatečný počáteční kapitál. 
Po získání povolení by měla pobočka 
podléhat dohledu v členském státě, v němž 
je zřízena; podniku ze třetí země by mělo 
být na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany. Mělo by podléhat registraci 
orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

Pobočka nenabízí neprofesionálním investorům dostatečnou úroveň ochrany.
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Pozměňovací návrh 325
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Ustanovení této směrnice upravující 
poskytování služeb podniky ze třetích zemí 
v Unii by neměla omezit možnost, aby 
osoby usazené v Unii přijímaly investiční 
služby poskytované podnikem ze třetí země 
výhradně na svůj vlastní podnět. 
Poskytuje-li podnik ze třetí země služby 
výhradně na vlastní podnět osoby usazené 
v Unii, neměly by se tyto služby považovat 
za poskytované na území Unie. Pokud se 
podnik ze třetí země aktivně snaží získat v 
Unii klienty nebo potenciální klienty nebo 
v Unii propaguje či inzeruje investiční 
služby nebo činnosti spolu s doplňkovými 
službami, nemělo by se to považovat za 
službu poskytovanou výhradně na podnět 
klienta.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přeneseno ze směrnice do nařízení.

Pozměňovací návrh 326
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Ustanovení této směrnice upravující 
poskytování služeb podniky ze třetích zemí 
v Unii by neměla omezit možnost, aby 
osoby usazené v Unii přijímaly investiční 
služby poskytované podnikem ze třetí 
země výhradně na svůj vlastní podnět.

(74) Ustanovení této směrnice upravující 
poskytování služeb podniky ze třetích zemí 
v Unii by neměla omezit možnost, aby 
osoby usazené v Unii přijímaly investiční 
služby poskytované podnikem ze třetí 
země.



AM\901763CS.doc 97/127 PE489.463v01-00

CS

Poskytuje-li podnik ze třetí země služby 
výhradně na vlastní podnět osoby usazené 
v Unii, neměly by se tyto služby považovat 
za poskytované na území Unie. Pokud se 
podnik ze třetí země aktivně snaží získat v 
Unii klienty nebo potenciální klienty nebo 
v Unii propaguje či inzeruje investiční 
služby nebo činnosti spolu s doplňkovými 
službami, nemělo by se to považovat za 
službu poskytovanou výhradně na podnět 
klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Ustanovení této směrnice upravující 
poskytování služeb podniky ze třetích zemí 
v Unii by neměla omezit možnost, aby 
osoby usazené v Unii přijímaly investiční 
služby poskytované podnikem ze třetí 
země výhradně na svůj vlastní podnět. 
Poskytuje-li podnik ze třetí země služby 
výhradně na vlastní podnět osoby usazené 
v Unii, neměly by se tyto služby považovat 
za poskytované na území Unie. Pokud se 
podnik ze třetí země aktivně snaží získat v 
Unii klienty nebo potenciální klienty nebo 
v Unii propaguje či inzeruje investiční 
služby nebo činnosti spolu s doplňkovými 
službami, nemělo by se to považovat za 
službu poskytovanou výhradně na podnět 
klienta.

(74) Ustanovení této směrnice upravující 
poskytování služeb nebo činností podniky 
ze třetích zemí v Unii by neměla omezit 
možnost, aby osoby usazené v Unii 
přijímaly investiční služby nebo činnosti
poskytované podnikem ze třetí země 
výhradně na svůj vlastní podnět, aby 
investiční podniky povolené podle této 
směrnice nebo úvěrové instituce povolené 
podle směrnice 2006/48/ES poskytující 
investiční služby nebo činnosti přijímaly 
investiční služby nebo činnosti od podniku 
ze třetí země nebo aby klienti takového 
investičního podniku nebo úvěrové 
instituce přijímali investiční služby nebo 
činnosti od podniku ze třetí země 
prostřednictvím investičního podniku 
nebo úvěrové instituce nebo aby osoby 
usazené v Unii přijímaly investiční služby 
nebo činnosti od podniku ze třetí země, 
jsou-li tyto služby nebo činnosti 
poskytovány mimo Unii. Poskytuje-li 
podnik ze třetí země služby nebo činnosti 



PE489.463v01-00 98/127 AM\901763CS.doc

CS

na vlastní podnět osoby usazené v Unii, 
neměly by se tyto služby nebo činnosti 
považovat za služby poskytované nebo 
činnosti prováděné na území Unie. Pokud 
se podnik ze třetí země aktivně snaží získat 
v Unii klinety nebo potenciální klienty 
nebo v Unii propaguje či inzeruje 
investiční služby nebo činnosti spolu 
s doplňkovými službami (jinak než 
v souvislosti s trvalým vztahem mezi 
podnikem ze třetí země a osobou, k níž se 
vztahuje poskytování těchto služeb nebo 
provádění činností), nemělo by to 
považovat za službu poskytovanou nebo 
činnost prováděnounebo činnosti
výhradně na podnět klienta. Jestliže podnik 
ze třetí země poskytuje služby nebo 
provádí činnosti investičnímu podniku 
povolenému podle této směrnice nebo 
úvěrové instituci povolené podle směrnice 
2006/48/ES poskytující investiční služby 
nebo činnosti, nebo jejich 
prostřednictvím, neměly by služby nebo 
činnosti podniku ze třetí země být 
považovány za služby poskytované nebo 
činnosti prováděné na území Unie. 
Investiční podnik působící jako 
zprostředkovatel bude i nadále 
zodpovědný za poskytování ochrany 
klientovi podle této směrnice, která se 
bude vztahovat na službu, kterou klientovi 
poskytl. Jestliže se osoba usazená v Unii 
přemístí mimo Unii, aby přijala služby 
poskytované nebo činnosti prováděné 
podnikem ze třetí země, nebo jestliže se 
hlavní činnost podniku ze třetí země 
odehrává mimo Unii, neměly by se služby 
nebo činnosti považovat za služby 
poskytnuté nebo činnosti provedené 
v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by podniky ze třetích zemí skutečně nemohly například poskytovat svým stávajícím 
klientům informace a průzkum, příliš by to omezovalo přístup investorů EU a protistran ke 
službám poskytovaným podniky ze třetích zemí. Kromě toho by mělo být jasně stanoveno, že 
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podnik třetí země může poskytovat informace nebo marketingové podklady osobě v EU na 
žádost této osoby.

Pozměňovací návrh 328
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Ustanovení této směrnice upravující 
poskytování služeb podniky ze třetích zemí 
v Unii by neměla omezit možnost, aby 
osoby usazené v Unii přijímaly investiční 
služby poskytované podnikem ze třetí 
země výhradně na svůj vlastní podnět. 
Poskytuje-li podnik ze třetí země poskytuje 
služby výhradně na vlastní podnět osoby 
usazené v Unii, neměly by se tyto služby 
považovat za služby poskytované na území 
Unie. Pokud se podnik ze třetí země 
aktivně snaží získat v Unii klienty nebo 
potenciální klienty nebo v Unii propaguje 
či inzeruje investiční služby nebo činnosti 
spolu s doplňkovými službami , nemělo by 
se to považovat za službu poskytovanou 
výhradně na podnět klienta.

(74) Ustanovení této směrnice upravující 
poskytování služeb podniky ze třetích zemí 
v Unii by neměla omezit možnost, aby 
osoby usazené v Unii využívaly investiční 
služby poskytované podnikem ze třetí 
země výhradně na svůj vlastní podnět. 
Poskytuje-li podnik ze třetí země poskytuje 
služby na vlastní podnět osoby usazené v 
Unii, neměly by se tyto služby považovat 
za služby poskytované na území Unie. 
Pokud se podnik ze třetí země aktivně 
snaží získat v Unii klienty nebo potenciální 
klienty nebo v Unii propaguje či inzeruje 
investiční služby nebo činnosti spolu 
s doplňkovými službami jinak než v rámci 
stávajícího vztahu, který vyžaduje, aby 
dotyčný podnik poskytoval tuto službu 
svému klientovi nepřetržitě, nemělo by se 
to považovat za službu poskytovanou na 
podnět klienta.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho investičních služeb a činností se provádí v rámci již existujících vztahů mezi podnikem 
a klientem. Pokud by podniky ze třetích zemí skutečně nemohly například poskytovat svým 
stávajícím klientům informace a průzkum, příliš by to omezovalo přístup investorů EU 
a protistran ke službám poskytovaným podniky třetích zemí.

Pozměňovací návrh 329
Wolf Klinz
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Ustanovení této směrnice upravující 
poskytování služeb podniky ze třetích zemí 
v Unii by neměla omezit možnost, aby 
osoby usazené v Unii přijímaly investiční 
služby poskytované podnikem ze třetí 
země výhradně na svůj vlastní podnět. 
Poskytuje-li podnik ze třetí země služby 
výhradně na vlastní podnět osoby usazené
v Unii, neměly by se tyto služby považovat 
za poskytované na území Unie. Pokud se 
podnik ze třetí země aktivně snaží získat v 
Unii klienty nebo potenciální klienty nebo 
v Unii propaguje či inzeruje investiční 
služby nebo činnosti spolu s doplňkovými 
službami, nemělo by se to považovat za 
službu poskytovanou výhradně na podnět 
klienta.

(74) Ustanovení této směrnice upravující 
poskytování služeb podniky ze třetích zemí
nesplňujících kritéria rovnocennosti
v Unii by neměla omezit možnost, aby 
neprofesionální klienti usazení v Unii 
přijímali investiční služby poskytované 
podnikem ze třetí země výhradně na svůj 
vlastní podnět. Poskytuje-li podnik ze třetí 
země služby výhradně na vlastní podnět 
neprofesionálního klienta usazeného v 
Unii, neměly by se tyto služby považovat 
za poskytované na území Unie. Pokud se 
podnik ze třetí země aktivně snaží získat v 
Unii klienty nebo potenciální klienty nebo 
v Unii propaguje či inzeruje investiční
služby nebo činnosti spolu s doplňkovými 
službami, nemělo by se to považovat za 
službu poskytovanou výhradně na podnět 
klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 74 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74a) Stanovení účinné rovnocennosti pro 
režimy třetích zemí by se mělo omezit na 
ta ustanovení, na nichž se shodla 
mezinárodní fóra, například G20. 
Zatímco cílem pravidel pro povinnosti při 
obchodování s deriváty by měla být co 
největší koordinace v souladu s nařízením 
(EU) č …/… [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů], mnoho částí této 
směrnice se vymyká závazkům G20, jejich 
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cílem není ani stabilita finančního 
systému, a nemusí být proto vhodné, aby 
je třetí země přímo přijímaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 74 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74b) Komise by při provádění posouzení 
rovnocennosti měla zajistit, že používá 
takový postup, který upřednostňuje 
nejdříve největší obchodní partnery EU 
a který ponechává země, v nichž je jen 
několik podniků, jež chtějí působit na 
trzích EU, až poté, co budou posouzeny 
významnější trhy.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem zpravodaje, který se týká přechodných ustanovení, jež 
mají být uplatněna vůči třetím zemím, než budou posouzeny z hlediska rovnocennosti.

Pozměňovací návrh 332
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 74 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74c) Podnik ze třetí země by neměl 
podléhat požadavku povolení nebo 
registrace EU, pokud poskytuje služby 
z iniciativy klienta EU, jestliže poskytuje 
služby pouze podnikům povoleným na 
základě směrnice MiFID, nebo pokud je 
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služba poskytována pouze mimo EU.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že podniky z EU mohou působit na trzích třetích zemí, je toto ustanovení 
nezbytné, neboť některé země nikdy nedosáhnou rovnocenné úrovně s EU a dosud vyžadují, 
aby některé činnosti prováděly místní subjekty.

Pozměňovací návrh 333
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Povolení k provozování regulovaného 
trhu by mělo zahrnovat veškeré činnosti, 
které jsou přímo spojeny s oznámením, 
zpracováním, provedením, potvrzením 
a vykázáním příkazů od okamžiku přijetí 
těchto příkazů regulovaným trhem do 
okamžiku jejich předání k následnému 
dokončení, a dále činnosti spojené 
s přijetím finančních nástrojů 
k obchodování. Povolení by mělo 
zahrnovat i transakce uzavřené 
prostřednictvím určených tvůrců trhu 
jmenovaných regulovaným trhem, pokud 
se tyto transakce provádějí v rámci 
systémů regulovaného trhu a v souladu 
s pravidly, která tyto systémy upravují. Ne 
všechny transakce uzavřené členy nebo 
účastníky regulovaného trhu, systému MTF 
či systému OTF musí být považovány za 
uzavřené v systémech regulovaného trhu,
v systému MTF nebo v systému OTF. 
Transakce, které členové nebo účastníci 
uzavírají dvoustranně a které nesplňují 
všechny požadavky stanovené pro 
regulovaný trh, systém MTF či systém 
OTF touto směrnicí, by měly být pro účely 
definice systematického internalizátora 
považovány za transakce uzavřené mimo 

(75) Povolení k provozování regulovaného 
trhu by mělo zahrnovat veškeré činnosti, 
které jsou přímo spojeny s oznámením, 
zpracováním, provedením, potvrzením 
a vykázáním příkazů od okamžiku přijetí 
těchto příkazů regulovaným trhem do 
okamžiku jejich předání k následnému 
dokončení, a dále činnosti spojené 
s přijetím finančních nástrojů 
k obchodování. Povolení by mělo 
zahrnovat i transakce uzavřené 
prostřednictvím určených tvůrců trhu 
jmenovaných regulovaným trhem, pokud 
se tyto transakce provádějí v rámci 
systémů regulovaného trhu a v souladu 
s pravidly, která tyto systémy upravují. Ne 
všechny transakce uzavřené členy nebo 
účastníky regulovaného trhu či MTF musí 
být považovány za uzavřené v systémech 
regulovaného trhu nebo v systému MTF. 
Transakce, které členové nebo účastníci 
uzavírají dvoustranně a které nesplňují 
všechny požadavky stanovené pro 
regulovaný trh nebo systém MTF touto 
směrnicí, by měly být pro účely definice 
systematického internalizátora považovány 
za transakce uzavřené mimo regulovaný trh 
nebo MTF. V tom případě by povinnost 
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regulovaný trh, systém MTF nebo systém 
OTF. V tom případě by povinnost 
investičních podniků zveřejňovat pevné 
kotace měla platit, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené touto směrnicí.

investičních podniků zveřejňovat pevné 
kotace měla platit, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Zavedení komerčního řešení pro 
službu konsolidovaných obchodních 
informací u akcií by mělo přispět 
k vytvoření integrovanějšího evropského 
trhu a usnadnit účastníkům trhu přístup ke 
konsolidovanému přehledu informací 
o transparentnosti obchodu, které jsou 
k dispozici. Plánované řešení je založeno 
na udělování povolení poskytovatelům, 
kteří pracují podle předem určených 
a kontrolovaných parametrů a kteří si 
vzájemně konkurují, aby dosahovali
technicky co nejdokonaleji propracovaných 
a inovativních řešení, a přinášeli tak trhu 
co největší užitek.

(78) Zavedení komerčního řešení pro 
službu konsolidovaných obchodních 
informací u akcií by mělo přispět 
k vytvoření integrovanějšího evropského 
trhu a usnadnit účastníkům trhu přístup ke 
konsolidovanému přehledu údajů o trhu. 
Plánované řešení je založeno na udělování 
povolení schválených systémů 
zveřejňování (APA) pro zajištění 
dostupnosti jednotných a přesných údajů 
o trhu ze strany regulovaných trhu, 
systémů MTF, systémů OTF, 
systematických internalizátorů a podniků 
obchodujících mimo burzu pro koncové 
uživatele a komerční poskytovatele údajů, 
kteří by si pak mohli komerčně 
konkurovat při poskytování technicky co 
nejdokonaleji propracovaných 
a inovativních řešení, a přinášeli tak trhu 
co největší užitek.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované komerční řešení pro údaje o trhu přinese přesné a cenově dostupné 
konsolidované údaje jen tehdy, jestliže orgán ESMA vydá společné evropské normy pro údaje 
a jestliže kvalita a soudržnost údajů pak bude zajištěna regulovanými schválenými systémy 
zveřejňování (APA), jejichž prostřednictvím se zveřejňují údaje.
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Pozměňovací návrh 335
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Zavedení komerčního řešení pro
službu konsolidovaných obchodních 
informací u akcií by mělo přispět 
k vytvoření integrovanějšího evropského 
trhu a usnadnit účastníkům trhu přístup ke 
konsolidovanému přehledu informací 
o transparentnosti obchodu, které jsou 
k dispozici. Plánované řešení je založeno 
na udělování povolení poskytovatelům, 
kteří pracují podle předem určených 
a kontrolovaných parametrů a kteří si 
vzájemně konkurují, aby dosahovali 
technicky co nejdokonaleji 
propracovaných a inovativních řešení, 
a přinášeli tak trhu co největší užitek.

(78) Zavedení služby konsolidovaných 
obchodních informací u akcií by mělo 
přispět k vytvoření integrovanějšího 
evropského trhu a usnadnit účastníkům 
trhu přístup ke konsolidovanému přehledu 
informací o transparentnosti obchodu, které 
jsou k dispozici, a přiměřenou cenu ve 
srovnání s pořizovacími náklady. 
Plánované řešení by bylo provedeno 
jediným subjektem. Tento subjekt by však 
byl komerčním podnikem určeným na 
základě veřejného výběrového řízení 
konaného jednou za tři roky podle výše 
nabídky předložené Evropské komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Zavedení komerčního řešení pro 
službu konsolidovaných obchodních 
informací u akcií by mělo přispět 
k vytvoření integrovanějšího evropského 
trhu a usnadnit účastníkům trhu přístup ke 
konsolidovanému přehledu informací 
o transparentnosti obchodu, které jsou 
k dispozici. Plánované řešení je založeno 
na udělování povolení poskytovatelům, 
kteří pracují podle předem určených 

(78) Zavedení komplexního řešení pro 
službu konsolidovaných obchodních 
informací u akcií by mělo přispět 
k vytvoření integrovanějšího evropského 
trhu a usnadnit účastníkům trhu přístup ke 
konsolidovanému přehledu informací 
o transparentnosti obchodu, které jsou 
k dispozici. Plánované řešení je založeno 
na udělování povolení poskytovatelům, 
kteří pracují podle předem určených 
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a kontrolovaných parametrů a kteří si 
vzájemně konkurují, aby dosahovali 
technicky co nejdokonaleji propracovaných 
a inovativních řešení, a přinášeli tak trhu 
co největší užitek.

a kontrolovaných parametrů a kteří si 
vzájemně konkurují, aby dosahovali 
technicky co nejdokonaleji propracovaných 
a inovativních řešení, a přinášeli tak trhu 
co největší užitek. Požadavkem, aby 
všichni poskytovatelé konsolidovaných 
obchodních informací konsolidovali 
veškeré údaje APA, bude zajištěno, že 
v oblasti klientských služeb bude fungovat 
hospodářská soutěž, nikoli šíře 
poskytovaných údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Zavedení komerčního řešení pro 
službu konsolidovaných obchodních 
informací u akcií by mělo přispět 
k vytvoření integrovanějšího evropského 
trhu a usnadnit účastníkům trhu přístup ke 
konsolidovanému přehledu informací 
o transparentnosti obchodu, které jsou 
k dispozici. Plánované řešení je založeno 
na udělování povolení poskytovatelům, 
kteří pracují podle předem určených 
a kontrolovaných parametrů a kteří si 
vzájemně konkurují, aby dosahovali 
technicky co nejdokonaleji propracovaných 
a inovativních řešení, a přinášeli tak trhu 
co největší užitek.

(78) Zavedení komerčního řešení pro 
službu konsolidovaných obchodních 
informací u akcií by mělo přispět 
k vytvoření integrovanějšího evropského 
trhu a usnadnit účastníkům trhu přístup ke 
konsolidovanému přehledu informací 
o transparentnosti obchodu, které jsou 
k dispozici. Plánované řešení je založeno 
na udělování povolení poskytovatelům, 
kteří pracují podle předem určených 
a kontrolovaných parametrů a kteří si 
vzájemně konkurují, aby dosahovali 
technicky co nejdokonaleji propracovaných 
a inovativních řešení, a přinášeli tak trhu 
co největší užitek. V případě, že komerční 
řešení nezajistí službu konsolidovaných 
obchodních informací u akcií, měla by 
Evropská komise předložit veřejné řešení 
této služby, jež bude s to dosáhnout 
účinné transparentnosti po uskutečnění 
obchodu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 338
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 78 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78a) Vzhledem k dopadům, které mají na 
systémové riziko zejména syntetické fondy 
obchodované na burze a jejich využívání 
neprofesionálními klienty, je nanejvýš 
důležité, aby byla investorům do těchto 
produktů poskytnuta větší 
transparentnost. Ustanovení 
o konsolidovaných obchodních 
informacích by se měla uplatnit rovněž na 
nástroje podobné kapitálovým, zejména 
na fondy obchodované na burze.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se zdá, že ustanovení o konsolidovaných obchodních informacích zahrnují kapitálové 
nástroje i nástroje jim podobné, je potřeba to stanovit výslovně, zejména vzhledem k tomu, že 
v posledních letech došlo k vysokému nárůstu využívání fondů obchodovaných na burze ze 
strany neprofesionálních investorů.

Pozměňovací návrh 339
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) Na summitu skupiny G20 konaném 
dne 25. září 2009 v Pittsburghu se vedoucí 
představitelé v reakci na nadměrnou 

(83) Na summitu skupiny G20 konaném 
dne 25. září 2009 v Pittsburghu se vedoucí 
představitelé v reakci na nadměrnou 
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volatilitu cen komodit dohodli na zlepšení 
regulace, fungování a transparentnosti 
finančních a komoditních trhů. Ve sdělení 
Komise ze dne 28. října 2009 nazvaném 
„Lepší fungování potravinového řetězce 
v Evropě“ a ze dne 2. února 2011 s názvem 
„Řešení výzev v oblasti komoditních trhů 
a v oblasti surovin“ byla navržena opatření, 
která je třeba přijmout v souvislosti 
s přezkumem směrnice 2004/39/ES.

volatilitu cen komodit dohodli na zlepšení 
regulace, fungování a transparentnosti 
finančních a komoditních trhů. Ve sdělení 
Komise ze dne 28. října 2009 nazvaném 
„Lepší fungování potravinového řetězce 
v Evropě“ a ze dne 2. února 2011 s názvem 
„Řešení výzev v oblasti komoditních trhů 
a v oblasti surovin“ byla navržena opatření, 
která je třeba přijmout v souvislosti 
s přezkumem směrnice 2004/39/ES.
Zpráva skupiny IOSCO ze září 2011 
o zásadách pro regulaci trhů 
s komoditními deriváty a dohled nad nimi 
byla vypracována, aby pomohla zajistit, 
aby trhy s fyzickými komoditními deriváty 
plnily svou základní funkci určování cen 
a zajišťování a zároveň aby fungovaly bez 
manipulace a zneužívajících režimů 
obchodování, přičemž skupina IOSCO 
zdůrazňuje klíčový význam 
transparentnosti.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož jsou komoditní trhy do určité míry globálně propojeny, je vhodné zohlednit práci 
skupiny IOSCO a jí zveřejněná doporučení. Tato zpráva zahrnuje doporučení, jak přispět 
k zajištění toho, aby trhy s fyzickými komoditními deriváty plnily svou základní cenotvornou 
a zajišťovací funkci a zároveň aby fungovaly bez manipulace a zneužívajících režimů 
obchodování. Tyto zásady pomáhají orgánům při vytváření vhodného regulačního 
a dohledového přístupu.

Pozměňovací návrh 340
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83a) V dubnu 2011 pracovní skupina 
IOSCO pro termínované komoditní trhy 
formálně oznámila Radě pro finanční 
stabilitu, že: „Pravomoci k intervencím by 
měly zahrnovat formalizované pravomoci 
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pro řízení pozic, včetně pravomoci 
k případnému stanovení limitů pozic ex 
ante, pro přijetí opatření vůči pozicím, jež 
mohou ohrozit řádné fungování trhu, a to 
v jakékoli fázi kontraktu, pravomoci 
k ukládání limitů cenového pohybu pro 
dané časové období (např. v rámci 
jednoho dne) či pravomoci ke stanovení 
časového období pro zastavení či zmírnění 
obchodování, přičemž všechny tyto 
pravomoci by měly být důkladně vymezeny 
a uplatňovány v souvislosti s každým 
konkrétním termínovaným komoditním 
trhem.“

Or. en

Odůvodnění

Jak skupina IOSCO, tak skupina G20 vynaložily značné úsilí v oblasti komoditních derivátů 
a tuto práci je nutné ocenit a zahrnout do směrnice MiFID, aby tak byla následována 
doporučení odborníků v této oblasti, a s cílem dosáhnout co nejvyšší míry globální 
koordinace.

Pozměňovací návrh 341
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 83 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83b) Tento přístup byl formálně stanoven 
ministry zemědělství zemí skupiny G20 
v jejich prohlášení z Paříže ze dne 23. 
června 2011: „Podporujeme ministry 
financí a guvernéry centrálních bank 
zemí skupiny G20, kteří na schůzce ve 
Washingtonu konané ve dnech 14.–15. 
dubna 2011 zdůraznili potřebu, aby 
účastníci trhů s komoditními deriváty 
podléhali náležité regulaci a dohledu, 
vyzvali k větší transparentnosti na 
peněžních i derivátových trzích, jak před 
tím doporučila skupina IOSCO, a uvítali 
plán dopracovat doporučení skupiny 
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IOSCO o regulaci a dohledu v této oblasti 
do září 2011, zejména s cílem řešit 
zneužívání trhu a manipulaci, například 
prostřednictvím formalizovaných 
pravomocí k řízení pozic, včetně případné 
pravomoci – kromě dalších intervenčních 
pravomocí – ke stanovení limitů pozic ex-
ante“.

Or. en

Odůvodnění

Jak skupina IOSCO, tak skupina G20 vynaložily značné úsilí v oblasti komoditních derivátů 
a tuto práci je nutné ocenit a zahrnout do směrnice MiFID, aby tak byla následována 
doporučení odborníků v této oblasti, a s cílem dosáhnout co nejvyšší míry globální 
koordinace.

Pozměňovací návrh 342
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 83 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83c) V září 2011 skupina IOSCO 
stanovila zásady pro regulaci komoditních 
a trhů a dohled nad nimi, které se vztahují 
na: zásady pro vypracování smluv; zásady 
pro dohled nad trhy s komoditními 
deriváty; zásady pro řešení nesprávného 
fungování trhů s komoditními deriváty, 
včetně pravomocí k řízení pozic 
zahrnujících pravomoc stanovit limity 
pozic; zásady pro vymáhání a sdílení 
informací; zásady pro posílení určování 
ceny na trzích s komoditními deriváty;

Or. en

Odůvodnění

Jak skupina IOSCO, tak skupina G20 vynaložily značné úsilí v oblasti komoditních derivátů 
a tuto práci je nutné ocenit a zahrnout do směrnice MiFID, aby tak byla následována 
doporučení odborníků v této oblasti, a s cílem dosáhnout co nejvyšší míry globální 



PE489.463v01-00 110/127 AM\901763CS.doc

CS

koordinace.

Pozměňovací návrh 343
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 83 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83d) Zásady skupiny IOSCO byly 
následně podpořeny na summitu skupiny 
G20 v Cannes dne 4. listopadu 2011, kde 
bylo uvedeno: „Jako součást naší agendy 
v oblasti finanční regulace podporujeme 
doporučení skupiny IOSCO týkající se 
zlepšení regulace trhů s komoditními 
deriváty a dohledu nad nimi. Souhlasíme, 
že regulátoři trhu by měli obdržet účinné 
pravomoci k zásahům, aby se tak 
zabránilo zneužití trhu. Regulátoři trhu by 
měli mít a využívat formální pravomoci 
k řízení pozic, mimo jiné pravomoci 
k zásahům, včetně pravomoci případně 
stanovit limity pozic ex-ante.“

Or. en

Odůvodnění

Jak skupina IOSCO, tak skupina G20 vynaložily značné úsilí v oblasti komoditních derivátů 
a tuto práci je nutné ocenit a zahrnout do směrnice MiFID, aby tak byla následována 
doporučení odborníků v této oblasti, a s cílem dosáhnout co nejvyšší míry globální 
koordinace.

Pozměňovací návrh 344
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 84
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84) Pravomoci, které byly příslušným 
orgánům uděleny, by se měly doplnit 
o výslovnou pravomoc požadovat
informace od kterékoli osoby o velikosti 
a účelu pozice v derivátových smlouvách 
týkajících se komodit a o pravomoc žádat 
danou osobu, aby podnikla kroky ke 
snížení velikosti pozice v derivátech.

(84) Pravomoci, které byly příslušným 
orgánům uděleny, by se měly doplnit 
o výslovnou pravomoc pravidelně získávat 
informace od kterékoli osoby o velikosti 
a účelu pozice v derivátových smlouvách 
týkajících se komodit a o pravomoc žádat 
danou osobu, aby podnikla kroky ke 
snížení velikosti pozice v derivátech.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85) Příslušným orgánům by měly být 
uděleny výslovné pravomoce omezit 
možnost kterékoli osoby nebo kategorie 
osob uzavřít derivátovou smlouvu na 
komoditu. Limit by mělo být možné 
uplatňovat jak v případě jednotlivých 
transakcí, tak v případě postupně 
vytvořených pozic. Zejména ve druhém 
případě by příslušný orgán měl zajistit, že 
tyto limity pozic nejsou diskriminační, jsou 
jasně stanoveny, náležitě zohledňují 
specifičnost daného trhu a jsou nezbytné 
k zajištění integrity a řádného fungování 
trhu.

(85) Příslušným orgánům by měly být 
uděleny výslovné pravomoce řídit pozice
kterékoli osoby nebo kategorie osob 
v rámci derivátových smluv na komoditu. 
Příslušný orgán by měl zajistit, že 
pravomoci nezbytné pro zavedení tohoto
řízení pozic nejsou diskriminační, jsou 
jasně stanoveny, náležitě zohledňují 
specifičnost daného trhu a jsou nezbytné 
k zajištění integrity a řádného fungování 
trhu. Limity pozic by měly být 
uplatňovány, pouze pokud je to vhodné 
a pouze v měsíci doručení, neboť mohou 
mít nepříznivé hmotné dopady na 
likviditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85) Příslušným orgánům by měly být 
uděleny výslovné pravomoce omezit 
možnost kterékoli osoby nebo kategorie 
osob uzavřít derivátovou smlouvu na 
komoditu. Limit by mělo být možné 
uplatňovat jak v případě jednotlivých 
transakcí, tak v případě postupně 
vytvořených pozic. Zejména ve druhém 
případě by příslušný orgán měl zajistit, že 
tyto limity pozic nejsou diskriminační, jsou 
jasně stanoveny, náležitě zohledňují 
specifičnost daného trhu a jsou nezbytné 
k zajištění integrity a řádného fungování 
trhu.

(85) Příslušným orgánům by měly být 
uděleny výslovné pravomoce omezit 
možnost kterékoli osoby nebo kategorie 
osob uzavřít derivátovou smlouvu na 
komoditu. Limit by mělo být možné 
uplatňovat jak v případě jednotlivých 
transakcí, tak v případě postupně 
vytvořených pozic. Zejména ve druhém 
případě by příslušný orgán měl zajistit, že 
tyto limity pozic nejsou diskriminační, jsou 
jasně stanoveny, náležitě zohledňují 
specifičnost daného trhu, jsou nezbytné 
k zajištění integrity a řádného fungování 
trhu a jsou odůvodněny situací vymezenou 
orgánem ESMA prostřednictvím 
regulačních technických norem.

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl získat pravomoci ke zmírnění kolísavosti komoditního trhu a zabránění 
jeho narušování.

Pozměňovací návrh 347
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85) Příslušným orgánům by měly být 
uděleny výslovné pravomoce omezit 
možnost kterékoli osoby nebo kategorie 
osob uzavřít derivátovou smlouvu na 
komoditu. Limit by mělo být možné 
uplatňovat jak v případě jednotlivých 
transakcí, tak v případě postupně 
vytvořených pozic. Zejména ve druhém 

(85) Příslušným orgánům by měly být 
uděleny výslovné pravomoce omezit 
možnost kterékoli osoby nebo kategorie 
osob uzavřít derivátovou smlouvu na 
komoditu. Limit by mělo být možné 
uplatňovat jak v případě jednotlivých 
transakcí, tak v případě postupně 
vytvořených pozic. Zejména ve druhém 
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případě by příslušný orgán měl zajistit, že 
tyto limity pozic nejsou diskriminační, jsou 
jasně stanoveny, náležitě zohledňují 
specifičnost daného trhu a jsou nezbytné 
k zajištění integrity a řádného fungování 
trhu.

případě by příslušný orgán měl zajistit, že 
tyto limity pozic nejsou diskriminační, jsou 
jasně stanoveny, náležitě zohledňují 
specifičnost daného trhu a jsou nezbytné 
k zajištění integrity a řádného fungování 
trhu a k vyloučení nadměrné spekulace.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86) Všechna místa, která nabízejí 
obchodování s komoditními deriváty, by
měla mít zavedena přiměřené limity nebo 
alternativní vhodná opatření určená 
k podpoře likvidity, zamezení zneužívání 
trhu a zajištění řádného stanovení cen 
a podmínek vypořádání. Orgán ESMA by 
měl vést a zveřejňovat seznam obsahující 
souhrn všech takových platných opatření. 
Tyto limity či opatření by se měly
uplatňovat důsledně a měly by zohledňovat 
specifičnost daného trhu. Mělo by být jasně 
stanoveno, na koho se vztahují, jaké 
existují výjimky a jaké jsou příslušné 
množstevní prahové hodnoty, které limity 
tvoří nebo z kterých mohou vyplývat další 
povinnosti. Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
mimo jiné s cílem zabránit jakýmkoli 
odlišným účinkům limitů nebo opatření, 
která platí pro srovnatelné smlouvy na 
různých obchodních místech.

(86) Kromě pravomocí přiznaných 
příslušným orgánům za účelem 
stanovování limitů pozic by všechna místa, 
která nabízejí obchodování s komoditními 
deriváty, měla mít zavedena přiměřená
opatření v oblasti řízení pozic určená 
k podpoře likvidity, zamezení zneužívání 
trhu a zajištění řádného stanovení cen 
a podmínek vypořádání. Tato opatření 
mohou zahrnovat např. zjišťování 
nárůstu koncentrace rozsáhlých pozic 
zvlášť blízkých dohodě, limity pozic, limity 
cenových pohybů, nařízení likvidace či 
převodu otevřených pozic, pozastavení 
obchodování, změnu podmínek doručení, 
zrušení obchodu a požadavek sdělení 
záměrů. Je však nutné uznat, že jedno 
obchodní místo nemůže mít přehled 
o souhrnných pozicích svých členů nebo 
účastníků na celkovém trhu. Orgán 
ESMA by měl vymezit klíčové vlastnosti 
harmonizovaného režimu řízení pozic 
prostřednictvím regulačních technických 
norem a vést a zveřejňovat seznam 
obsahující souhrn všech takových platných 
opatření. Tato opatření by se měla
uplatňovat důsledně a měla by zohledňovat 
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specifičnost daného trhu. Mělo by být jasně 
stanoveno, na koho se vztahují, jaké 
existují výjimky a jaké jsou příslušné 
množstevní prahové hodnoty, které limity 
tvoří nebo z kterých mohou vyplývat další
povinnosti. Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
mimo jiné s cílem zabránit jakýmkoli 
odlišným účinkům opatření, která platí pro 
srovnatelné smlouvy na různých 
obchodních místech.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že směrnice MiFID II navrhuje pravomoc příslušných orgánů ke 
stanovování limitů pozic a některá další opatření, jež mají být přijata obchodními místy. Tato 
opatření by měla být doplňková, nikoli duplicitní. Existuje řada způsobů, jak obchodní místa 
mohou přijímat opatření pro zajištění řádného fungování trhů, a také tak činí. Mělo by to být 
uznáno a limity pozic by měly být příkladem opatření, jež obchodní místa musí zavést, avšak 
neměly by být povinné.

Pozměňovací návrh 349
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86) Všechna místa, která nabízejí 
obchodování s komoditními deriváty, by 
měla mít zavedena přiměřené limity nebo
alternativní vhodná opatření určená 
k podpoře likvidity, zamezení zneužívání 
trhu a zajištění řádného stanovení cen
a podmínek vypořádání. Orgán ESMA by 
měl vést a zveřejňovat seznam obsahující 
souhrn všech takových platných opatření. 
Tyto limity či opatření by se měly 
uplatňovat důsledně a měly by zohledňovat 
specifičnost daného trhu. Mělo by být jasně 
stanoveno, na koho se vztahují, jaké 
existují výjimky a jaké jsou příslušné 

(86) Všechna místa, která nabízejí 
obchodování s komoditními deriváty, by 
měla mít zavedena přiměřené limity a další
vhodná opatření určená k podpoře 
likvidity, zamezení zneužívání trhu 
a zajištění řádné funkce určování cen
a podmínek vypořádání, jakož 
i k vyloučení nadměrné spekulace. Orgán 
ESMA by měl vést a zveřejňovat seznam 
obsahující souhrn všech takových platných 
opatření. Tyto limity a opatření by se měly 
uplatňovat důsledně a měly by zohledňovat 
specifičnost daného trhu. Mělo by být jasně 
stanoveno, na koho se vztahují, jaké 
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množstevní prahové hodnoty, které limity 
tvoří nebo z kterých mohou vyplývat další 
povinnosti. Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci
mimo jiné s cílem zabránit jakýmkoli 
odlišným účinkům limitů nebo opatření, 
která platí pro srovnatelné smlouvy na 
různých obchodních místech.

existují výjimky a jaké jsou příslušné 
množstevní a kvalitativní prahové hodnoty, 
které limity tvoří nebo z kterých mohou 
vyplývat další povinnosti. Komise by měla 
být zmocněna k přijímání regulačních 
technických norem mimo jiné s cílem 
zabránit jakýmkoli odlišným účinkům 
limitů a opatření, která platí pro 
srovnatelné smlouvy na různých 
obchodních místech.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Místa, na nichž je obchodováno 
nejvíce likvidních komoditních derivátů, 
by měla každý týden zveřejňovat souhrnný 
rozpis pozic, které drží jednotlivé typy 
účastníků trhu, včetně klientů těch, kteří 
neobchodují na svůj vlastní účet. 
Kompletní a podrobný rozpis jak podle 
typu, tak podle totožnosti účastníků trhu by 
měl být na požádání poskytnut
příslušnému orgánu.

(87) Místa, na nichž je obchodováno 
nejvíce likvidních komoditních derivátů, 
by měla každý týden zveřejňovat souhrnný 
rozpis pozic, které drží jednotlivé typy 
účastníků trhu, včetně klientů těch, kteří 
neobchodují na svůj vlastní účet. 
Kompletní a podrobný rozpis jak podle 
typu, tak podle totožnosti účastníků trhu by 
měl být pravidelně oznamován
příslušnému orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 88
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Vzhledem ke sdělení ministrů financí 
a guvernérů centrálních bank skupiny 
G20 ze dne 15. dubna 2011, v němž žádají, 
aby účastníci trhů s komoditními deriváty 
podléhali náležité regulaci a dohledu, by 
měly být změněny výjimky ze směrnice 
2004/39/ES pro různé účastníky, kteří na 
trzích s komoditními deriváty aktivně 
působí, aby se zajistilo, že činnosti 
podniků, které nejsou součástí finanční 
skupiny, včetně zajišťování rizik 
spojených s produkcí a dalších rizik 
a poskytování investičních služeb v oblasti 
komodit nebo exotických derivátů jako 
doplňkových služeb klientům hlavní 
činnosti, zůstanou z oblasti působnosti 
směrnice vyjmuty, avšak podniky, které se 
specializují na obchodování s komoditami 
a komoditními deriváty, se do oblasti 
působnosti této směrnice zahrnují.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění nerespektuje úzce vymezené výjimky článku 2 a vede 
k nejednoznačnosti.

Pozměňovací návrh 352
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Vzhledem ke sdělení ministrů financí 
a guvernérů centrálních bank skupiny G20 
ze dne 15. dubna 2011, v němž žádají, aby 
účastníci trhů s komoditními deriváty 
podléhali náležité regulaci a dohledu, by 
měly být změněny výjimky ze směrnice 
2004/39/ES pro různé účastníky, kteří na 

(88) Vzhledem ke sdělení ministrů financí 
a guvernérů centrálních bank skupiny G20 
ze dne 15. dubna 2011, v němž žádají, aby 
účastníci trhů s komoditními deriváty 
podléhali náležité regulaci a dohledu, by 
měly být změněny výjimky ze směrnice 
2004/39/ES pro různé účastníky, kteří na 
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trzích s komoditními deriváty aktivně 
působí, aby se zajistilo, že činnosti 
podniků, které nejsou součástí finanční 
skupiny, včetně zajišťování rizik spojených 
s produkcí a dalších rizik a poskytování 
investičních služeb v oblasti komodit nebo 
exotických derivátů jako doplňkových 
služeb klientům hlavní činnosti, zůstanou 
z oblasti působnosti směrnice vyjmuty, 
avšak podniky, které se specializují na 
obchodování s komoditami a komoditními 
deriváty, se do oblasti působnosti této 
směrnice zahrnují.

trzích s komoditními deriváty aktivně 
působí, aby se zajistilo, že činnosti 
podniků, které nejsou součástí finanční 
skupiny, včetně zajišťování rizik spojených 
s produkcí a dalších rizik a poskytování 
investičních služeb v oblasti komodit nebo 
exotických derivátů jako doplňkových 
služeb klientům k hlavní činnosti, zůstanou 
z oblasti působnosti směrnice vyjmuty. Je 
třeba mít na zřeteli, že podniky, jejichž 
hlavní činností je produkce nebo dodávání 
určité komodity a které v rámci doplňkové 
činnosti obchodují na vlastní účet 
s komoditními deriváty, již podléhají 
specifickému regulačnímu dohledu 
a oznamovací povinnosti podle právní 
úpravy pro konkrétní odvětví, jako je 
například nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze 
dne 25. října 2011 o integritě 
a transparentnosti velkoobchodního trhu 
s energií (REMIT), zejména pokud jde o 
spotové a fyzicky vypořádané forwardové 
transakce, a podle nařízení (EU) č. 
…/…[EMIR] podléhají rovněž 
oznamovací povinnosti a dohledu 
v souvislosti se standardními OTC 
derivátovými transakcemi. Podniky, které 
se specializují na obchodování 
s komoditami a komoditními deriváty, by
však měly být do oblasti působnosti této 
směrnice zahrnuty.

Or. de

Justification

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.
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Pozměňovací návrh 353
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Vzhledem ke sdělení ministrů financí 
a guvernérů centrálních bank skupiny G20 
ze dne 15. dubna 2011, v němž žádají, aby 
účastníci trhů s komoditními deriváty 
podléhali náležité regulaci a dohledu, by 
měly být změněny výjimky ze směrnice 
2004/39/ES pro různé účastníky, kteří na 
trzích s komoditními deriváty aktivně 
působí, aby se zajistilo, že činnosti 
podniků, které nejsou součástí finanční 
skupiny, včetně zajišťování rizik spojených 
s produkcí a dalších rizik a poskytování 
investičních služeb v oblasti komodit nebo 
exotických derivátů jako doplňkových 
služeb klientům hlavní činnosti, zůstanou 
z oblasti působnosti směrnice vyjmuty, 
avšak podniky, které se specializují na 
obchodování s komoditami a komoditními 
deriváty, se do oblasti působnosti této 
směrnice zahrnují.

(88) Vzhledem ke sdělení ministrů financí 
a guvernérů centrálních bank skupiny G20 
ze dne 15. dubna 2011, v němž žádají, aby 
účastníci trhů s komoditními deriváty 
podléhali náležité regulaci a dohledu, by 
měly být změněny výjimky ze směrnice 
2004/39/ES pro různé účastníky, kteří na 
trzích s komoditními deriváty aktivně 
působí, aby se zajistilo, že činnosti 
podniků, které nejsou součástí finanční 
skupiny, včetně zajišťování rizik spojených 
s produkcí a dalších rizik a poskytování 
investičních služeb v oblasti komodit nebo 
exotických derivátů jako doplňkových 
služeb klientům hlavní činnosti, zůstanou 
z oblasti působnosti směrnice vyjmuty, 
pokud rozsah či dopad této činnosti není 
na tomto trhu značný, avšak podniky, 
které se specializují na obchodování 
s komoditami a komoditními deriváty, se 
do oblasti působnosti této směrnice 
zahrnují.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 88 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88a) Definice derivátového finančního 
nástroje by měla – v souladu s komuniké 
skupiny G20 a v zájmu podpory 
celosvětové harmonizace a zabránění 



AM\901763CS.doc 119/127 PE489.463v01-00

CS

regulační arbitráži – jasněji vyloučit 
jakoukoli smlouvu o prodeji komodity pro 
budoucí dodání či odložené zaslání, pokud 
transakce nevykazuje vlastnosti jiných 
derivátových finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Výslové vyloučení produktů, jež mají být fyzicky dodány v budoucnosti, je potřebné pro 
definitivní vyjasnění, že tyto produkty nebudou považovány za „jiné derivátové finanční 
nástroje“, bez ohledu na místo provedení. Tento návrh by uvedl právní předpisy EU do 
souladu s definicí swapů podle Dodd-Frankova zákona v USA, v níž smlouvy, jejichž 
podkladem je doručení komodit v budoucnosti, nejsou považovány za „swapy“.

Pozměňovací návrh 355
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 89

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(89) Je žádoucí usnadnit přístup ke kapitálu 
menším a středním podnikům a usnadnit 
další rozvoj specializovaných trhů, jejichž 
cílem je uspokojit potřeby menších 
a středních emitentů. Tyto trhy, které jsou 
podle této směrnice obvykle provozovány 
jako systémy MTF, jsou běžně známy jako 
trhy MSP, rostoucí trhy nebo mladé trhy. 
Vytvoření nové podkategorie trhu pro růst 
MSP v rámci kategorie systému MTF 
a registrace těchto trhů by měly přispět 
k jejich zviditelnění a známosti 
a k vytvoření společných celoevropských 
regulačních norem pro tyto trhy.

(89) Je žádoucí usnadnit přístup ke kapitálu 
menším a středním podnikům a usnadnit 
další rozvoj specializovaných trhů, jejichž 
cílem je uspokojit potřeby menších 
a středních emitentů. Tyto trhy, které jsou 
podle této směrnice obvykle provozovány 
jako systémy MTF, jsou běžně známy jako 
trhy MSP, rostoucí trhy nebo mladé trhy. 
Vytvoření nové podkategorie trhu pro růst 
MSP v rámci kategorie systému MTF 
a registrace těchto trhů by měly přispět 
k jejich zviditelnění a známosti 
a k vytvoření společných celoevropských 
regulačních norem pro tyto trhy. Pozornost 
by měla být zaměřena na způsob, jakým 
zajistit budoucí právní úpravu, jež více 
posílí a podpoří využívání tohoto trhu 
jakožto nové kategorie aktiv, která bude 
zajímavá pro investory. Veškerá další 
regulace trhu EU by měla být 
aktualizována tak, aby snížila 
administrativní zátěž a poskytla další 
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pobídky pro kotaci malých a středních 
podniků na trzích pro růst MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94) Vzhledem k významnému dopadu 
a tržnímu podílu získanému různými 
systémy MTF je vhodné zajistit, aby mezi 
příslušným orgánem systému MTF 
a orgánem jurisdikce, v níž systém MTF 
poskytuje služby, byla uzavřena náležitá 
ujednání o spolupráci. S cílem připravit se 
na podobný vývoj by tento požadavek měl 
být rozšířen na systémy OTF.

(94) Vzhledem k významnému dopadu 
a tržnímu podílu získanému různými 
systémy MTF je vhodné zajistit, aby mezi 
příslušným orgánem systému MTF 
a orgánem jurisdikce, v níž systém MTF 
poskytuje služby, byla uzavřena náležitá 
ujednání o spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 99

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(99) V zájmu odhalování možných 
porušení by příslušné orgány měly mít 
nezbytné vyšetřovací pravomoci a měly by 
zavést účinné mechanismy na podporu 
oznamování potenciálních nebo skutečných 
porušení. Těmito mechanismy by neměla 
být dotčena přiměřená opatření na ochranu 
obviněných osob. Měly by být zavedeny 
vhodné postupy k zajištění práva 
obviněného na obhajobu a vyslechnutí před 
přijetím konečného rozhodnutí, které se ho 

(99) V zájmu odhalování možných 
porušení by příslušné orgány měly mít 
nezbytné vyšetřovací pravomoci a měly by 
zavést účinné a spolehlivé mechanismy na 
podporu oznamování potenciálních nebo 
skutečných porušení. Zaměstnanci, kteří 
nahlásí porušení, k němuž došlo v jejich 
vlastní instituci, by měli mít zajištěnu 
ochranu a úplnou anonymitu. Těmito 
mechanismy by neměla být dotčena 
přiměřená opatření na ochranu obviněných 
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týká, jakož i práva na opravný prostředek 
u soudu proti rozhodnutí v jeho věci.

osob. Měly by být zavedeny vhodné 
postupy k zajištění práva obviněného na 
obhajobu a vyslechnutí před přijetím 
konečného rozhodnutí, které se ho týká, 
jakož i práva na opravný prostředek 
u soudu proti rozhodnutí v jeho věci.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 101

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(101) Touto směrnicí by neměla být
dotčena žádná ustanovení právních 
předpisů členských států týkajících se 
trestního postihu.

(101) Touto směrnicí nejsou dotčena žádná 
ustanovení právních předpisů členských 
států týkajících se trestního postihu.

Or. en

Odůvodnění

Přesnější.

Pozměňovací návrh 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(108) Technické normy v oblasti 
finančních služeb by měly zajistit 
jednotnou harmonizaci a přiměřenou 
ochranu vkladatelů, investorů 
a spotřebitelů v celé Unii. Bylo by 
efektivní a vhodné pověřit orgán ESMA, 
jako subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 

(108) Technické normy v oblasti 
finančních služeb by měly zajistit 
jednotnou harmonizaci a přiměřenou 
ochranu vkladatelů, investorů 
a spotřebitelů v celé Unii. Bylo by 
efektivní a vhodné pověřit orgán ESMA, 
jako subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
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návrhu regulačních a prováděcích 
technických norem, jejichž součástí nejsou 
politická rozhodnutí a které budou 
předloženy Komisi.

návrhu regulačních a prováděcích 
technických norem, jejichž součástí nejsou 
politická rozhodnutí a které budou 
předloženy Komisi. V zájmu zajištění 
soudržné ochrany investorů a spotřebitelů 
v odvětví finančních služeb by orgán 
ESMA měl své úkoly plnit v co největší 
míře v úzké spolupráci s dalšími dvěma 
evropskými orgány dohledu, a to v rámci 
smíšeného výboru.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění soudržné ochrany investorů a spotřebitelů v odvětví finančních služeb by 
orgán ESMA měl v co největší míře úzce spolupracovat s dalšími dvěma evropskými orgány 
dohledu, a to v rámci smíšeného výboru. (návrh ECB)

Pozměňovací návrh 360
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(108) Technické normy v oblasti 
finančních služeb by měly zajistit 
jednotnou harmonizaci a přiměřenou 
ochranu vkladatelů, investorů 
a spotřebitelů v celé Unii. Bylo by 
efektivní a vhodné pověřit orgán ESMA, 
jako subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhu regulačních a prováděcích 
technických norem, jejichž součástí nejsou 
politická rozhodnutí a které budou 
předloženy Komisi.

(108) Technické normy v oblasti 
finančních služeb by měly zajistit 
jednotnou harmonizaci a přiměřenou 
ochranu vkladatelů, investorů 
a spotřebitelů v celé Unii. Bylo by 
efektivní a vhodné pověřit orgán ESMA, 
jako subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhu regulačních a prováděcích 
technických norem, jejichž součástí nejsou 
politická rozhodnutí a které budou 
předloženy Komisi. V zájmu zajištění 
soudržné ochrany investorů a spotřebitelů 
v odvětví finančních služeb by orgán 
ESMA měl své úkoly plnit v co největší 
míře v úzké spolupráci s dalšími dvěma 
evropskými orgány dohledu, a to v rámci 
smíšeného výboru.
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění soudržné ochrany investorů a spotřebitelů v odvětví finančních služeb by 
orgán ESMA měl v co největší míře úzce spolupracovat s dalšími dvěma evropskými orgány 
dohledu, a to v rámci smíšeného výboru.

Pozměňovací návrh 361
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 109

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(109) Komise by měla přijmout návrh 
regulačních technických norem 
vypracovaný orgánem ESMA v souvislosti 
s článkem 7 o postupech vydávání 
povolení a zamítnutí žádostí o povolení 
investičních podniků, články 9 a 48 
o požadavcích na řídící orgány, článkem 12 
o nabytí kvalifikované účasti, článkem 27 
o povinnosti provádět příkazy za podmínek 
nejvýhodnějších pro klienty, články 34 
a 54 o spolupráci a výměně informací, 
článkem 36 o volném pohybu investičních 
služeb a činností, článkem 37 o zřízení 
pobočky, článkem 44 o poskytování služeb 
podniky ze třetích zemí, článkem 63 
o postupech vydávání povolení a zamítnutí 
žádostí o povolení poskytovatelů služeb 
vykazování údajů, články 66 a 67 
o organizačních požadavcích pro systémy 
APA a poskytovatele konsolidovaných 
obchodních informací (CTP) a článkem 84 
o spolupráci mezi příslušnými orgány. 
Komise by měla tento návrh regulačních 
technických norem přijmout 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy 
o fungování EU a podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1093/2010.

(109) Komise by měla přijmout návrh 
regulačních technických norem 
vypracovaný orgánem ESMA v souvislosti 
s článkem 7 o postupech vydávání 
povolení a zamítnutí žádostí o povolení 
investičních podniků, články 9 a 48 
o požadavcích na řídící orgány, článkem 12 
o nabytí kvalifikované účasti, článkem 27 
o povinnosti provádět příkazy za podmínek 
nejvýhodnějších pro klienty, články 34 
a 54 o spolupráci a výměně informací, 
článkem 36 o volném pohybu investičních 
služeb a činností, článkem 37 o zřízení 
pobočky, článkem 44 o poskytování služeb 
podniky ze třetích zemí, článkem 59 
o uplatňování řízení pozic na trzích 
s komoditními deriváty, článkem 63 
o postupech vydávání povolení a zamítnutí 
žádostí o povolení poskytovatelů služeb 
vykazování údajů, články 66 a 67 
o organizačních požadavcích pro systémy 
APA a poskytovatele konsolidovaných 
obchodních informací (CTP) a článkem 84 
o spolupráci mezi příslušnými orgány. 
Komise by měla tento návrh regulačních 
technických norem přijmout 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy 
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o fungování EU a podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(110) Komise by měla být rovněž 
zmocněna přijmout prováděcí technické 
normy prostřednictvím prováděcích aktů 
podle článku 291 Smlouvy o fungování EU 
a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) 
č. 1095/2010. Orgán ESMA by měl být 
pověřen vypracováním návrhu prováděcích 
technických norem, který bude předložen 
Komisi, pokud jde o článek 7 o postupech 
vydávání povolení a zamítnutí žádostí 
o povolení investičních podniků, článek 12 
o nabytí kvalifikované účasti, článek 18 o 
postupu obchodování a dokončování 
transakcí v systémech MTF a OTF, články 
32, 33 a 53 o pozastavení obchodování 
s nástroji a stažení nástrojů z obchodování, 
článek 36 o volném pohybu investičních 
služeb a činností, článek 37 o zřízení 
pobočky, článek 44 o poskytování služeb 
podniky ze třetích zemí, článek 60 o 
podávání zpráv o pozicích podle kategorií 
obchodníků, článek 78 o předkládání 
informací orgánu ESMA, článek 83 o 
povinnosti spolupracovat, článek 84 o 
spolupráci mezi příslušnými orgány, článek 
85 o výměně informací a článek 88 o 
konzultaci před vydáním povolení.

(110) Komise by měla být rovněž 
zmocněna přijmout prováděcí technické 
normy prostřednictvím prováděcích aktů 
podle článku 291 Smlouvy o fungování EU 
a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) 
č. 1095/2010. Orgán ESMA by měl být 
pověřen vypracováním návrhu prováděcích 
technických norem, který bude předložen 
Komisi, pokud jde o článek 7 o postupech 
vydávání povolení a zamítnutí žádostí 
o povolení investičních podniků, článek 12 
o nabytí kvalifikované účasti, článek 18 o 
postupu obchodování a dokončování 
transakcí v systémech MTF, články 32, 33 
a 53 o pozastavení obchodování s nástroji 
a stažení nástrojů z obchodování, článek 36 
o volném pohybu investičních služeb a 
činností, článek 37 o zřízení pobočky, 
článek 44 o poskytování služeb podniky ze 
třetích zemí, článek 60 o podávání zpráv o 
pozicích podle kategorií obchodníků, 
článek 78 o předkládání informací orgánu 
ESMA, článek 83 o povinnosti 
spolupracovat, článek 84 o spolupráci mezi 
příslušnými orgány, článek 85 o výměně 
informací a článek 88 o konzultaci před 
vydáním povolení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 111

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(111) Komise by měla Evropskému 
parlamentu a Radě předložit zprávu, v níž 
posoudí fungování organizovaných 
obchodních systémů, fungování režimu 
trhů pro růst MSP, dopad požadavků 
týkajících se automatizovaného 
a vysokofrekvenčního obchodování, 
zkušenosti s mechanismem zakazování 
určitých produktů nebo postupů a dopad 
opatření týkajících se trhů s komoditními 
deriváty.

(111) Komise by měla Evropskému 
parlamentu a Radě předložit zprávu, v níž 
posoudí fungování organizovaných 
obchodních systémů, fungování režimu 
trhů pro růst MSP, dopad požadavků 
týkajících se automatizovaného 
a vysokofrekvenčního obchodování, 
zkušenosti s mechanismem zakazování 
určitých produktů nebo postupů, dopad 
zavedení konsolidovaných obchodních 
informací pro akcie, včetně údajů o vývoji 
cen na trhu obecně, a dopad opatření 
týkajících se trhů s komoditními deriváty.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 113

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(113) Vytvoření služby konsolidovaných 
obchodních informací pro jiné než akciové 
nástroje se považuje za obtížnější než 
zavedení služby konsolidovaných 
obchodních informací pro akciové nástroje 
a potenciální poskytovatelé by měli mít 
možnost získat s touto druhou službou 
zkušenosti, předtím než ji vytvoří. S cílem 
usnadnit řádné zřízení služby 
konsolidovaných obchodních informací pro 
jiné než akciové nástroje je proto vhodné 
stanovit pozdější datum použití 
vnitrostátních opatření provádějících 

(113) Vytvoření služby konsolidovaných 
obchodních informací pro jiné než akciové 
nástroje se považuje za obtížnější než 
zavedení služby konsolidovaných 
obchodních informací pro akciové nástroje 
a potenciální poskytovatelé by měli mít 
možnost získat s touto druhou službou 
zkušenosti, předtím než ji vytvoří. S cílem 
usnadnit řádné zřízení služby 
konsolidovaných obchodních informací pro 
jiné než akciové nástroje je proto vhodné 
stanovit pozdější datum použití 
vnitrostátních opatření provádějících 



PE489.463v01-00 126/127 AM\901763CS.doc

CS

příslušná ustanovení. příslušná ustanovení. V případě, že 
komerční řešení nezajistí efektivní službu 
konsolidovaných obchodních informací 
o jiných než akciových nástrojích, měla by 
Evropská komise předložit veřejné řešení 
této služby, jež bude s to dosáhnout 
účinné transparentnosti po uskutečnění 
obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 113 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(113a) Evropská komise by v rámci 
budoucího nařízení o cenných papírech 
měla předložit konkrétní legislativní 
návrhy týkající se definice úschovy 
a správy finančních nástrojů, která je 
uvedena v příloze I oddílu B bodu 1, typu 
subjektů EU i subjektů mimo EU, jež 
mohou získat licenci pro výkon této 
služby, a práv a povinností těchto subjektů 
s cílem zaručit integritu cenných papírů, 
úplnou transparentnost a ochranu práv 
koncového investora.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 113 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(113a) Pro dlouhodobou stabilitu, dohled 
a pochopení souhrnných finančních toků 
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je žádoucí maximalizovat mapování 
transakce v reálném čase či téměř 
reálném čase a automatizované 
a analytické postupy. Měla by být 
podporována normalizace identifikátorů 
a některé segmenty zasílání dat, přičemž 
by měla být na veškerá práva duševního 
vlastnictví uplatňována spravedlivá, 
přiměřená a nediskriminační ustanovení 
o udělování licencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 113 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(113b) Komise by ve spojení s orgánem 
ESMA a EBA a výborem ESRB měla 
podporovat práci na identifikátorech, 
z nichž bude patrná povaha, druh 
obsaženého aktiva a stupeň složitosti 
strukturovaných a komplexních produktů.

Or. en

Odůvodnění

Z identifikátorů by mělo být možné rozpoznat například to, zda produkt obsahuje deriváty 
nebo repo obchody.


