
AM\901764CS.doc PE489.464v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Hospodářský a měnový výbor

2011/0298(COD)

15. 5. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
368 - 640

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

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

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



PE489.464v01-00 2/164 AM\901764CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\901764CS.doc 3/164 PE489.464v01-00

CS

Pozměňovací návrh 368
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na investiční 
podniky, regulované trhy, poskytovatele 
služeb vykazování údajů a podniky ze 
třetích zemí poskytující investiční služby 
nebo činnosti v Unii.

1. Tato směrnice se vztahuje na investiční 
podniky, finanční nástroje (včetně 
investičních nástrojů), regulované trhy, 
poskytovatele služeb vykazování údajů a 
podniky ze třetích zemí poskytující 
investiční služby nebo činnosti v Unii.

Or. nl

Pozměňovací návrh 369
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na investiční 
podniky, regulované trhy, poskytovatele 
služeb vykazování údajů a podniky ze 
třetích zemí poskytující investiční služby 
nebo činnosti v Unii.

1. Tato směrnice se vztahuje na investiční 
podniky, vlastnictví zaměstnaneckých 
akcií, regulované trhy, poskytovatele 
služeb vykazování údajů a podniky ze 
třetích zemí poskytující investiční služby 
nebo činnosti v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Následující ustanovení se použijí rovněž 3. Následující ustanovení se použijí rovněž 
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na úvěrové instituce povolené podle 
směrnice 2006/48/ES při poskytování 
jedné nebo více investičních služeb nebo 
provádění investiční činnosti a při prodeji 
nebo poradenství klientům v oblasti vkladů 
jiných, než jsou vklady s mírou 
návratnosti, která je určena ve vztahu 
k úrokové sazbě:

na úvěrové instituce povolené podle 
směrnice 2006/48/ES při poskytování 
jedné nebo více investičních služeb nebo 
provádění investiční činnosti a při prodeji 
nebo poradenství klientům v oblasti vkladů 
jiných, než jsou vklady vázané výhradně a 
přímo na hlavní referenční úrokovou 
sazbu platnou na úrovni členského státu 
nebo EU nebo na obecně přijímanou 
mezinárodní referenční úrokovou sazbu 
některé třetí země.

– čl. 2 odst. 2), čl. 9 odst. 6, články 14, 16, 
17 a 18,
– kapitola II hlavy II s výjimkou čl. 29 
odst. 2 druhého pododstavce,
– kapitola III hlavy II s výjimkou čl. 36 
odst. 2 ,3 a 4 a čl. 37 odst. 2 , 3, 4, 5, 6, 9 a 
10

– články 69 až 80 a články 84, 89 a 90.

Or. en

Odůvodnění

Uvedená definice úrokových sazeb zajistí, že hlavní ukazatele úrokových sazeb, jako je 
EURIBOR, LIBOR, sazby Federální rezervní banky, ať už se jedná o sazby pevné, nebo 
pohyblivé, budou považovány za základní produkty. Jiné druhy sazeb, které jsou stanoveny na 
základě určitého vzorce, lze považovat za strukturované, a tudíž podléhající příslušné regulaci 
podle směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID).

Pozměňovací návrh 371
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Následující ustanovení se použijí
rovněž na úvěrové instituce povolené
podle směrnice 2006/48/ES při 
poskytování jedné nebo více investičních 
služeb nebo provádění investiční činnosti a 

3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
podmínky povolování a provozu 
úvěrových institucí povolených podle 
směrnice 2006/48/ES při poskytování 
jedné nebo více investičních služeb nebo 
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při prodeji nebo poradenství klientům v 
oblasti vkladů jiných, než jsou vklady s 
mírou návratnosti, která je určena ve 
vztahu k úrokové sazbě:

provádění investiční činnosti a při prodeji 
nebo poradenství klientům v oblasti vkladů 
jiných, než jsou vklady s mírou 
návratnosti, která je určena ve vztahu k 
úrokové sazbě:

– čl. 2 odst. 2), čl. 9 odst. 6, články 14, 16, 
17 a 18,
– kapitola II hlavy II s výjimkou čl. 29 
odst. 2 druhého pododstavce,
– kapitola III hlavy II s výjimkou čl. 36 
odst. 2 ,3 a 4 a čl. 37 odst. 2 , 3, 4, 5, 6, 9 a 
10,
– články 69 až 80 a články 84, 89 a 90.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Následující ustanovení se použijí rovněž 
na úvěrové instituce povolené podle 
směrnice 2006/48/ES při poskytování 
jedné nebo více investičních služeb nebo 
provádění investiční činnosti a při prodeji 
nebo poradenství klientům v oblasti vkladů 
jiných, než jsou vklady s mírou 
návratnosti, která je určena ve vztahu 
k úrokové sazbě:

3. Následující ustanovení se použijí rovněž 
na úvěrové instituce povolené podle 
směrnice 2006/48/ES při poskytování 
jedné nebo více investičních služeb nebo 
provádění investiční činnosti a při prodeji 
nebo poradenství klientům v oblasti vkladů 
jiných, než jsou vklady s mírou 
návratnosti, která je určena ve vztahu 
k úrokové sazbě, a na jakékoliv jiné 
podniky, které poskytují jednu nebo více 
investičních služeb nebo provádí 
investiční činnost nebo nabízí investiční 
nástroje:

Or. nl

Pozměňovací návrh 373
Sharon Bowles



PE489.464v01-00 6/164 AM\901764CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Následující ustanovení se použijí rovněž 
na úvěrové instituce povolené podle 
směrnice 2006/48/ES při poskytování 
jedné nebo více investičních služeb nebo 
provádění investiční činnosti a při prodeji 
nebo poradenství klientům v oblasti vkladů 
jiných, než jsou vklady s mírou 
návratnosti, která je určena ve vztahu k 
úrokové sazbě:

3. Následující ustanovení se použijí rovněž 
na úvěrové instituce povolené podle 
směrnice 2006/48/ES při poskytování 
jedné nebo více investičních služeb nebo 
provádění investiční činnosti a při prodeji 
nebo poradenství klientům v oblasti 
strukturovaných vkladů:

Or. en

Odůvodnění

Čisté vklady, jako jsou spořitelní knížky a vklady s pevnou a pohyblivou úrokovou sazbou, by 
měly zůstat mimo oblast působnosti směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), která by 
se měla vztahovat pouze na strukturované vklady.

Pozměňovací návrh 374
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Následující ustanovení se použijí rovněž 
na úvěrové instituce povolené podle 
směrnice 2006/48/ES při poskytování 
jedné nebo více investičních služeb nebo 
provádění investiční činnosti a při prodeji 
nebo poradenství klientům v oblasti vkladů 
jiných, než jsou vklady s mírou 
návratnosti, která je určena ve vztahu k 
úrokové sazbě:

3. Následující ustanovení se použijí rovněž 
na úvěrové instituce povolené podle 
směrnice 2006/48/ES při poskytování 
jedné nebo více investičních služeb nebo 
provádění investiční činnosti a na úvěrové 
instituce a investiční podniky při prodeji 
nebo poradenství klientům v oblasti vkladů 
jiných, než jsou vklady s mírou 
návratnosti, která je určena ve vztahu k 
úrokové sazbě:

Or. en
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Pozměňovací návrh 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Následující ustanovení se použijí 
rovněž na pojišťovny a zprostředkovatele 
pojištění, včetně smluvně vázaných 
zprostředkovatelů pojištění, kteří získali 
oprávnění a registraci na základě 
směrnice 2002/83/ES, směrnice 
2009/138/ES nebo směrnice 2002/92/ES, 
při prodeji nebo poradenství klientům 
v oblasti pojišťovacích investic:
– čl. 16 odst. 3,
– články 23 až 26 a
– články 69 až 80 a 83 až 91 v případě, že 
příslušné orgány musí výše uvedené 
články uplatnit v oblasti pojišťovacích 
investic.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový odstavec uplatňuje oddíly směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), které se 
týkají zvláštních pravidel pro výkon činnosti, na pojišťovací investice, aniž by přitom zbytečně 
používal články, které by mohly mít nepředvídané následky na pojišťovací investice nebo na 
pojišťovny.

.

Pozměňovací návrh 376
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se nevztahuje na: 1. Aniž je dotčena povinnost podávat 
zprávy, která je uvedena pod hlavou IV,
nevztahuje se tato směrnice na:

Or. en

Odůvodnění

Na podávání zpráv o pozicích na komoditních trzích se nemohou vztahovat žádné výjimky.

Pozměňovací návrh 377
Philippe De Backer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pojišťovny nebo podniky činné v oblasti 
zajištění a retrocese uvedené ve směrnici 
2009/138/ES;

a) pojišťovny nebo podniky činné v oblasti 
zajištění a retrocese uvedené ve směrnici 
2009/138/ES, pokud nenabízí investiční 
nástroje;

Or. nl

Pozměňovací návrh 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pojišťovny nebo podniky činné v oblasti 
zajištění a retrocese uvedené ve směrnici 
2009/138/ES;

a) pojišťovny nebo podniky činné v oblasti 
zajištění a retrocese uvedené ve směrnici 
2009/138/ES s výjimkou uvedenou v čl. 1 
odst. 4;

Or. en
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Odůvodnění

Tato výjimka je potřebná k tomu, aby bylo zajištěno použití čl. 1 odst. 4 příslušných oddílů 
směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), které se týkají pravidel pro výkon činnosti, na 
pojišťovací investice.

Pozměňovací návrh 379
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zahraniční devizové spotové trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) osoby poskytující investiční služby, 
pokud tuto činnost vykonávají příležitostně 
v rámci určité profesionální činnosti a tato 
činnost se řídí právními nebo správními 
předpisy nebo etickým kodexem pro 
dotyčný obor činnosti, které poskytování 
těchto služeb nevylučují;

c) osoby poskytující investiční služby, 
pokud tuto činnost vykonávají příležitostně 
v rámci určité profesionální činnosti a tato 
činnost se řídí právními nebo správními 
předpisy;

Or. en

Odůvodnění

Etický kodex nemůže mít nikdy stejnou váhu jako ustanovení zákona či regulačního předpisu.

Pozměňovací návrh 381
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejsou členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo

ii) nejsou členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo nemají na regulovaný trh nebo do 
systému MTF přímý elektronický přístup
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejsou členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo

ii) nejsou členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF a 
náplní jejich činnosti není 
vysokofrekvenční obchodování nebo

Or. en

Odůvodnění

Omezení výjimek by mělo více odpovídat danému účelu, tj. zahrnutí vysokofrekvenčního 
obchodování do oblasti působnosti směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), aniž by 
mělo vliv na činnost podniků, které pro tuto směrnici nemají ústřední význam.

Pozměňovací návrh 383
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejsou členy nebo účastníky ii) nejsou členy nebo účastníky 
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regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo

regulovaného trhu nebo systému MTF a 
náplní jejich činnost není 
vysokofrekvenční obchodování ve smyslu 
čl. 4 nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) nezabývají se algoritmickým 
obchodováním;

Or. en

Odůvodnění

Požadavky vztahující se na podniky, které se zabývají algoritmickým a vysokofrekvenčním 
obchodováním, by měly být stanoveny bez ohledu na to, zda tyto podniky obchodují na účet 
svých klientů nebo na svůj vlastní účet, protože ani v případě, že obchodují na svůj vlastní 
účet, nepřestávají vzhledem k množství, citlivosti a závažnosti rizik a problémů, které s sebou 
tento druh obchodování nese, existovat důvody k obavám, kvůli nimž je třeba algoritmické 
obchodování regulovat a dohlížet na ně. (návrh ECB)

Pozměňovací návrh 385
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) nezabývají se algoritmickým 
obchodováním nebo

Or. en
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Odůvodnění

Požadavky vztahující se na podniky, které se zabývají algoritmickým a vysokofrekvenčním 
obchodováním by měly být stanoveny bez ohledu na to, zda tyto podniky obchodují na účet 
svých klientů nebo na svůj vlastní účet, protože ani v případě, že obchodují na svůj vlastní 
účet, nepřestávají vzhledem k množství, citlivosti a závažnosti rizik a problémů, které s sebou 
tento druh obchodování nese, existovat důvody k obavám, kvůli nimž je třeba algoritmické 
obchodování regulovat a dohlížet na ně.

Pozměňovací návrh 386
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) neprovozují na vlastní účet 
algoritmické obchodování nebo

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z neoficiálního dokumentu Komise k otázce vysokofrekvenčního 
obchodování. Nezbytný je kvůli tomu, aby do oblasti působnosti směrnice byli zahrnuti všichni 
obchodníci podílející se na vysokofrekvenčním obchodování.

Pozměňovací návrh 387
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) jejich postavení na trhu není 
příslušným orgánem považováno za 
významné;

Or. en
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Pozměňovací návrh 388
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) neobchodují na vlastní účet 
prováděním příkazů klienta.

iii) při provádění příkazů klienta 
neobchodují na vlastní účet nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) neobchodují na vlastní účet 
prováděním příkazů klienta.

iii) neobchodují na vlastní účet při 
provádění příkazů klienta mimo 
regulovaný trh nebo systém MTF, které 
probíhá organizovaně, často a soustavně 
formou poskytování systému přístupného 
třetím osobám za účelem obchodování s 
nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) nejsou provozovateli s povinností 
dodržovat požadavky směrnice 
2003/87/ES (systém pro obchodování 
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s emisemi) v případě povolenek na emise;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) se vztahuje i na jiné subjekty obchodující 
v rámci systému pro obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se nevztahuje na osoby 
vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), které 
jako členové nebo účastníci regulovaného 
trhu nebo systému MTF, včetně tvůrců 
trhu, obchodují na vlastní účet s 
finančními nástroji v souvislosti s 
komoditními deriváty, povolenkami na 
emise nebo jejich deriváty;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Povolení pro investiční podniky by měli mít všichni tvůrci trhu a členové regulovaného trhu 
nebo systému MTF, a to bez ohledu na typ finančního nástroje, který používají.

Pozměňovací návrh 392
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se nevztahuje na osoby 
vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), které 

vypouští se
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jako členové nebo účastníci regulovaného 
trhu nebo systému MTF, včetně tvůrců 
trhu, obchodují na vlastní účet s 
finančními nástroji v souvislosti s 
komoditními deriváty, povolenkami na 
emise nebo jejich deriváty;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Sylvie Goulard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se nevztahuje na osoby 
vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), které 
jako členové nebo účastníci regulovaného 
trhu nebo systému MTF, včetně tvůrců 
trhu, obchodují na vlastní účet s 
finančními nástroji v souvislosti s 
komoditními deriváty, povolenkami na 
emise nebo jejich deriváty;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se nevztahuje na osoby
vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), které 
jako členové nebo účastníci regulovaného 
trhu nebo systému MTF, včetně tvůrců 
trhu, obchodují na vlastní účet s finančními 
nástroji v souvislosti s komoditními 
deriváty, povolenkami na emise nebo jejich 

Osoby vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), 
které jako členové nebo účastníci 
regulovaného trhu nebo systému MTF, 
včetně tvůrců trhu, obchodují na vlastní 
účet s finančními nástroji v souvislosti s 
komoditními deriváty, povolenkami na 
emise nebo jejich deriváty, rovněž nemusí 
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deriváty; splňovat podmínky této výjimky;

Or. en

Odůvodnění

Měl by být vyjasněn vztah mezi výjimkami uvedenými pod písm. d) a i).

Pozměňovací návrh 395
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se nevztahuje na osoby 
vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), které 
jako členové nebo účastníci regulovaného 
trhu nebo systému MTF, včetně tvůrců 
trhu, obchodují na vlastní účet s finančními 
nástroji v souvislosti s komoditními 
deriváty, povolenkami na emise nebo jejich 
deriváty;

Tato výjimka se nevztahuje na osoby 
vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), které 
jako členové nebo účastníci regulovaného 
trhu nebo systému MTF, včetně tvůrců 
trhu, obchodují na vlastní účet s finančními 
nástroji v souvislosti s komoditními 
deriváty, povolenkami na emise nebo jejich 
deriváty, na něž se vztahuje jakákoli další 
příslušná výjimka uvedená v čl. 2;

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí je matoucí a musí být formulováno jasnějším způsobem.

Pozměňovací návrh 396
Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se nevztahuje na osoby 
vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), které 
jako členové nebo účastníci regulovaného 
trhu nebo systému MTF, včetně tvůrců 
trhu, obchodují na vlastní účet s finančními 

Tato výjimka nebrání tomu, aby osoby, 
které jako členové nebo účastníci 
regulovaného trhu nebo systému MTF, 
včetně tvůrců trhu, obchodují na vlastní 
účet s finančními nástroji v souvislosti s 
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nástroji v souvislosti s komoditními 
deriváty, povolenkami na emise nebo jejich 
deriváty;

komoditními deriváty, povolenkami na 
emise nebo jejich deriváty, byly vyňaty na 
základě jiné příslušné výjimky uvedené 
v článku 2;

Or. en

Odůvodnění

Znění „Tato výjimka se nevztahuje na osoby vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i)…“ podle 
návrhu Komise je matoucí a musí být formulováno jasnějším způsobem.  Omezení výjimek by 
mělo více odpovídat danému účelu, tj. zahrnutí vysokofrekvenčního obchodování do oblasti 
působnosti směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), aniž by mělo vliv na činnost 
podniků, které pro tuto směrnici nemají ústřední význam.

Pozměňovací návrh 397
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) osoby, jejichž investiční služby spočívají 
výhradně ve správě systémů 
zaměstnanecké spoluúčasti;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnanci a jejich rodiny přišli během finanční krize v důsledku dramatického poklesu 
hodnoty zaměstnaneckých akcií o své úspory. Není rozumné, aby se v rámci jedné a téže 
společnosti koncentrovalo investiční riziko a riziko ztráty vlastní mzdy. Pokud zaměstnavatel 
nabízí akcie, mělo by se přizpůsobit investičnímu poradenství.

Pozměňovací návrh 398
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) osoby, jejichž investiční služby spočívají 
výhradně ve správě systémů 
zaměstnanecké spoluúčasti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) osoby, které poskytují investiční služby, 
jež spočívají jak ve správě systémů 
zaměstnanecké spoluúčasti, tak
v poskytování investičních služeb 
výhradně pro vlastní mateřský podnik, své 
dceřiné podniky nebo jiné dceřiné podniky 
vlastního mateřského podniku;

f) osoby, které poskytují investiční služby, 
jež spočívají v poskytování investičních 
služeb výhradně pro vlastní mateřský 
podnik, své dceřiné podniky nebo jiné 
dceřiné podniky vlastního mateřského 
podniku;

Or. en

Odůvodnění

Za účasti zaměstnavatele by ochrana spotřebitelů neměla být nižší než v případě, kdy 
investiční poradenství poskytuje investiční podnik.

Pozměňovací návrh 400
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) veřejné instituce, které získávají 
prostředky nebo uchovávají cenné papíry 
třetích osob v rámci plnění zákonem 
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stanoveného úkolu ve veřejném zájmu a 
které v souvislosti s tím vykonávají jednu 
nebo více investičních služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 401
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– na vlastní účet obchodují s finančními 
nástroji, s výjimkou osob obchodujících na 
vlastní účet prováděním příkazů klientů 
nebo

– na vlastní účet obchodují s finančními 
nástroji, s výjimkou osob obchodujících na 
vlastní účet při provádění příkazů klientů 
nebo využíváním algoritmického 
obchodování, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– na vlastní účet obchodují s finančními 
nástroji, s výjimkou osob obchodujících na 
vlastní účet prováděním příkazů klientů 
nebo

– na vlastní účet obchodují s finančními 
nástroji nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 403
Sylvie Goulard
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– na vlastní účet obchodují s finančními 
nástroji, s výjimkou osob obchodujících na 
vlastní účet prováděním příkazů klientů 
nebo

– na vlastní účet obchodují s finančními 
nástroji, s výjimkou osob obchodujících na 
vlastní účet při provádění příkazů klientů 
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– na vlastní účet obchodují s finančními 
nástroji tak, že plní příkazy jejich 
vlastníků či partnerů v případě společně 
řízených podniků;

Or. de

Odůvodnění

Navržené definice mateřského podniku a dceřiné společnosti neberou v úvahu některé 
podnikové struktury. V odvětví energetiky vytvořily malé a střední podniky společné obchodní 
subjekty, jejichž prostřednictvím se aktivně udržují nebo prosazují na trhu. Mají-li být 
zajištěny vyvážené a spravedlivé regulační podmínky, musí být tyto struktury v revizi směrnice 
MiFID zohledněny.

Pozměňovací návrh 405
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – odrážka 2 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– na vlastní účet obchodují s emisními 
povolenkami, s výjimkou osob, které 
nejsou provozovateli s povinností 
dodržovat požadavky směrnice 
2003/87/ES (systém pro obchodování 
s emisemi);

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytují jiné investiční služby než 
obchodování na vlastní účet v oblasti 
komoditních derivátů nebo derivátových 
nástrojů uvedených v bodě 10 oddílu C 
přílohy I nebo povolenek na emise či jejich 
derivátů klientům své hlavní činnosti;

– poskytují jiné investiční služby než 
obchodování na vlastní účet v oblasti 
komoditních derivátů nebo derivátových 
nástrojů uvedených v bodě 10 oddílu C 
přílohy I nebo povolenek na emise či jejich 
derivátů klientům své hlavní činnosti, 
pokud mají transakce prováděné 
v souvislosti s poskytovanými investičními 
službami přímý vztah k zajišťování jejich 
hlavní obchodní činnosti a fyzické 
aktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se při posuzování v rámci skupiny pokud se při posuzování v rámci 
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jedná ve všech případech vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

konsolidované nebo nekonsolidované
skupiny jedná ve všech případech 
vzhledem k hlavní činnosti o činnost 
doplňkovou nebo se vzhledem k hlavní 
činnosti jedná v případě společně řízených 
podniků o činnost vlastníků a jejich 
společníků a pokud hlavní činností není 
poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies. The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Pozměňovací návrh 408
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou, 
pokud tato doplňková činnost svým 
rozsahem a charakterem nepředstavuje 
významný podíl nebo má významný dopad 
na trh, ve kterém je provozována, a pokud 
hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

Or. en
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Pozměňovací návrh 409
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES nebo se ve 
vztahu ke komoditním derivátům nejedná 
o tvůrce trhu;

Or. en

Odůvodnění

Definice činnosti, která je „vzhledem k hlavní činnosti doplňková“, by měla být zúžena, aby se 
minimalizovala možnost, že vzniknou nerovné podmínky v oblasti regulace, za nichž by se na 
subjekty provozující tytéž činnosti vztahovaly rozdílné právní předpisy. Rovné podmínky 
v oblasti regulace by chránily účastníky, koncové spotřebitele i integritu trhu a tím, že by pro 
tytéž aktivity stanovily jednotné zacházení, by vyloučily možnost regulační arbitráže.

Pozměňovací návrh 410
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

pokud má při posuzování v rámci skupiny
toto poskytování investičních služeb ve 
všech případech omezený význam a jedná
se vzhledem k hlavní činnosti o činnost 
doplňkovou a pokud hlavní činností není 
poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;
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Or. en

Pozměňovací návrh 411
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech vzhledem 
k hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES ;

pokud se při posuzování v rámci 
konsolidované nebo nekonsolidované
skupiny jedná ve všech případech 
vzhledem k hlavní činnosti o činnost 
doplňkovou a pokud hlavní činností není 
poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

Or. de

Pozměňovací návrh 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud nejsou členem nebo účastníkem na 
obchodním místě;

Or. en

Odůvodnění

Pro každý subjekt, který je účastníkem na určitém obchodním místě, by měl bez ohledu na 
jeho hlavní činnost platit tentýž regulační rámec.

Pozměňovací návrh 413
Kay Swinburne
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) podniky, které poskytují investiční 
služby nebo provádějí investiční činnost 
spočívající výhradně v obchodování na 
vlastní účet na finančních termínových 
nebo opčních trzích nebo trzích jiných 
derivátů a na peněžních trzích, pokud je 
výhradním účelem této činnosti zajištění 
pozice na derivátových trzích, nebo 
podniky, které obchodují na účet jiných 
členů těchto trhů či pro ně vytvářejí ceny, 
jež jsou garantovány členy zúčtovacích 
systémů těchto trhů, kdy odpovědnost za 
zajištění plnění smluv uzavřených těmito 
podniky přebírají členové zúčtovacích 
systémů těchto trhů;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato výjimka se pro dnešní trhy již nejeví jako vhodná.

Pozměňovací návrh 414
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) podniky, které poskytují investiční 
služby nebo provádějí investiční činnost 
spočívající výhradně v obchodování na 
vlastní účet na finančních termínových 
nebo opčních trzích nebo trzích jiných 
derivátů a na peněžních trzích, pokud je 
výhradním účelem této činnosti zajištění 
pozice na derivátových trzích, nebo 
podniky, které obchodují na účet jiných 
členů těchto trhů či pro ně vytvářejí ceny, 

vypouští se
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jež jsou garantovány členy zúčtovacích 
systémů těchto trhů, kdy odpovědnost za 
zajištění plnění smluv uzavřených těmito 
podniky přebírají členové zúčtovacích 
systémů těchto trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 2 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) provozovatelé přenosové soustavy podle 
definice v čl. 2 odst. 4 směrnice 
2009/72/ES nebo v čl. 2 odst. 4 směrnice 
2009/73/ES při plnění svých úkolů podle 
uvedených směrnic nebo nařízení (ES) č. 
714/2009 nebo nařízení (ES) č. 715/2009 
nebo podle kodexů sítě či pokynů přijatých 
podle uvedených nařízení. 

n) provozovatelé přenosové a distribuční 
soustavy a provozovatelé skladovacího 
zařízení, resp. provozovatelé zařízení LNG
podle definice v čl. 2 odst. 4 a čl. 2 odst. 6
směrnice 2009/72/ES nebo v čl. 2 odst. 4, 
čl. 2 odst. 6 nebo čl. 2 odst. 9 směrnice 
2009/73/ES při plnění svých úkolů podle 
uvedených směrnic nebo nařízení (ES) č. 
714/2009 nebo nařízení (ES) č. 715/2009 
nebo podle kodexů sítě či pokynů přijatých 
podle uvedených nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Uznání provozovatelů přenosových systémů je důležitou myšlenkou, a proto by mělo být 
zapracováno do textu. Totéž by ovšem mělo platit i pro provozovatele přepravních soustav a 
„provozovatele skladovacího zařízení a zařízení LNG“ ve smyslu směrnice 2009/37/ES.

Pozměňovací návrh 416
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. n a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) osoby, které obchodují výlučně na 
vlastní účet v rámci jiné nefinanční 
podnikové činnosti nebo v rámci 
nefinanční činnosti související 
s obchodováním s komoditami, a to za 
účelem zajištění výrobních, spotřebních 
nebo nefinančních činností skupiny, k níž 
tato osoba přísluší.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) nefinanční protistrany, na něž se 
nevztahuje zúčtovací povinnost ve smyslu 
čl. 10 nařízení (EU) č. …/… [EMIR].

Or. de

Odůvodnění

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach der MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme 
von der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde. 
Daher wird durch die Änderung klargestellt, dass nicht-finanzielle Gegenparteien, die nicht 
der Clearingverpflichtung nach Artikel [7/10] der Verordnung [ ] (EMIR) unterliegen, auch 
keine Wertpapierfirma i.S.d. MiFID II (und damit keine finanzielle Gegenpartei) sind.

Pozměňovací návrh 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na osoby a podniky uvedené v písm. i), j) 
a k) se výjimka nevztahuje, pokud jim tuto 
výjimku neudělí příslušný orgán. 

Or. en

Odůvodnění

Některé podniky nebo osoby poskytující investiční služby budou mít patrně zájem zdůvodnit, 
že potřebují výjimku, aby byly z této směrnice vyňaty.

Pozměňovací návrh 419
Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Mezi požadavky, které jsou instituce a 
osoby uvedené v odst. 1 tohoto článku 
povinny splnit bez možnosti výjimky, patří 
mimo jiné:
– povinnosti spojené s podáváním zpráv;
– zákazy;
– limity pozic;
– ochrana spotřebitelů a
– požadavky pro udělování licencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94 týkající 
se opatření ve věci výjimek uvedených 
v písmenech c) a i) k vyjasnění toho, kdy 
má být činnost považována na úrovni 
skupiny za doplňkovou k hlavní činnosti, 
i určení toho, kdy je činnost prováděna 
příležitostně.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci, které by vyjasňovaly konkrétní výjimky a to, kdy má být činnost 
považována za doplňkovou či prováděnou příležitostně, nejsou nezbytné, protože tyto 
záležitosti budou v různých členských státech vykazovat různé odlišnosti, a měly se proto řešit 
v rámci vnitrostátního provádění.

Pozměňovací návrh 421
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94 týkající 
se opatření ve věci výjimek uvedených 
v písmenech c) a i) k vyjasnění toho, kdy 
má být činnost považována na úrovni 
skupiny za doplňkovou k hlavní činnosti, 
i určení toho, kdy je činnost prováděna 
příležitostně.

Orgán ESMA provede jednou ročně 
analýzu toho, zda dotyční účastníci trhu 
stále splňují kritéria příslušné výjimky.

Orgán ESMA vyrozumí dotyčného 
účastníka trhu o výsledku těchto analýz 
do tří pracovních dnů.
V případě, že účastník trhu již nesplňuje 
daná kritéria, je povinen dodržovat 
veškeré normy stanovené touto směrnicí, 
a to nejpozději po osmi dnech ode dne, 
kdy tento účastník trhu obdržel 
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vyrozumění od orgánu ESMA, jak je 
uvedeno ve třetím pododstavci. Účastník 
trhu je povinen dodržovat veškeré normy, 
dokud orgánu ESMA neprokáže, že opět 
splňuje kritéria pro udělení výjimky.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94 týkající
se opatření ve věci výjimek uvedených 
v písmenech c) a i) k vyjasnění toho, kdy 
má být činnost považována na úrovni 
skupiny za doplňkovou k hlavní činnosti, 
i určení toho, kdy je činnost prováděna 
příležitostně.

Orgán ESMA předloží Komisi návrh 
regulačních technických norem týkajících
se opatření ve věci výjimek uvedených 
v písmenech c) a i) k vyjasnění toho, kdy 
má být činnost považována na úrovni 
skupiny za doplňkovou k hlavní činnosti, 
k upřesnění mezní hodnoty, podle níž se 
stanoví, zda je tržní podíl a dopad 
významný, a rovněž k určení toho, kdy je 
činnost prováděna příležitostně.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 94 týkající se opatření 
ve věci výjimek uvedených v písmenech c) 
a i) k vyjasnění toho, kdy má být činnost 
považována na úrovni skupiny za 
doplňkovou k hlavní činnosti, i určení 

Komise přijme akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 94 týkající se opatření 
ve věci výjimek uvedených v písmenech c) 
a i) k vyjasnění toho, kdy má být činnost 
považována na úrovni skupiny za 
doplňkovou k hlavní činnosti a méně 
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toho, kdy je činnost prováděna 
příležitostně.

významnou, i určení toho, kdy je činnost 
prováděna příležitostně.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 94 týkající se opatření 
ve věci výjimek uvedených v písmenech c) 
a i) k vyjasnění toho, kdy má být činnost 
považována na úrovni skupiny za 
doplňkovou k hlavní činnosti, i určení 
toho, kdy je činnost prováděna 
příležitostně.

Komise přijme akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 94 týkající se opatření 
ve věci výjimek uvedených v písmenech 
c), d) a i) k vyjasnění toho, kdy má být 
činnost považována na úrovni skupiny za 
doplňkovou k hlavní činnosti, i určení 
toho, kdy je činnost prováděna 
příležitostně.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria pro určení, zda se jedná o činnost 
doplňkovou k hlavní činnosti, zohlední 
alespoň tyto prvky:

vypouští se

– rozsah, v němž je možno činnost 
objektivně měřit jako činnost snižující 
rizika přímo související s obchodní 
činností nebo korporátním financováním,
– kapitál použitý k výkonu činnosti.

Or. en



PE489.464v01-00 32/164 AM\901764CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 426
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria pro určení, zda se jedná o činnost 
doplňkovou k hlavní činnosti, zohlední 
alespoň tyto prvky:

Kritéria pro určení, zda se jedná o činnost 
doplňkovou k hlavní činnosti a zda 
doplňková činnost svým rozsahem a 
charakterem nepředstavuje významný 
podíl nebo má významný dopad na trh, na 
kterém je provozována, zohlední alespoň 
tyto prvky:

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozsah, v němž je možno činnost 
objektivně měřit jako činnost snižující 
rizika přímo související s obchodní činností 
nebo korporátním financováním,

a) rozsah, v němž je možno činnost 
objektivně měřit jako činnost snižující 
rizika přímo související s obchodní činností 
nebo korporátním financováním,

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kapitál použitý k výkonu činnosti. b) kapitál použitý k výkonu činnosti nebo 
rizika vyplývajícího z této činnosti, obojí 
jako podíl na činnostech skupiny,

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit jasnou výjimku pro činnosti neobchodních podniků, které „zahrnují 
zajišťování rizik spojených s produkcí a dalších rizik“. Součástí definice doplňkové činnosti 
by proto neměl být pouze a) rozsah, v němž doplňková činnost snižuje riziko, ale i b) její 
doplňkový charakter musí být odůvodněn také srovnáním rozsahu činnosti (na základě 
kapitálu nebo rizika vyplývajícího z této činnosti) s rozsahem hlavní činnosti.

Pozměňovací návrh 429
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kapitál použitý k výkonu činnosti. – kapitál použitý k výkonu činnosti nebo 
riziko vyplývající z této činnosti, obojí jako 
podíl na činnostech skupiny, přičemž 
doplňková činnost je vykonávána 
přinejmenším na trzích spojených 
s ostatními aktivitami.

Or. de

Odůvodnění

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben. Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
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handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Pozměňovací návrh 430
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kapitál použitý k výkonu činnosti. – podíl kapitálu použitého k výkonu 
činnosti v poměru ke kapitálu na 
skupinovém základě;

Or. en

Odůvodnění

V rámci definování činnosti, která je vzhledem k hlavní činnosti nefinanční protistrany 
doplňková, je třeba vzít v úvahu i další prvky. Významné je to především v případě 
energetických společností, které musí vyvíjet činnosti, a to i v rámci finančních nástrojů, za 
účelem řízení rizik spojených s kolísáním cen komodit, jež jsou pro obchodní činnost jejich 
skupiny nezbytné.

Pozměňovací návrh 431
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kapitál použitý k výkonu činnosti. – podíl kapitálu použitého k výkonu 
činnosti v poměru ke kapitálu na 
skupinovém základě,
– zda činnost souvisí s řízením 
komoditních rizik nebo jiných rizik 
vyplývajících z obchodní činnosti skupiny.

Or. en

Odůvodnění

V rámci definování činnosti, která je vzhledem k hlavní činnosti nefinanční protistrany 
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doplňková, je třeba vzít v úvahu i další prvky. Významné je to především v případě 
energetických společností, které musí vyvíjet činnosti, a to i v rámci finančních nástrojů, za 
účelem řízení rizik spojených s kolísáním cen komodit, které jsou pro obchodní činnost jejich 
skupiny nezbytné.

Pozměňovací návrh 432
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kapitál použitý k výkonu činnosti. – kapitál použitý k výkonu činnosti a
– rozsah, v jakém tato činnost představuje 
významný zdroj příjmů na úrovni skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Definice činnosti, která je „vzhledem k hlavní činnosti doplňková“, by měla být zúžena, aby se 
minimalizovala možnost, že vzniknou nerovné podmínky v oblasti regulace, ve kterých by se 
na subjekty provozující tytéž činnosti vztahovaly rozdílné právní předpisy. Rovné podmínky 
v oblasti regulace by chránily účastníky, koncové spotřebitele i integritu trhu a tím, že by pro 
tytéž aktivity stanovily jednotné zacházení, by vyloučily by možnost regulační arbitráže.

Pozměňovací návrh 433
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozsah, v jakém je této činnosti 
využíváno k řízení obchodních rizik nebo 
rizik korporátního financování spojených 
s hlavní činností;

Or. en
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Odůvodnění

Jako třetí kritérium c) by mělo být zajištěno, že obchodní podniky obchodují pouze s 
finančními nástroji, které se týkají hlavní činnosti skupiny společností, k níž daný subjekt či 
osoba přísluší.

Pozměňovací návrh 434
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zda činnost souvisí s řízením 
komoditních rizik nebo jiných rizik 
vyplývajících z obchodní činnosti skupiny.

Or. de

Odůvodnění

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.

Pozměňovací návrh 435
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– tržní podíl na konkrétním trhu a rozsah 
držených pozic.

Or. en
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Pozměňovací návrh 436
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zda činnost souvisí s řízením 
komoditních rizik nebo jiných rizik 
vyplývajících z obchodní činnosti skupiny.

Or. en

Odůvodnění

V rámci definování činnosti, která je vzhledem k hlavní činnosti nefinanční protistrany 
doplňková, je třeba vzít v úvahu i další prvky. Významné je to především v případě 
energetických společností, které musí vyvíjet činnosti, a to i v rámci finančních nástrojů, za 
účelem řízení rizik spojených s kolísáním cen komodit, které jsou pro obchodní činnost jejich 
skupiny nezbytné.

Pozměňovací návrh 437
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) systémový význam součtu čistých pozic 
a expozic určitého podniku ve smyslu čl. 
10 nařízení (EU) č. …/… [EMIR].

Or. en

Odůvodnění

Čtvrté kritérium d) má zajistit, aby i v případě směrnice MiFID II platila výjimka podle 
nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) vztahující se na nefinanční podniky, které 
nemají systémový význam. Účelem doplnění tohoto kritéria je předejít tomu, aby nefinanční 
podniky, které nemají systémový význam, zůstaly pod úrovní zúčtovacího prahu podle nařízení 
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o infrastruktuře evropských trhů (EMIR).

Pozměňovací návrh 438
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– transakce uvnitř skupiny vymezené 
v článku 3 nařízení (EU) č. …/… 
[nařízení o infrastruktuře evropských trhů 
(EMIR)], které jsou prováděny za účelem 
řízení likvidity nebo rizik,

Or. de

Odůvodnění

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Pozměňovací návrh 439
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– povinnost tvorby trhu na regulovaných 
trzích a v systému MTF.
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Or. de

Odůvodnění

Podmínky nefinančních podniků by nařízení EMIR a směrnice MiFID II měly upravovat 
srovnatelným způsobem. Podle nařízení EMIR je možné, podle směrnice MiFID II naopak 
není možné nefinanční podniky, na něž se nevztahuje zúčtovací povinnost, definovat jako 
finanční instituce, protože v opačném případě by výjimka, která nefinanční podniky zprošťuje 
zúčtovací povinnosti, byla podle nařízení EMIR obcházena. Podle nařízení EMIR se na 
vnitřní transakce nevztahuje zúčtovací povinnost, popřípadě na tyto transakce není při 
posuzování toho, zda dotyčný nefinanční podnik nepřekročil mezní zúčtovací hodnotu, brán 
zřetel.

Pozměňovací návrh 440
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 a a pododstavec 2 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží Komisi tyto návrhy 
regulačních technických norem do 
[31. prosince 2012].
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem s cílem 
specifikovat kritéria, podle nichž se určí, 
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zda se jedná o činnost doplňkovou 
k hlavní činnosti, a zohlední přitom 
alespoň:
a) rozsah, v němž je možno činnost 
objektivně měřit jako činnost snižující 
rizika přímo související s obchodní 
činností nebo korporátním financováním,
b) kapitál použitý k výkonu činnosti a 
rizika vyplývající z této činnosti, obojí jako 
podíl na činnostech skupiny,
c) zda činnost souvisí výhradně s řízením 
komoditních rizik nebo jiných rizik 
vyplývajících z obchodní činnosti skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem s cílem 
specifikovat kritéria, podle nichž se určí, 
zda se jedná o činnost doplňkovou 
k hlavní činnosti, a zohlední přitom 
alespoň:
a) rozsah, v němž je možno činnost 
objektivně měřit jako činnost snižující 
rizika přímo související s obchodní 
činností nebo korporátním financováním,
b) potřebu, aby doplňkové činnosti tvořily 
menšinu činností na úrovni skupiny a 
menšinu činností na úrovni subjektu, 
pokud tyto služby nejsou poskytovány 
pouze členům, kteří náleží do téže 
skupiny;
c) úroveň uskutečněného obchodování 
nebo investičních služeb v poměru k těm, 
které jsou uskutečněny finančními 
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institucemi provádějícími stejné činnosti 
nebo poskytujícími stejné služby;
d) potřebnost omezení čistých expozic vůči 
úvěrovému riziku na úroveň, která není 
systémově významná;
e) míru tržního rizika spojeného s činností 
ve vztahu k tržnímu riziku vznikajícímu 
v souvislosti s hlavní činností.
Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
__________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] Tento článek se vypouští.

Or. en

Odůvodnění

Oslabenou regulaci by spíše než evropská harmonizace mohly ještě více uspíšit výjimky 
zaváděné na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 444
Sven Giegold
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za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
tuto směrnici nebudou uplatňovat na 
osoby, pro které jsou domovským 
členským státem a které:

1. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
články 9, 15, 36, 37, 38, 39 a 41–58 této 
směrnice nebudou uplatňovat na osoby, 
které:

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nesmějí poskytovat žádné investiční 
služby kromě poskytování investičního 
poradenství s přijímáním a předáváním 
nebo bez přijímání a předávání příkazů 
v souvislosti s převoditelnými cennými 
papíry a podílovými jednotkami subjektů 
kolektivního investování a

– nesmějí poskytovat žádné investiční 
služby kromě poskytování investičního 
poradenství s přijímáním a předáváním 
nebo bez přijímání a předávání příkazů 
v souvislosti s převoditelnými cennými 
papíry a podílovými jednotkami subjektů 
kolektivního investování a přijímání a 
kromě přijímání a předávání příkazů v 
souvislosti s převoditelnými cennými 
papíry a podílovými jednotkami subjektů 
kolektivního investování z podnětu klienta 
a

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Burkhard Balz

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

za podmínky, že činnosti těchto osob jsou 
povoleny a upraveny na vnitrostátní 
úrovni. Vnitrostátní režimy by měly tyto 
osoby podrobit požadavkům, které jsou 
alespoň analogické následujícím 
požadavkům podle této směrnice:

za podmínky, že činnosti těchto osob jsou 
povoleny a upraveny na vnitrostátní 
úrovni. Vnitrostátní režimy by měly tyto 
osoby podrobit požadavkům, které jsou 
alespoň analogické následujícím 
požadavkům podle této směrnice, a 
zohlednit při tom jejich velikost, rizikový 
profil a právní statut:

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 3 – bod v – podbod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podmínky a postupy pro povolení a 
trvalý dohled podle čl. 5 odst. 1 a 3, článků 
7, 8, 9, 10, 21 a 22;

i) podmínky a postupy pro povolení a 
trvalý dohled podle čl. 5 odst. 1 a 3, článků 
7, 8, 9, 10, 21, 22 a 23 a příslušných 
prováděcích opatření přijatých Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 94;

Or. en

Odůvodnění

Do textu by měla být doplněna ustanovení týkající se střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 448
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 3 – bod v – podbod ii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) organizační požadavky stanovené v čl. 
16 odst. 3 a příslušná prováděcí opatření 
přijatá Komisí prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci podle čl. 94.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno zajistit vhodný způsob organizace, který umožní spolehlivě předcházet střetům 
zájmů.

Pozměňovací návrh 449
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby se na osoby 
vyloučené z oblasti působnosti této 
směrnice podle odstavce 1 vztahoval 
systém pro odškodnění investorů uznaný v 
souladu se směrnicí 97/9/ES nebo systém, 
který zajišťuje rovnocennou ochranu svých 
klientů.

Členské státy vyžadují, aby se na osoby 
vyloučené z oblasti působnosti této 
směrnice podle odstavce 1 vztahoval 
systém pro odškodnění investorů uznaný v 
souladu se směrnicí 97/9/ES nebo systém, 
který zajišťuje rovnocennou ochranu svých 
klientů. Jako alternativní způsob krytí 
mohou členské státy povolit pojištění 
odpovědnosti za škody při výkonu 
povolání, pakliže je tento způsob vhodný a 
přiměřený z hlediska velikosti, rizikového 
profilu a právního statutu osob 
vyloučených z oblasti působnosti této 
směrnice podle odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Astrid Lulling
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento požadavek se nevztahuje na 
produkty, pro které již platí požadavky na 
ochranu investorů v rámci 
specializovaného režimu, jako jsou mimo 
jiné SKIPCP.

Or. en

Odůvodnění

Produkty, jako je subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP), podléhají zvláštnímu právnímu režimu, který již obsahuje podrobné požadavky na 
ochranu neprofesionálních investorů a cíleně se na ně soustřeďuje, a ve shodě s aktuálním 
stavem jednání o přezkumu mezinárodního centrálního depozitáře cenných papírů (ICSD) by 
neměly být zahrnuty do oblasti působnosti tohoto textu.

Pozměňovací návrh 451
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V rámci těchto vnitrostátních režimů 
může být příslušným orgánům povoleno 
delegovat správní, přípravné či doplňkové 
úkoly související s udělováním povolení, 
přezkumem podmínek prvního povolení a 
pravidelným monitorováním provozních 
požadavků uvedených v článcích 5, 21 a 
22 v souladu s podmínkami stanovenými 
v čl. 69 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „investičními službami a činnostmi“ se 
rozumí služby a činnosti, jež jsou uvedeny 
v oddíle A přílohy I a týkají se kteréhokoli 
z nástrojů uvedených v oddíle C přílohy I; 

1) „investičními službami a činnostmi“ se 
rozumí služby a činnosti, jež jsou uvedeny 
v oddíle A přílohy I a týkají se kteréhokoli 
z nástrojů uvedených v oddíle C a Ca
přílohy I; 

Or. en

Odůvodnění

Na emisní povolenky se vztahuje směrnice MIFID/MAR/MAD, ale vzhledem k tomu, že nemají 
charakter finančního nástroje, měl by jim být vyhrazen zvláštní oddíl.

Pozměňovací návrh 453
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 opatření určující:

Orgán ESMA může vypracovat návrhy 
regulačních technických norem, ve 
kterých upřesní:

Or. en

Odůvodnění

Měl by to být orgán ESMA – technická úprava.

Pozměňovací návrh 454
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 1 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*. 
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „investičním poradenstvím“ se rozumí 
poskytování osobních doporučení klientovi 
na jeho žádost či z podnětu investičního 
podniku ohledně jedné či více transakcí 
týkajících se finančních nástrojů;

3) „investičním poradenstvím“ se rozumí 
nezávislé poskytování osobních doporučení 
klientovi na jeho žádost či z podnětu 
investičního podniku ohledně jedné či více 
transakcí týkajících se finančních nástrojů, 
které nebyly emitovány poradcem nebo 
ekonomicky závislým emitentem, které 
není zatížené žádnými poplatky, 
provizemi, pobídkami či jakýmikoli jinými 
výhodami placenými či poskytovanými 
třetí stranou či osobou jednající jménem 
třetí strany v souvislosti s poskytováním 
dané služby klientům;

Or. en

Odůvodnění

Inspirováno návrhem Evropské organizace spotřebitelů (BEUC).
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Pozměňovací návrh 456
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „informací o produktu“ se rozumí 
poskytování osobních doporučení 
klientovi na jeho žádost či z podnětu 
investičního podniku ohledně jedné či více 
transakcí týkajících se finančních 
nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „nezávislým investičním 
poradenstvím“ se rozumí investiční 
poradenství vycházející z komplexní a 
nestranné analýzy všech retailových 
investičních produktů, které vyhovují 
investičním potřebám a záměrům 
neprofesionálního klienta, a poskytující 
poradenství, které je objektivní, 
neomezené a placené přímo klientem, což 
vylučuje poplatky, provize či jakéhokoli 
jiné výhody hrazené či poskytnuté třetí 
stranou či osobou jednající jménem třetí 
strany v souvislosti s poskytováním dané 
služby klientům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 458
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „prováděním příkazů na účet klientů“ se 
rozumí jednání k uzavření smlouvy 
o nákupu nebo prodeji jednoho či více 
finančních nástrojů na účet klientů. 
Provádění příkazů zahrnuje uzavření smluv 
o prodeji finančních nástrojů vydaných 
úvěrovou institucí nebo investičním 
podnikem v okamžiku jejich vydání;

4) „prováděním příkazů na účet klientů“ se 
rozumí jednání k uzavření smlouvy 
o nákupu nebo prodeji jednoho či více 
finančních nástrojů na účet klientů, a to i v 
rámci obchodního modelu „back to 
back“. Provádění příkazů zahrnuje 
uzavření smluv o prodeji finančních 
nástrojů vydaných úvěrovou institucí nebo 
investičním podnikem v okamžiku jejich 
vydání;

Or. en

Odůvodnění

Z formulace, kterou navrhuje Komise, není zřejmé, že provádění příkazů na základě 
párovacího modelu obchodování „back to back“, jehož se v EU při zúčtování klientů 
v širokém měřítku používá, by bylo považováno za provádění příkazu klienta.

Pozměňovací návrh 459
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „obchodováním na vlastní účet“ se 
rozumí obchodování za použití vlastního 
kapitálu podniku, které vede k uzavření 
transakcí ohledně jednoho nebo více 
finančních nástrojů;

5) „obchodováním na vlastní účet“ se 
rozumí obchodování za použití vlastního 
kapitálu podniku, které vede k uzavření 
transakcí ohledně jednoho nebo více 
finančních nástrojů, včetně „bezrizikového 
párového obchodování“, které spočívá 
v provádění příkazů různých klientů jejich 
sesouhlasením na principu párování 
příkazů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 460
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „tvůrcem trhu“ se rozumí osoba, která 
trvale působí na finančních trzích jako 
osoba ochotná obchodovat na vlastní účet 
formou nákupu a prodeje finančních 
nástrojů za použití vlastního kapitálu a za 
ceny, které si sama stanoví;

6) „tvůrcem trhu“ se rozumí osoba, která 
trvale působí na finančních trzích jako 
osoba ochotná obchodovat na vlastní účet 
formou nákupu a prodeje finančních 
nástrojů a přítomná na trhu zároveň jak 
na straně nabídky, tak i poptávky za 
použití vlastního kapitálu a za ceny, které 
si sama stanoví. Tato definice vylučuje 
osoby jednající jako tvůrci trhu na 
základě povinnosti nebo regulačního 
předpisu;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby účastníci trhu, kteří působí jako tvůrci trhu na základě právních ustanovení 
(platných např. pro určité odvětví), nebyly do oblasti působnosti směrnice MiFID zahrnuti.

Pozměňovací návrh 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „tvůrcem trhu“ se rozumí osoba, která 
trvale působí na finančních trzích jako 
osoba ochotná obchodovat na vlastní účet 
formou nákupu a prodeje finančních 
nástrojů za použití vlastního kapitálu a za 
ceny, které si sama stanoví;

6) „tvůrcem trhu“ se rozumí osoba, která 
trvale působí na finančních trzích jako 
osoba ochotná obchodovat na vlastní účet 
formou nákupu a prodeje finančních 
nástrojů za použití vlastního kapitálu;
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Or. en

Odůvodnění

Jak doporučuje i SEC/CFTC, tvůrci trhu by měli být vybízeni k tomu, „aby pravidelně uváděli 
své nákupní a prodejní cenové nabídky, které jsou přiměřené a odpovídající stavu trhu“.

Pozměňovací návrh 462
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „malým a středním podnikem“ se 
rozumí pro účely této směrnice společnost, 
která má na základě kotací na konci roku 
za předchozí tři kalendářní roky 
průměrnou tržní kapitalizaci méně než 
100 000 000 EUR.

12) „malý a střední podnik“ odkazuje pro 
účely této směrnice na zavedené 
vnitrostátní pojmy platné v jednotlivých 
členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice MiFID by měla odrážet směrnici o transparentnosti, která neuvádí žádnou definici 
malého a středního podniku a ponechává na rozhodnutí členských států, aby tento termín 
vykládaly v souladu se zavedenými vnitrostátními pojmy. Komise sama ve svém posouzení 
dopadů směrnice o transparentnosti uvádí, že: „…co je v jednom členském státě považováno 
za malý podnik, by v jiném členské státě mohlo být považováno za velkou společnost. Hovoří-
li se proto v tomto posouzení dopadů o „malých a středním emitentech“, odkazuje se tím na 
zavedené vnitrostátní pojmy platné v jednotlivých členských státech“.

Pozměňovací návrh 463
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „malým a středním podnikem“ se 
rozumí pro účely této směrnice společnost, 
která má na základě kotací na konci roku 

12) „malým a středním podnikem“ se 
rozumí pro účely této směrnice společnost, 
která má na základě kotací na konci roku 
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za předchozí tři kalendářní roky průměrnou 
tržní kapitalizaci méně než 100 000 000 
EUR.

za předchozí tři kalendářní roky průměrnou 
tržní kapitalizaci méně než 200 000 000 
EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „finančními nástroji“ se rozumí 
nástroje uvedené v oddíle C přílohy I;

14) „finančními nástroji“ se rozumí 
nástroje uvedené v oddíle C přílohy I a v 
oddíle Ca přílohy I, a to výlučně pro účely 
této směrnice, nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR], nařízení (EU) č. …/… [nařízení 
o zneužívání trhu] a směrnice (EU) 
č. …/… [směrnice o zneužívání trhu];

Or. en

Odůvodnění

Emisní povolenky nemají charakter finančních nástrojů, ale směrnice MiFID/MiFIR a 
MAD/MAR by se na ně měly vztahovat.

Pozměňovací návrh 465
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24) „mateřským podnikem“ se rozumí 
mateřský podnik ve smyslu článků 1 a 2 
sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 
13. června 1983 o konsolidovaných 
účetních závěrkách;

24) „mateřským podnikem“ se rozumí 
mateřský podnik ve smyslu článků 1 a 2 a 
společně řízený podnik ve smyslu článku 
32 sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze 
dne 13. června 1983 o konsolidovaných 
účetních závěrkách;
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Or. en

Odůvodnění

Definice mateřských a dceřiných podniků (čl. 2 odst. 1 písm. b) odkazující na čl. 4 odst. 2) je 
nedostatečná, protože dceřiné podniky vlastněné několika akcionáři by pak nebyly způsobilé. 
Má-li stávající návrh zaručit náležitě vyváženou a spravedlivou regulaci, musí zohledňovat i 
tuto strukturu společnosti. Výjimka by se tudíž měla vztahovat i na společně řízené podniky ve 
smyslu čl. 32 sedmé směrnice Komise 83/349/EHS ze dne 13. června 1983.

Pozměňovací návrh 466
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25) „dceřiným podnikem“ se rozumí 
dceřiný podnik ve smyslu článků 1 a 2 
směrnice 83/349/EHS, včetně jakéhokoli 
dceřiného podniku patřícího dceřinému 
podniku mateřského podniku, jenž stojí 
v čele těchto podniků;

25) „dceřiným podnikem“ se rozumí 
dceřiný podnik ve smyslu článků 1 a 2 a 
rovněž společně řízený podnik ve smyslu 
článku 32 směrnice 83/349/EHS, včetně 
jakéhokoli dceřiného podniku patřícího 
dceřinému podniku mateřského podniku, 
jenž stojí v čele těchto podniků;

Or. en

Odůvodnění

Definice mateřských a dceřiných podniků (čl. 2 odst. 1 písm. b) odkazující na čl. 4 odst. 2) je 
nedostatečná, protože dceřiné podniky vlastněné několika akcionáři by pak nebyly způsobilé. 
Má-li stávající návrh zaručit náležitě vyváženou a spravedlivou regulaci, musí zohledňovat i 
tuto strukturu společnosti. Výjimka by se tudíž měla vztahovat i na společně řízené podniky ve 
smyslu čl. 32 sedmé směrnice Komise 83/349/EHS ze dne 13. června 1983.

Pozměňovací návrh 467
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 25 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a) „skupinový základ“ se vztahuje na 
konsolidované a nekonsolidované skupiny 
společností, které pro své akcionáře a pro 
své dceřiné společnosti vykonávají 
doplňkovou činnost, když se zabývají 
stejnou obchodní aktivitou, která je hlavní 
činností skupiny.

Or. en

Odůvodnění

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent undertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay attention especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a critical mass to access traded 
markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of the 
group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet the 
requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are excluded from the exemption.

Pozměňovací návrh 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27) „řídícím orgánem“ se rozumí vedoucí 
orgán podniku s dohledovými i řídícími 
funkcemi, který má pravomoc k přijímání 
konečných rozhodnutí a je oprávněn ke 
stanovení strategie, cílů a celkového 
směřování podniku. Řídící orgán zahrnuje 
osoby, které skutečně řídí činnost podniku;

27) „řídícím orgánem“ se rozumí orgán 
nebo orgány instituce, jmenovaný či 
jmenované v souladu vnitrostátními 
právními předpisy, který je oprávněn ke 
stanovení strategie této instituce, jejích 
cílů a celkového směřování a který dohlíží 
na řízení procesu rozhodování a tento 
proces monitoruje. Tento orgán zahrnuje 
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osoby, které skutečně řídí činnost instituce.
Odkazy na řídící orgán zahrnují zejména 
řídící i dohledové funkce orgánu či 
orgánů uvedených v prvním pododstavci. 
Jsou-li výkonem řídících a dohledových 
funkcí řídícího orgánu pověřeny 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy různé orgány či různí členové 
v rámci jednoho orgánu, rozlišuje členský 
stát mezi odpovědnými orgány nebo členy 
řídícího orgánu v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, nestanoví-li směrnice 
jinak. Pro účel této směrnice se „řídící 
funkcí“ rozumí určování strategie 
instituce, jejích cílů a celkového 
směřování, „dohledovou funkcí“ se 
rozumí dohled na řízení procesu 
rozhodování a monitorování tohoto 
procesu;

Or. en

Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je velmi důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli tytéž požadavky jako ve směrnici o kapitálových požadavcích IV (CRD IV). Tyto 
pozměňovací návrhy mají proto stejný smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou 
ECR k návrhům směrnice CRD IV.

Pozměňovací návrh 469
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27) „řídícím orgánem“ se rozumí vedoucí 
orgán podniku s dohledovými i řídícími 
funkcemi, který má pravomoc k přijímání 
konečných rozhodnutí a je oprávněn ke 
stanovení strategie, cílů a celkového 
směřování podniku. Řídící orgán zahrnuje 
osoby, které skutečně řídí činnost podniku;

27) „řídícím orgánem“ se rozumí vedoucí 
orgán investičního podniku, organizátora 
trhu nebo poskytovatele služeb vykazování 
údajů s dohledovými i řídícími funkcemi, 
který má pravomoc k přijímání konečných
rozhodnutí a je oprávněn ke stanovení 
strategie, cílů a celkového směřování 
investičního podniku, organizátora trhu 
nebo poskytovatele služeb vykazování 
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údajů, včetně osob, které skutečně řídí 
činnost tohoto subjektu;

Or. en

Odůvodnění

Definice řídícího orgánu by se měla shodovat se směrnicemi MiFIR a MiFID. Stejnou změnu 
lze najít i ve směrnici MiFIR.

Pozměňovací návrh 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28) „řídícím orgánem v rámci své 
dohledové funkce“ se rozumí řídící orgán 
jednající v rámci své dohledové funkce při 
dozoru nad rozhodováním vedení a při 
jeho sledování;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je velmi důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli tytéž požadavky jako ve směrnici o kapitálových požadavcích IV (CRD IV). Tyto 
pozměňovací návrhy mají proto stejný smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou 
ECR k návrhům směrnice CRD IV.

Pozměňovací návrh 471
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30) „algoritmickým obchodováním“ se 
rozumí obchodování s finančními nástroji, 
u nichž počítačový algoritmus automaticky 
určuje jednotlivé ukazatele příkazů, jako 

30) „algoritmickým obchodováním“ se 
rozumí obchodování s finančními nástroji, 
u nichž počítačový algoritmus automaticky 
určuje všechny nebo téměř všechny
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např. zda vydat příkaz, načasování, cenu 
nebo množství příkazů nebo jak nakládat 
s příkazem po jeho vydání s omezeným 
lidským zásahem nebo bez něj. Tato 
definice nezahrnuje systémy, které se 
používají pouze pro účely směrování 
příkazů jednomu nebo více obchodním 
místům nebo pro potvrzení příkazů;

jednotlivé ukazatele příkazů nebo jejich 
významnou část, jako např. zda vydat 
příkaz, načasování, cenu nebo množství 
příkazů nebo jak nakládat s příkazem po 
jeho vydání s omezeným lidským zásahem 
nebo bez něj. Tato definice nezahrnuje 
systémy, které se používají pouze pro účely 
směrování příkazů jednomu nebo více 
obchodním místům nebo pro potvrzení 
příkazů;

Or. en

Odůvodnění

Komisí navržená definice algoritmického obchodování by zahrnula všechny podniky, které 
používají algoritmy jako součást své obchodní strategie, včetně automatického zpracování 
příkazů pro jejich provedení. Tento pozměňovací návrh definici doplňuje, aby byla jasnější.

Pozměňovací návrh 472
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30a) „vysokofrekvenčním obchodováním“ 
se rozumí algoritmické obchodování, které 
má tyto znaky: 
1) velmi vysoký počet příkazů ve srovnání 
s průměrným počtem příkazů 
prováděných účastníky na příslušném 
místě;
2) rychlé rušení či nahrazování příkazů;
3) vlastní obchodování společnosti;
5) žádná významná čistá pozice na konci 
dne (pevná pozice);
6) zaujímání pozic na velmi krátkou dobu 
jejich držení;
7) čerpání velmi nízkých marží za 
uskutečněný obchod;
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8) využívání systémů zpracování příkazů s 
rychlostí, která se blíží minimálnímu 
reakčnímu času obchodu;
9) využívání kolokačních / proximitních 
služeb a hromadného zadávání 
jednotlivých údajů;
10) zaměření na vysoce likvidní nástroje;
11) využívání počítačových programů 
nebo algoritmů pro automatické 
rozhodování o iniciaci příkazu, jeho 
vytvoření, směrování a provedení.
Orgán ESMA každoročně přezkoumá 
vhodnost výše uvedené definice, aby 
zajistil, že odpovídá vývoji na trhu a 
rozsahu příslušných cenných papírů a že 
je náležitě monitorována regulovanými 
trhy, prostřednictvím systémů MTF a 
systémů OTF, a podá o tom zprávu 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

V rámci hledané definice vysokofrekvenčního obchodování musí být stanovena minimální 
kritéria strategie zahrnující vysokofrekvenční obchodování, na jejichž základě bude možné 
vysokofrekvenční obchodování identifikovat a uplatnit je v kontextu čl. 17 odst. 3; orgán 
ESMA by měl pravidelně přezkoumávat vhodnost těchto kritérií, tak aby bylo zajištěno, že 
obstojí ve zkoušce času a nebudou zaostávat za vývojem trhu.

Pozměňovací návrh 473
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30a) „strategií vysokofrekvenčního 
obchodování“ se rozumí obchodní 
strategie při využívání určitého 
finančního nástroje, která zahrnuje 
vysokofrekvenční obchodování a má 
nejméně pět z následujících znaků:
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i) využívá systémy umožňující kolokační a 
proximitní hostování;
ii) využívá přímého přístupu na trh;
iii) denní obrat portfolia činí 
přinejmenším 50 %;
iv) poměr příkazů vůči obchodům 
přesahuje 4 : 1;
v) podíl zrušených (i částečně zrušených) 
příkazů přesahuje 20 %;
vi) většina zaujatých pozic byla uvolněna 
ve stejný den;
vii) více než 50 % příkazů nebo transakcí 
je uskutečněno v rámci obchodních míst 
nabízejících slevy nebo úlevy na příkazy, 
které poskytují likviditu a jsou způsobilé 
k takovým úlevám;

Or. en

Odůvodnění

Strategie vysokofrekvenčního obchodování je třeba definovat kvůli tomu, aby je bylo možné 
odlišit od jiných investorů na trhu. Tento pozměňovací návrh proto navrhuje zpřísnění 
některých kritérií, aby ti, kdo strategií vysokofrekvenčního obchodování využívají, nemohli 
obcházet pravidla.

Pozměňovací návrh 474
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30a) „vysokofrekvenčním obchodováním“ 
se rozumí způsob algoritmického 
obchodování, jehož ziskovost je 
podmíněna využíváním technologií, které 
umožňují přenášení, rušení či úpravu 
příkazů v časových intervalech blížících se 
minimálnímu fyzickému reakčnímu času 
mechanismu přenášení, rušení či úpravy 
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příkazů;

Or. en

Odůvodnění

Vysokofrekvenční obchodování je třeba odlišit od algoritmů představujících obchodní 
strategie, které nezávisejí na tom, zda jsou rychlejší než strategie jiných účastníků trhu.

Pozměňovací návrh 475
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30a) „vysokofrekvenčním obchodováním“ 
se rozumí obchodování s finančními 
nástroji, kdy počítačový program 
automaticky určuje jednotlivé parametry 
příkazů, přístupu k místům jejich 
provádění, přístupu k tržním údajům a 
směrování příkazů, přičemž vykazuje 
následující znaky:
a) velmi vysoký poměr příkazů na obchod;
b) velmi krátké doby držení;
c) využívání kolokačních systémů;
d) denní obrat portfolia činí nejméně 
50 %.
Příslušné orgány stanoví jednotlivé znaky 
pro každé obchodní místo v souladu s jeho 
vlastnostmi a likviditou.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30a) „strategií vysokofrekvenčního 
obchodování“ se rozumí obchodní 
strategie sloužící k obchodování na vlastní 
účet s určitým finančním nástrojem, která 
zahrnuje vysokofrekvenční obchodování a 
má alespoň čtyři z následujících znaků:
i) využívá kolokační systémy nebo přímý 
přístup na trh;
ii) denní obrat portfolia činí přinejmenším 
50 %;
iii) poměr příkazů vůči obchodům 
přesahuje 4 : 1;
iv) podíl zrušených příkazů přesahuje 
20 %;
v) většina zaujatých pozic byla uvolněna 
ve stejný den;
vi) více než 50 % uskutečněných příkazů 
nebo transakcí v rámci obchodních míst 
nabízejících slevy nebo úlevy na příkazy, 
které poskytují likviditu, je způsobilých 
k takovým úlevám;

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30a) „strategií vysokofrekvenčního 
algoritmického obchodování“ se rozumí 
strategie algoritmického obchodování, 
která se vyznačuje zaujímáním pozic na 
krátké časové úseky za použití systémů 
zpracování příkazů rychlostí blížící se 
minimálnímu reakčnímu času obchodu a 
rovněž infrastrukturou sloužící 
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k soustavné minimalizaci síťových a 
jiných typů latencí a nezávislou na toku 
příkazů, které investičnímu podniku 
dávají jeho klienti.
Strategie vysokofrekvenčního 
algoritmického obchodování ve výše 
definovaném smyslu může obsahovat 
zejména jeden nebo více následujících 
prvků:
a) iniciace příkazu, jeho vytvoření, 
směrování a provedení jsou u všech 
jednotlivých obchodů a příkazů určovány 
systémem bez lidského zásahu;
b) krátký časový rámec pro stanovení a 
likvidaci pozic;
c) vysoký denní obrat portfolia;
d) vysoký poměr příkazů vůči obchodům 
v rámci jednoho dne a
e) ukončení obchodního dne na pevné 
nebo téměř pevné pozici.

Or. en

Odůvodnění

Inspirováno neoficiálním dokumentem Evropské komise.

Pozměňovací návrh 478
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30b) „strategií vysokofrekvenčního 
obchodování“ se rozumí obchodní 
strategie sloužící k obchodování na vlastní 
účet s finančními nástroji, která využívá 
vysokofrekvenční obchodování a má 
následující znaky:
i) využívá kolokační systémy;
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ii) denní obrat portfolia je přinejmenším 
50 %;
iii) poměr příkazů vůči obchodům 
přesahuje 250 : 1 v rámci jednoho dne;
iv) podíl zrušených příkazů přesahuje 
20 %;
v) většina zaujatých pozic byla uvolněna 
ve stejný den;
Orgán ESMA každoročně přezkoumá 
vhodnost výše uvedených kritérií, aby 
zajistil, že odpovídají vývoji na trhu a 
rozsahu příslušných cenných papírů a že 
jsou náležitě monitorována regulovanými 
trhy, prostřednictvím systémů MTF a 
systémů OTF, a podá o tom zprávu 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

V rámci hledané definice vysokofrekvenčního obchodování musí být stanovena minimální 
kritéria strategie zahrnující vysokofrekvenční obchodování, na jejichž základě bude možné 
vysokofrekvenční obchodování identifikovat a uplatnit je v kontextu čl. 17 odst. 3; orgán 
ESMA by měl pravidelně přezkoumávat vhodnost těchto kritérií, tak aby bylo zajištěno, že 
obstojí ve zkoušce času a nebudou zaostávat za vývojem trhu.

Pozměňovací návrh 479
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30a) „strategií vysokofrekvenčního 
obchodování“ se rozumí strategie 
algoritmického obchodování, která se 
vyznačuje zaujímáním pozic na krátké 
časové úseky za použití systémů 
zpracování příkazů rychlostí blížící se 
minimálnímu reakčnímu času obchodu a 
rovněž infrastrukturou sloužící 
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k soustavné minimalizaci síťových a 
jiných typů latencí a nezávislou na toku 
příkazů, které investičnímu podniku 
dávají jeho klienti.
Strategie vysokofrekvenčního 
algoritmického obchodování ve výše 
definovaném smyslu může obsahovat 
zejména jeden nebo více následujících 
prvků:
– iniciace příkazu, jeho vytvoření, 
směrování a provedení jsou u všech 
jednotlivých obchodů a příkazů určovány 
systémem bez lidského zásahu;
– krátký časový rámec pro stanovení a 
likvidaci pozic;
– vysoký denní obrat portfolia;
– vysoký poměr příkazů vůči obchodu 
v rámci jednoho dne a
– ukončení obchodního dne na pevné 
nebo téměř pevné pozici.

Or. en

Odůvodnění

Definice navržená Komisí v jejím neoficiálním dokumentu.

Pozměňovací návrh 480
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30d) „sponzorovaným přístupem“ se 
rozumí mechanismus, kterým určitý 
investiční podnik, jenž je členem, 
účastníkem nebo uživatelem určité 
obchodní platformy, umožní klientům 
předávat příkazy, elektronicky nebo 
přímo, určené obchodní platformě 
s uvedením obchodní identifikace 
dotyčného investičního podniku, aniž by 
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tyto příkazy byly předávány 
prostřednictvím vnitřních systémů 
elektronického obchodování dotyčného 
investičního podniku.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je poukázat na rozdílné metody, kterých mohou 
účastníci trhu využívat při svém přistupování k obchodní platformě. Formulace je převzata 
z pokynů k systémům a kontrolám, které vydal orgán ESMA dne 22. prosince 2011, ref. č.: 
ESMA/2011/456.

Pozměňovací návrh 481
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30e) „nechráněný“ či „nefiltrovaný“ 
přístup k regulovanému trhu či systému 
MTF, kdy příkazy klienta před svým 
odesláním na regulovaný trh či do 
systému MTF neprocházejí 
předobchodními kontrolami, směrnice 
MiFID zakazuje. Klient s krytým 
přístupem by proto neměl mít nikdy 
možnost adresovat obchodní platformě 
příkaz bez toho, aby tento příkaz prošel 
kontrolami investičního podniku před 
uskutečněním obchodu.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je poukázat na rozdílné metody, kterých mohou 
účastníci trhu využívat při svém přistupování k obchodní platformě. Formulace je převzata 
z pokynů k systémům a kontrolám, které vydal orgán ESMA dne 22. prosince 2011, ref. č.: 
ESMA/2011/456.
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Pozměňovací návrh 482
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31) „přímým elektronickým přístupem“ se 
rozumí v souvislosti s obchodním místem 
mechanismus, kterým člen nebo účastník 
obchodního místa umožní některé osobě 
použít svůj obchodní kód, aby tato osoba 
mohla elektronicky předat příkaz týkající 
se finančního nástroje přímo obchodnímu 
místu. Tato definice se vztahuje i na 
mechanismus, v němž osoba případně 
použije infrastrukturu člena nebo 
účastníka nebo jakýkoli propojovací 
systém poskytnutý členem nebo 
účastníkem k předání příkazu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31) „přímým elektronickým přístupem“ se 
rozumí v souvislosti s obchodním místem 
mechanismus, kterým člen nebo účastník 
obchodního místa umožní některé osobě 
použít svůj obchodní kód, aby tato osoba 
mohla elektronicky předat příkaz týkající 
se finančního nástroje přímo obchodnímu 
místu. Tato definice se vztahuje i na 
mechanismus, v němž osoba případně 
použije infrastrukturu člena nebo 
účastníka nebo jakýkoli propojovací 
systém poskytnutý členem nebo 
účastníkem k předání příkazu;

31) „přímým elektronickým přístupem“ se 
rozumí mechanismus, kterým investiční 
podnik, jenž je členem, účastníkem nebo
uživatelem určité obchodní platformy, 
umožní klientům předávat elektronické 
příkazy do vnitřních systémů 
elektronického obchodování dotyčného 
investičního podniku za účelem jejich 
dalšího automatického předání na 
určenou obchodní platformu s uvedením 
obchodní identifikace dotyčného 
investičního podniku.
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Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je poukázat na rozdílné metody, kterých mohou 
účastníci trhu využívat při svém přistupování k obchodní platformě. Formulace je převzata 
z pokynů k systémům a kontrolám, které vydal orgán ESMA dne 22. prosince 2011, ref. č.: 
ESMA/2011/456.

Pozměňovací návrh 484
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31) „přímým elektronickým přístupem“ se 
rozumí v souvislosti s obchodním místem 
mechanismus, kterým člen nebo účastník 
obchodního místa umožní některé osobě 
použít svůj obchodní kód, aby tato osoba 
mohla elektronicky předat příkaz týkající 
se finančního nástroje přímo obchodnímu 
místu. Tato definice se vztahuje i na 
mechanismus, v němž osoba případně 
použije infrastrukturu člena nebo účastníka 
nebo jakýkoli propojovací systém 
poskytnutý členem nebo účastníkem 
k předání příkazu;

31) „přímým přístupem na trh“ se rozumí 
v souvislosti s obchodním místem 
mechanismus, kterým člen nebo účastník 
obchodního místa umožní některé osobě 
použít svůj obchodní kód, aby tato osoba 
mohla elektronicky předat příkaz týkající 
se finančního nástroje přímo obchodnímu 
místu. Tato definice se vztahuje i na 
mechanismus, v němž osoba případně 
použije infrastrukturu člena nebo účastníka 
nebo jakýkoli propojovací systém 
poskytnutý členem nebo účastníkem 
k předání příkazu;

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 485
Jean-Paul Gauzès
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31) „přímým elektronickým přístupem“ se 
rozumí v souvislosti s obchodním místem 
mechanismus, kterým člen nebo účastník 
obchodního místa umožní některé osobě 
použít svůj obchodní kód, aby tato osoba 
mohla elektronicky předat příkaz týkající 
se finančního nástroje přímo obchodnímu 
místu. Tato definice se vztahuje i na 
mechanismus, v němž osoba případně 
použije infrastrukturu člena nebo 
účastníka nebo jakýkoli propojovací 
systém poskytnutý členem nebo 
účastníkem k předání příkazu;

31) „přímým elektronickým přístupem“ se 
rozumí v souvislosti s obchodním místem 
mechanismus, kterým člen nebo účastník 
obchodního místa umožní některé osobě 
použít svůj obchodní kód, aby tato osoba 
mohla elektronicky předat příkaz týkající 
se finančního nástroje přímo obchodnímu 
místu. Tato definice se vztahuje i na 
případ, kdy osoba použije infrastrukturu 
člena;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31a) „přímým přístupem na trh“ se 
rozumí mechanismus, kterým člen nebo 
účastník obchodního místa umožní 
některé osobě použít svůj obchodní kód, 
aby tato osoba mohla elektronicky 
předávat příkazy do vnitřních systémů 
elektronického obchodování dotyčného 
investičního podniku za účelem jejich 
dalšího automatického předání do 
určeného obchodního místa s uvedením 
obchodního kódu dotyčného investičního 
podniku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 487
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 31 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31b) „sponzorovaným přístupem“ se 
rozumí mechanismus, kterým člen nebo 
účastník obchodního místa umožní 
některé osobě použít svůj obchodní kód, 
aby tato osoba mohla elektronicky 
předávat příkazy do určeného obchodního 
místa s uvedením obchodního kódu 
dotyčného investičního podniku, aniž by 
tyto příkazy procházely vnitřními systémy 
elektronického obchodování dotyčného 
investičního podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a) „oboustranným párovým 
obchodováním“ se rozumí transakce 
sestávající ze dvou nebo více úseků, kdy 
do každého z nich vstupuje investiční 
podnik nebo organizátor trhu jako jedna 
ze stran za účelem usnadnění jednoho 
nebo více příkazů klientů, aniž by při tom 
na sebe tento investiční podnik bral tržní 
riziko;

Or. en

Odůvodnění

Návrh podává definici oboustranného párového obchodování, které se liší od vlastního 
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obchodování společnosti. Oboustranné párové obchodování představuje transakci, kdy 
podnik / organizátor funguje v obchodu jako střední člen a ve vztahu ke kupujícímu je 
prodejcem, ve vztahu k prodávajícímu kupcem. K takovým transakcím může docházet kvůli 
usnadnění obchodů klientů nebo kvůli tomu, aby obchod proběhl anonymně.

Pozměňovací návrh 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a) „pozicemi narušujícími trh“ se 
rozumí pozice, které objektivně nesnižují 
rizika přímo spojená s obchodními 
činnostmi vázanými na danou komoditu a 
překračují požadovanou úroveň pro 
zajištění dostatečné likvidity pozic, které 
objektivně snižují rizika přímo spojená 
s obchodními činnostmi vázanými na 
danou komoditu, nebo jinak narušují 
fungování trhu v oblasti určování cen; 

Or. en

Odůvodnění

Definice je nezbytná kvůli tomu, aby bylo možné rozlišovat mezi spekulativními a 
zajišťovacími pozicemi.

Pozměňovací návrh 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a) „pojišťovacími investicemi“ se 
rozumí pojistné smlouvy, podle nichž je 
částka splatná klientovi vystavena tržní 
hodnotě aktiva či vyplacené pojistné 
částky aktiva nebo referenční hodnoty, 
přičemž klient není přímým držitelem 
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tohoto aktiva;

Or. en

Odůvodnění

Do oblasti působnosti směrnice MiFID by měly být zahrnuty i pojišťovací investice.

Pozměňovací návrh 491
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a) „nadměrnou spekulací“ se pro účely 
tohoto nařízení rozumí obchodní činnost 
vztahující se na kterékoli aktivum a 
prováděná na základě smluv o prodeji 
těchto aktiv za účelem jejich budoucího
dodání, které byly uzavřeny podle pravidel 
obchodních míst nebo mimoburzovních 
trhů nebo těmto pravidlům podléhají, a to 
se zřetelem ke smlouvě o určení významné 
ceny, způsobující nebo představující 
významné riziko, že způsobí volatilitu, 
narušení či nezaručené změny v procesu 
řádné tvorby cen tohoto aktiva nebo 
odchýlení tvorby cen od základních 
faktorů.

Or. en

Odůvodnění

Spekulanti jsou pro komoditní trhy nezbytní, protože zajišťování, k němuž dochází v dobré 
víře, díky nim v situaci, kdy existuje nerovnováha mezi „dlouhými“ a „krátkými“ 
zajišťovateli, získává likviditu. Na některých komoditních trzích je nicméně počet zajišťovatelů 
nižší než počet spekulantů, což s sebou nese riziko, že výše cen a volatilita nebudou určovány 
podkladovými faktory. Díky definici „nadměrné spekulace“ budou mít orgány dohledu a trhy 
další možnost, jak odůvodnit intervenci na ochranu zájmů zajišťovatelů.
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Pozměňovací návrh 492
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a) „nadměrnou spekulací“ se rozumí 
pozice držené kteroukoli osobou, včetně 
kterékoli skupiny či třídy osob, které 
objektivně nesnižují rizika přímo spojená 
s obchodními činnostmi této osoby 
vázanými na danou komoditu a ve kterých 
protistrana nesnižuje rizika přímo spojená 
s jejími obchodními činnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a) „činnostmi za účelem snížení rizik 
hlavní činnosti“ se rozumí zajišťování 
rizik spojených s výrobou či odbytem a 
dalších rizik.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, jak důležitá je z hlediska výjimky definice zajišťování, by se měl záměr 
Komise ohlášený v 88. bodu odůvodnění projevit přímo v rámci směrnice.  Obchodování 
s cílem zajistit se proti různým rizikům má pro větší bezpečnost velkoobchodních trhů klíčový 
význam. Má-li být nefinančním podnikům umožněno, aby se zajišťovaly před co největším 
počtem rizik, mělo by být do definice doplněno zajišťování před riziky spojenými s odbytem.

Pozměňovací návrh 494
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 33 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33b) „celkovými náklady poskytovatele“ 
se rozumí veškeré náklady, které je klient 
povinen zaplatit investičnímu podniku při 
zakoupení investiční služby nebo 
finančního nástroje, a které na základě 
roční kalkulace zahrnují:
a) roční poplatek za správu;
b) poplatky za úschovu a náklady na 
správu;
c) výkonnostní poplatky na základě 
zveřejněného výkonnostního poplatku za 
posledních 12 měsíců nebo průměru až za 
3 roky, pokud jsou příslušné údaje 
k dispozici;
d) náklady obchodování na základě 
zveřejněného výkonnostního poplatku za 
posledních 12 měsíců nebo průměru až za 
3 roky, pokud jsou příslušné údaje 
k dispozici;
e) celkové náklady všech podkladových 
fondů tvořené průběžnými poplatky, které 
vznikají ve chvíli, kdy fond investuje do 
fondů SKIPCP, fondů obchodovaných na 
burze či uzavřených investičních fondů 
nebo jakéhokoli jiného kombinovaného 
nástroje;
f) veškeré další poplatky, které nejsou 
uvedeny výše.
Celková výše nákladů poskytovatele se 
vypočítá jako procento za období jednoho 
roku.

Or. en

Odůvodnění

Díky této definici bude zajištěno, že veškeré náklady investora budou jednoznačně stanoveny, 
přičemž bude zajištěna vysoká míra přístupnosti informací a transparentnosti.
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Pozměňovací návrh 495
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 33 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33b) „zajišťovací transakcí v dobré víře“ 
se rozumí buď:
a) transakce nebo pozice, která
i) představuje náhradu transakcí, k jejichž 
provedení dojde nebo má dojít v pozdější 
době prostřednictvím fyzického způsobu 
odbytu, nebo náhradu pozic, k jejichž
zaujetí dojde nebo má dojít v pozdější době 
prostřednictvím fyzického způsobu 
odbytu;
ii) je z ekonomického hlediska vhodná 
jako způsob snižování rizik při vedení a 
řízení obchodního podniku;
a
iii) je dána potenciální změnou hodnoty
– aktiv, která určitá osoba vlastní, vytváří, 
vyrábí, zpracovává nebo s nimi obchoduje 
nebo předpokládá, že je bude vlastnit, 
vytvářet, vyrábět, zpracovávat nebo s nimi 
bude obchodovat;
– pasiv, která určitá osoba vlastní nebo 
předpokládá, že jí vzniknou; nebo
– služeb, které určitá osoba poskytuje, 
kupuje nebo předpokládá, že je bude 
poskytovat nebo kupovat;
nebo
b) transakce nebo pozice, která snižuje 
rizika spjatá s pozicí danou určitým 
derivátem, který
i) byl proveden ve vztahu k protistraně, 
pro kterou má tato transakce význam 
zajišťovací transakce v dobré víře ve 
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smyslu písm. a);
ii) nebo splňuje požadavky uvedené 
v písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska podpory hospodářského přínosu komoditních trhů je důležité, aby existovala 
definice zajišťování. Tržní dohled by měl prosazovat zájmy těch stran, které jsou vystaveny 
komoditním cenám, což je ovšem nevyhnutelným důsledkem jejich činnosti, nikoli sázkou na 
ceny. Výjimky by měly být vázány na tuto definici, stejně jako je tomu v nařízení o 
infrastruktuře evropských trhů (EMIR) a v Dodd-Frankově zákonu.

Pozměňovací návrh 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 33 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33c) „celkovými investičními náklady “ se 
rozumí veškeré náklady, které je klient 
povinen zaplatit při zakoupení investiční 
služby nebo finančního nástroje za využití 
určitého prodejního způsobu a které 
zahrnují celkové náklady poskytovatele a 
na základě roční kalkulace též:
a) poplatky za využívání platformy, 
pakliže již nejsou zahrnuty do celkových 
nákladů poskytovatele;
b) vstupní a výstupní náklady s amortizací 
po dobu pěti let, která , jsou považována 
za předpokládanou dobu investice, není-li 
stanoveno jinak;
c) poplatky za poradenské služby snížené 
o veškeré slevy vrácené klientovi 
s amortizací po dobu pěti let, která , jsou 
považována za předpokládanou dobu 
investice, není-li stanoveno jinak;
d) veškeré další poplatky, které nejsou 
uvedeny výše.
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Celková výše investičních nákladů se 
vypočítá jako procento za období jednoho 
roku.

Or. en

Odůvodnění

Díky této definici bude zajištěno, že veškeré náklady investora budou jednoznačně stanoveny, 
přičemž bude zajištěna vysoká míra přístupnosti informací a transparentnosti.

Pozměňovací návrh 497
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 týkajících se opatření 1 --- k upřesnění 
některých technických prvků definic 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku s 
cílem přizpůsobit je vývoji trhu.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 týkajících se opatření k upřesnění 
některých technických prvků definic 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku s 
cílem přizpůsobit je vývoji trhu, zejména 
v souvislosti s bodem 30a odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se ukázalo, že definice strategií vysokofrekvenčního obchodování je příliš nebo naopak 
málo restriktivní, měla by existovat možnost ji prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci 
upravit.

Pozměňovací návrh 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
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94 týkajících se opatření 1 --- k upřesnění 
některých technických prvků definic 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku s
cílem přizpůsobit je vývoji trhu.

94 týkajících se opatření k upřesnění 
některých technických prvků definic nebo 
úpravě těchto definic uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku tak, aby 
v případě potřeby zohledňovaly:
a) technické změny na finančních trzích;
b) seznam nekalých praktik uvedený v čl. 
34b písm. b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …/… ze dne 
… [MAR], zejména pokud jde o 
vysokofrekvenční obchodování a postupy, 
jako je mimo jiné tzv. spoofing, quote 
stuffing či layering.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 týkajících se opatření 1 --- k upřesnění 
některých technických prvků definic 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku s 
cílem přizpůsobit je vývoji trhu.

3. Orgán ESMA může připravit návrhy 
regulačních technických norem k 
upřesnění některých technických prvků 
definic uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku s cílem přizpůsobit je vývoji trhu.

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
__________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. en
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Odůvodnění

Schopnost specifikovat technické prvky definic podle směrnice MiFID představuje ve 
skutečnosti pravomoc změnit oblast působnosti této směrnice. Je-li tato pravomoc čistě 
technického rázu a má sloužit k úpravě definic, tak aby odpovídaly vývoji trhu, jedná se o 
technickou pravomoc, k jejímuž posouzení má lepší kvalifikaci orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 500
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 týkajících se opatření 1 --- k upřesnění 
některých technických prvků definic 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku s 
cílem přizpůsobit je vývoji trhu.

3. Orgán ESMA předloží Komisi návrhy 
regulačních technických norem k 
upřesnění technických prvků definic 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku, mj.
s cílem přizpůsobit je vývoji trhu.

Orgán ESMA předloží návrhy uvedených 
regulačních technických norem Komisi do 
[31. prosince 2012].
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vyžaduje, aby 
poskytování investičních služeb nebo 
výkonu činností formou výkonu povolání 

1. Každý členský stát vyžaduje, aby 
poskytování investičních služeb nebo 
výkonu činností formou výkonu povolání 
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nebo podnikání podléhalo předchozímu 
povolení v souladu s touto kapitolou. Toto 
povolení vydává příslušný orgán 
domovského členského státu určený 
v souladu s článkem 69.

nebo podnikání podléhalo předchozímu 
povolení v souladu s touto kapitolou a 
článkem 31 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR]. Toto povolení vydává příslušný 
orgán domovského členského státu určený 
v souladu s článkem 69.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 povolí členské 
státy kterémukoli organizátorovi trhu 
provozovat systém MTF nebo OTF ,
pokud bylo ověřeno, že tento organizátor 
splňuje ustanovení této kapitoly.

2. Odchylně od odstavce 1 povolí členské 
státy kterémukoli organizátorovi trhu 
provozovat systém MTF, pokud bylo 
ověřeno, že tento organizátor splňuje 
ustanovení této kapitoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy vyžadují, aby osoby
poskytující klientům investiční 
poradenství, nezávislé investiční 
poradenství či případně doplňkové 
investiční poradenství měly náležitou 
úroveň znalostí a odborných schopností, 
získaných na základě uznávaných 
kvalifikací.

Or. en
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Odůvodnění

Investiční poradenství může mít mimořádně velký dopad na život občanů. Od poradců by 
proto měla být vyžadována náležitá úroveň kvalifikací, potřebná k tomu, aby svým klientům 
mohli radit, jakým způsobem mají investovat své prostředky.

Pozměňovací návrh 504
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy vyžadují, aby osoby 
poskytující klientům investiční 
poradenství či případně doplňkové 
investiční poradenství měly náležitou 
úroveň znalostí a odborných schopností, 
získaných na základě uznávaných 
kvalifikací.
Členské státy rovněž vyžadují, aby tyto 
osoby trvale procházely odbornou 
přípravou, aby aktualizovaly a ověřovaly 
své znalosti a odborné schopnosti.

Or. en

Odůvodnění

Investiční poradenství má mimořádně velký dopad na životy lidí. Od poradců by proto měla 
být vyžadována náležitá úroveň kvalifikací, potřebná k tomu, aby svým klientům mohli radit, 
jakým způsobem mají investovat své prostředky.

Pozměňovací návrh 505
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Domovský členský stát zajistí, aby byly 
v povolení uvedeny investiční služby nebo 

1. Domovský členský stát zajistí, aby byly 
v povolení uvedeny investiční služby nebo 
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činnosti, které je investiční podnik 
oprávněn poskytovat nebo vykonávat. 
Povolení se může vztahovat i na jednu 
nebo více doplňkových služeb uvedených v 
oddíle B přílohy I. V žádném případě však 
nesmí být povolení vydáno pouze k 
poskytování doplňkových služeb.

činnosti, které je investiční podnik 
oprávněn poskytovat nebo vykonávat. 
Povolení se může vztahovat i na jednu 
nebo více doplňkových služeb uvedených v 
oddíle B přílohy I. V žádném případě však 
nesmí být povolení vydáno pouze k 
poskytování doplňkových služeb. Vznikne-
li podezření, že ustanovení této směrnice 
byla porušena, nebo v případě stížnosti 
zainteresovaných třetích stran, orgán 
ESMA povolení v přiměřené časové lhůtě 
přezkoumá a může toto povolení v zájmu 
zajištění stability finančního trhu zrušit.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k evropskému pasu, který je finančním institucím udělen na základě odst. 3 tohoto 
článku, by měl orgán ESMA prošetřovat finanční instituce na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 506
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem 
k upřesnění:

vypouští se

a) údajů, které mají být poskytnuty 
příslušným orgánům podle čl. 7 odst. 2, 
včetně plánu činností;
b) úkolů jmenování výborů požadovaných 
podle čl. 9 odst. 2;
c) požadavků na vedení investičních 
podniků podle čl. 9 odst. 8 a informací pro 
oznamování podle čl. 9 odst. 5;
d) požadavků na akcionáře a členy 
s kvalifikovanou účastí a překážky, jež 
mohou bránit účinnému výkonu dohledu 
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ze strany příslušného orgánu podle čl. 10 
odst. 1 a 2.
Orgán ESMA předloží Komisi tyto návrhy 
regulačních technických norem do 
[31. prosince 2016].
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

Tato norma se nejeví jako nezbytná.

Pozměňovací návrh 507
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem pro 
standardní formuláře, šablony a postupy 
pro oznamování či poskytování informací 
podle čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 5.

Orgán ESMA může vypracovat návrhy 
prováděcích technických norem pro 
standardní formuláře, šablony a postupy 
pro oznamování či poskytování informací 
podle čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016]. 

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán může odejmout povolení 
vydané investičnímu podniku, který:

Příslušný orgán nebo orgán ESMA může 
odejmout povolení vydané investičnímu 
podniku, který:

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby všichni 
členové řídícího orgánu investičního 
podniku měli po celou dobu dostatečně 
dobrou pověst, měli dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti a aby výkonu 
svých povinností věnovali dostatek času. 
Členské státy zajistí, že členové řídícího 
orgánu splňují zejména tyto požadavky:

1. Členové řídícího orgánu mají po celou 
dobu dostatečně dobrou pověst, mají 
dostatečné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti a výkonu svých povinností 
věnují dostatek času. Členské státy zajistí, 
že členové řídícího orgánu splňují zejména 
tyto požadavky:

Or. en
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Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je velmi důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli tytéž požadavky jako ve směrnici o kapitálových požadavcích IV (CRD IV). Tyto 
pozměňovací návrhy mají proto stejný smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou 
ECR k návrhům směrnice CRD IV.

Pozměňovací návrh 511
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby všichni 
členové řídícího orgánu investičního 
podniku měli po celou dobu dostatečně 
dobrou pověst, měli dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti a aby výkonu 
svých povinností věnovali dostatek času. 
Členské státy zajistí, že členové řídícího 
orgánu splňují zejména tyto požadavky:

1. Členské státy požadují, aby všichni 
členové řídícího orgánu investičního 
podniku měli po celou dobu dostatečně 
dobrou pověst, měli dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti a aby výkonu 
svých povinností věnovali dostatek času. 
Členové řídícího orgánu splňují zejména 
tyto požadavky:

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby všichni 
členové řídícího orgánu investičního 
podniku měli po celou dobu dostatečně 
dobrou pověst, měli dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti a aby výkonu 
svých povinností věnovali dostatek času. 
Členské státy zajistí, že členové řídícího 
orgánu splňují zejména tyto požadavky:

1. Členské státy požadují, aby všichni 
členové řídícího orgánu investičního 
podniku měli po celou dobu dostatečně 
dobrou pověst, měli dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti a aby výkonu 
svých povinností věnovali dostatek času. 
Se zřetelem k povaze a složitosti 
investičního podniku a jeho činností 
členské státy zajistí, že členové řídícího 
orgánu splňují zejména tyto požadavky:
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Or. en

Pozměňovací návrh 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 1 a pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) a) Členové řídícího orgánu věnují 
dostatek času výkonu svých funkcí v
investičním podniku. Nemohou zároveň 
kombinovat více než jednu z následujících 
možností:

a) Člen řídícího orgánu instituce, který má 
v úmyslu zastávat funkci v řídícím orgánu 
několika institucí zároveň, vezme v úvahu 
konkrétní okolnosti a povahu, rozsah a 
složitost činností této instituce. Členové 
řídícího orgánu institucí, které jsou 
významné z hlediska své velikosti, vnitřní 
organizace a povahy, rozsahem a složitostí 
svých aktivit, nemohou zároveň 
kombinovat více než jednu z následujících 
možností, pokud to nejsou schopni 
příslušnému orgánu odůvodnit:

Or. en

Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je velmi důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli tytéž požadavky jako ve směrnici o kapitálových požadavcích IV (CRD IV). Tyto 
pozměňovací návrhy mají proto stejný smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou 
ECR k návrhům směrnice CRD IV.

Pozměňovací návrh 514
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 1 a pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Členové řídícího orgánu věnují dostatek 
času výkonu svých funkcí v investičním 
podniku. Nemohou zároveň kombinovat 

a) Členové řídícího orgánu věnují dostatek 
času výkonu svých funkcí v investičním 
podniku. Nemohou v rámci subjektů 
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více než jednu z následujících možností: veřejného zájmu zároveň kombinovat více 
než jednu z následujících možností:

Or. en

Odůvodnění

Kvantitativní omezení s sebou ponese závažné problémy spojené s náborem kvalifikovaných 
osob s dostatečnými dovednostmi. V menších zemích se v důsledku toho mohou objevit 
problémy s plněním požadavků na složení řídícího orgánu, které tento návrh vznáší. Členství 
v řídícím orgánu, jedná-li se například o bytová družstva nebo soukromé společnosti 
s ručením omezeným, by se v tomto článku nemělo považovat za členství v řídícím orgánu. Do 
textu by proto mělo být doplněno „v rámci subjektů veřejného zájmu“.

Pozměňovací návrh 515
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jednu funkci výkonného člena v řídícím 
orgánu s dvěma funkcemi nevýkonného 
člena;

i) jednu funkci výkonného člena v řídícím 
orgánu se třemi funkcemi nevýkonného 
člena;

Or. en

Odůvodnění

Počet funkcí v řídícím orgánu, které může člen řídícího orgánu zastávat zároveň, musí být 
posuzován s ohledem na konkrétní okolnosti a povahu, rozsah a složitost činností dotyčné 
instituce. Formulace, která by byla v tomto ohledu příliš přísná, by mohla způsobit potíže na 
menších trzích, zejména v případě menších institucí.

Pozměňovací návrh 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) čtyři funkce nevýkonného člena v ii) pět funkcí nevýkonného člena v řídícím 
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řídícím orgánu. orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je velmi důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli tytéž požadavky jako ve směrnici o kapitálových požadavcích IV (CRD IV). Tyto 
pozměňovací návrhy mají proto stejný smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou 
ECR k návrhům směrnice CRD IV.

Pozměňovací návrh 517
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Funkce výkonného či nevýkonného člena v 
řídícím orgánu v rámci téže skupiny se 
počítá jako jedno členství.

Funkce výkonného či nevýkonného člena v 
řídícím orgánu v rámci téže skupiny, 
včetně SKIPCP nebo alternativního 
investičního fondu provozovaného nebo 
řízeného členem téže skupiny, se počítá 
jako jedno členství.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na specifické okolnosti směrnice MiFID, které se liší od směrnice CRD v oblasti 
správy a řízení společností, je důležité uznat, že některé struktury fondů jsou organizovány 
v rámci specifických právních struktur odpovídajících požadavkům toho kterého členského 
státu, a mělo by se k nim proto přistupovat mírně odlišným způsobem.

Pozměňovací návrh 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Funkce výkonného či nevýkonného člena 
v řídícím orgánu v rámci téže skupiny se

Funkce v řídícím orgánu institucí, i) které 
jsou členy téže skupiny, nebo ii) které jsou 
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počítá jako jedno členství. členy téhož institucionálního systému 
ochrany, jsou-li splněny podmínky čl. 108 
odst. 7 směrnice [CRD IV], nebo iii) 
v rámci podniků (včetně nefinančních 
institucí), ve kterých má dotyčná instituce 
kvalifikovanou účast, se počítá jako jedno 
členství.

Or. en

Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je velmi důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli tytéž požadavky jako ve směrnici o kapitálových požadavcích IV (CRD IV). Tyto 
pozměňovací návrhy mají proto stejný smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou 
ECR k návrhům směrnice CRD IV.

Pozměňovací návrh 519
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Funkce výkonného či nevýkonného člena v 
řídícím orgánu v rámci téže skupiny se 
počítá jako jedno členství.

Funkce výkonného či nevýkonného člena v 
řídícím orgánu i) v rámci téže 
konsolidované skupiny nebo ii) skupiny 
společností, které jsou dceřinými 
společnostmi, přidruženými společnostmi 
nebo podílovými společnostmi téže 
průmyslové holdingové společnosti, se 
počítá jako jedno členství.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o upřesnění toho, že tato výjimka se nevztahuje pouze na konsolidované skupiny, ale 
také na skupiny společností, které jsou ve vlastnictví týchž průmyslových holdingových 
společností. Cílem je zajistit, aby obchodní model tohoto typu dlouhodobých průmyslových 
vlastníků nebyl ohrožen omezením počtu funkcí v řídících orgánech. Obchodním modelem 
průmyslových holdingových společností musí být vlastníci, kteří se dlouhodobě podílejí na 
jejich chodu, se zastoupením správní rady v jejich dlouhodobých investicích.
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Pozměňovací návrh 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou s přihlédnutím 
ke konkrétním okolnostem a povaze, 
rozsahu a složitosti činností investičního 
podniku členovi řídícího orgánu 
investičního podniku povolit, aby 
kombinoval více funkcí v řídícím orgánu, 
než umožňuje předchozí pododstavec.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je velmi důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli tytéž požadavky jako ve směrnici o kapitálových požadavcích IV (CRD IV). Tyto 
pozměňovací návrhy mají proto stejný smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou 
ECR k návrhům směrnice CRD IV.

Pozměňovací návrh 521
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členové řídícího orgánu nesmí zastávat 
zároveň funkci výkonného ředitele 
v investičním podniku a funkci výkonného 
ředitele regulovaného trhu, systému MTF 
nebo OTF, nebo dokonce v rámci téže 
skupiny.

Or. en
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Odůvodnění

Současným zastáváním těchto dvou funkcí vzniká jasný střet zájmů. Této situaci je proto třeba 
předejít.

Pozměňovací návrh 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby investiční 
podniky věnovaly dostatečné zdroje na 
zaškolení a odbornou přípravu členů 
řídícího orgánu.

Investiční podniky věnují dostatečné 
zdroje na zaškolení a odbornou přípravu 
členů řídícího orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je velmi důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli tytéž požadavky jako ve směrnici o kapitálových požadavcích IV (CRD IV). Tyto 
pozměňovací návrhy mají proto stejný smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou 
ECR k návrhům směrnice CRD IV.

Pozměňovací návrh 523
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud organizátor trhu, který žádá 
o povolení k provozování systému MTF 
nebo OTF, a osoby, které skutečně řídí 
činnost systému MTF nebo OTF, jsou 
totožné s členy řídícího orgánu 
regulovaného trhu, má se za to, že tyto 
osoby splňují požadavky stanovené 
v prvním pododstavci.

Pokud organizátor trhu, který žádá 
o povolení k provozování systému MTF, 
a osoby, které skutečně řídí činnost 
systému MTF, jsou totožné s členy řídícího 
orgánu regulovaného trhu, má se za to, že 
tyto osoby splňují požadavky stanovené 
v prvním pododstavci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují od investičních 
podniků, pokud to je vhodné a přiměřené s 
ohledem na povahu, rozsah a složitost 
jejich činnosti, aby zřídily nominační 
výbor, který posoudí soulad s prvním 
odstavcem a poskytne na základě svého 
posouzení v případě potřeby doporučení. 
Nominační výbor se skládá z členů řídícího 
orgánu, kteří nevykonávají žádnou 
výkonnou funkci v dotyčné instituci. Tento 
odstavec se nepoužije, pokud podle 
vnitrostátního práva nemá řídící orgán 
žádné pravomoci při jmenování svých 
členů.

2. Členské státy vyžadují od investičních 
podniků, pokud to je vhodné a přiměřené s 
ohledem na povahu, rozsah a složitost 
jejich činnosti, aby zřídily nominační 
výbor nebo rovnocenný orgán, který 
posoudí soulad s prvním odstavcem a 
poskytne na základě svého posouzení v 
případě potřeby doporučení. Nominační 
výbor se skládá z členů řídícího orgánu, 
kteří nevykonávají žádnou výkonnou 
funkci v dotyčné instituci. Tento odstavec 
se nepoužije, pokud podle vnitrostátního 
práva nemá řídící orgán žádné pravomoci 
při jmenování svých členů.

Or. en

Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je velmi důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli tytéž požadavky jako ve směrnici o kapitálových požadavcích IV (CRD IV). Tyto 
pozměňovací návrhy mají proto stejný smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou 
ECR k návrhům směrnice CRD IV.

Pozměňovací návrh 525
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby investiční 3. Členské státy požadují, aby investiční 
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podniky přihlédly k různorodosti jako 
k jednomu z kritérií pro výběr členů 
řídícího orgánu. Zejména s přihlédnutím 
k velikosti svého řídícího orgánu zavedou 
investiční podniky politiku prosazující 
genderovou, věkovou, vzdělávací, 
odbornou a zeměpisnou různorodost v 
řídícím orgánu.

podniky a jejich příslušné nominační 
výbory přihlédly k různorodosti jako 
k jednomu z kritérií pro výběr členů 
řídícího orgánu. Zejména s přihlédnutím 
k velikosti svého řídícího orgánu zavedou 
investiční podniky politiku prosazující 
genderovou, věkovou, vzdělávací, 
odbornou a zeměpisnou různorodost v 
řídícím orgánu a podniknou rovněž 
konkrétní kroky k dosažení vyváženého 
zastoupení v radách. Mezi takové 
konkrétní kroky patří například odborná 
příprava nominačních výborů, vytvoření 
soupisů kompetentních kandidátů a 
zavedení nominačního postupu, jehož se 
účastní vždy alespoň jeden kandidát a 
jedna kandidátka. 

Or. en

Odůvodnění

Díky různorodému zastoupení v radách bude zajištěna jejich rozsáhlejší kompetentnost a širší 
hledisko. Pokud mohou kandidovat pouze muži nebo pouze ženy, výběr je užší a hrozí, že se 
nepodaří najít potenciálně nejlepší kandidáty. Co se týče výběru žen, tento postup vykazuje 
systémové nedostatky. Banky by rovněž měly být motivovány k uskutečňování střednědobých 
plánů, jimiž by vytvářely vhodné podmínky umožňující ženám získávat vlivné funkce, což by 
vedlo ke zvýšení počtu žen v těchto funkcích.

Pozměňovací návrh 526
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby investiční 
podniky přihlédly k různorodosti jako 
k jednomu z kritérií pro výběr členů 
řídícího orgánu. Zejména s přihlédnutím 
k velikosti svého řídícího orgánu zavedou 
investiční podniky politiku prosazující 
genderovou, věkovou, vzdělávací, 
odbornou a zeměpisnou různorodost v
řídícím orgánu.

3. Členské státy přijmou odpovídající 
právní předpisy, které umožní, aby 
v případě hrubých chyb v hospodaření 
nesli členové řídících orgánů 
odpovědnost.



AM\901764CS.doc 93/164 PE489.464v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

V případě hrubých chyb v hospodaření by členové správních rad  měli být pohnáni 
k odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 527
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby investiční 
podniky přihlédly k různorodosti jako 
k jednomu z kritérií pro výběr členů 
řídícího orgánu. Zejména s přihlédnutím 
k velikosti svého řídícího orgánu zavedou 
investiční podniky politiku prosazující 
genderovou, věkovou, vzdělávací, 
odbornou a zeměpisnou různorodost v 
řídícím orgánu.

3. Členské státy požadují, aby investiční 
podniky přihlédly k různorodosti jako 
k jednomu z kritérií pro výběr členů 
řídícího orgánu. Zejména s přihlédnutím 
k velikosti svého řídícího orgánu zavedou 
investiční podniky politiku prosazující 
genderovou, věkovou, vzdělávací, 
odbornou a zeměpisnou různorodost v 
řídícím orgánu. Členské státy dále přijmou 
odpovídající právní předpisy, které 
umožní, aby v případě hrubých chyb 
v hospodaření nesli členové řídících 
orgánů odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby investiční 
podniky přihlédly k různorodosti jako 
k jednomu z kritérií pro výběr členů 
řídícího orgánu. Zejména s přihlédnutím 
k velikosti svého řídícího orgánu zavedou 
investiční podniky politiku prosazující 

3. Členské státy požadují, aby investiční 
podniky přihlédly k různorodosti jako k 
jednomu z kritérií pro výběr členů řídícího 
orgánu a nejpozději do 1. ledna 2015 
zavedly pro své řídící orgány 40% kvótu 
pro zastoupení žen. Zejména 
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genderovou, věkovou, vzdělávací, 
odbornou a zeměpisnou různorodost v 
řídícím orgánu.

s přihlédnutím k velikosti svého řídícího 
orgánu zavedou investiční podniky politiku 
prosazující genderovou, věkovou, 
vzdělávací, odbornou a zeměpisnou 
různorodost v řídícím orgánu a alespoň 
jednou za rok tuto strategii zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby investiční 
podniky přihlédly k různorodosti jako 
k jednomu z kritérií pro výběr členů 
řídícího orgánu. Zejména s přihlédnutím 
k velikosti svého řídícího orgánu zavedou 
investiční podniky politiku prosazující 
genderovou, věkovou, vzdělávací, 
odbornou a zeměpisnou různorodost v 
řídícím orgánu.

3. Členské státy požadují, aby investiční 
podniky, je-li to s ohledem na povahu, 
rozsah a složitost jejich činnosti vhodné a 
přiměřené, přihlédly k různorodosti jako 
k jednomu z kritérií pro výběr členů 
řídícího orgánu. Zejména s přihlédnutím 
k velikosti svého řídícího orgánu zavedou 
investiční podniky politiku prosazující 
genderovou, věkovou, vzdělávací, 
odbornou a zeměpisnou různorodost v 
řídícím orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby investiční 
podniky přihlédly k různorodosti jako 
k jednomu z kritérií pro výběr členů 
řídícího orgánu. Zejména s přihlédnutím 
k velikosti svého řídícího orgánu zavedou 

3. Členské státy požadují, aby investiční 
podniky přihlédly k různorodosti jako 
k jednomu z kritérií pro výběr členů 
řídícího orgánu. Zejména s přihlédnutím 
k velikosti svého řídícího orgánu zavedou 
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investiční podniky politiku prosazující 
genderovou, věkovou, vzdělávací, 
odbornou a zeměpisnou různorodost v 
řídícím orgánu.

investiční podniky politiku prosazující 
genderovou, věkovou, vzdělávací, 
odbornou a zeměpisnou různorodost v 
řídícím orgánu. Za další pozitivní způsob, 
jak zvýšit různorodost, se považuje 
zastoupení zaměstnanců v řídícím orgánu, 
jelikož s sebou přináší důležité hledisko 
a skutečnou znalost vnitřního fungování 
podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Kerstin Westphal

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tyto strategie se řídí následujícím 
časovým plánem:
– do roku 2013 se musí podíl žen mezi 
členy řídícího orgánu zvýšit na 30 %,
– do roku 2015 na 40% a
– do roku 2020 na 50%.

Or. de

Odůvodnění

Během finanční krize v roce 2008 se ukázalo, že se v ní podařilo obstát především těm 
finančním institucím, v jejichž správních radách převažovaly ženy. Různé výzkumy dokládají, 
že jsou-li v dozorčích radách ve větší míře zastoupeny ženy, jsou tyto podniky výrazně 
ziskovější. Za těmito zjištěními stojí nezpochybnitelný sklon žen k dlouhodobějšímu a 
bezpečnějšímu plánování. Nemá-li v budoucnu dojít k dalším finančním krizím, je nutné, aby 
ve vedoucích funkcích bylo více žen.

Pozměňovací návrh 532
Kerstin Westphal
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud investiční podnik tyto obecné 
cíle ani strategické cíle upřesněné 
v odst. 3 písm. a) nesplní, uloží příslušný 
členský stát dotyčnému investičnímu 
podniku na splnění těchto cílů lhůtu šesti 
měsíců a současně o tom vyrozumí orgán 
ESMA. Po marném uplynutí této lhůty 
příslušný členský stát daný investiční 
podnik zruší. Postup, podle něhož toto 
zrušení proběhne, se řídí právními 
předpisy dotyčného členského státu.

Or. de

Odůvodnění

Jak je dobře patrné na příkladu Norska, normy, jimiž se řídí zvyšování podílu žen ve řídících 
orgánech, začnou být účinné teprve tehdy, když jsou s nimi spojeny sankce. Nástroj 
dobrovolného plnění vlastních závazků se neosvědčil.

Pozměňovací návrh 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních norem, které stanoví tyto 
koncepty:

vypouští se

a) věnování dostatku času výkonu funkcí 
člena řídícího orgánu s ohledem na 
konkrétní okolnosti a povahu, rozsah a 
složitost činností investičního podniku, jež 
musí příslušné orgány zohlednit, pokud 
povolí členu řídícího orgánu kombinaci 
více funkcí v řídícím orgánu, než je 
povoleno podle odst. 1 písm. a);
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b) odpovídající úroveň kolektivních 
znalostí, dovedností a zkušeností řídícího 
orgánu podle odst. 1 písm. b);
c) čestné, bezúhonné a nezávislé jednání 
člena řídícího orgánu podle odst. 1 písm. 
b);
d) dostatečné lidské a finanční zdroje 
věnované pro zaškolení a odbornou 
přípravu členů řídícího orgánu;
e) různorodost při výběru členů řídícího 
orgánu.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
Orgán ESMA předloží Komisi tyto návrhy 
regulačních technických norem do 
[31. prosince 2014].

Or. en

Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je velmi důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli tytéž požadavky jako ve směrnici o kapitálových požadavcích IV (CRD IV). Tyto 
pozměňovací návrhy mají proto stejný smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou 
ECR k návrhům směrnice CRD IV.

Pozměňovací návrh 534
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních norem, které stanoví tyto 
koncepty:

Orgán ESMA vypracuje pokyny, které 
stanoví, jakým způsobem má instituce 
zohlednit tyto koncepty:

Or. en
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Odůvodnění

Požadovat od orgánu ESMA vypracování regulačních technických norem upravujících 
koncepty, jako jsou časové závazky, znalosti a zkušenosti, není vhodné, protože by to nevedlo 
ke skutečnému zlepšení správy a řízení podniků, nýbrž k tomu, že bude nutné zbytečně plnit 
nepružně stanovené normy. Pokyny představují vhodnější způsob, jak zajistit plnění těchto 
požadavků.

Pozměňovací návrh 535
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) případy hrubých chyb v hospodaření, 
aby členské státy mohly přijmout 
odpovídající právní předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vezme v úvahu rovněž 
charakter, rozsah a složitost činností 
investičního podniku, jež musí příslušné 
orgány zohlednit, když členovi řídícího 
orgánu vydávají povolení k výkonu více 
vedoucích funkcí, než je povoleno na 
základě ustanovení odst. 1 písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Měla by být uplatněna zásada proporcionality, aby si společnosti v různých fázích svého 
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korporátního cyklu mohly určit takový způsob řízení, který bude nejlépe odpovídat jejich 
potřebám. Hlavní pozornost by se měla soustředit na řízení, které vykonává správní rada, a 
zvláště pak na úlohu jejího předsedy při výběru a sledování činnosti ředitelů v souvislosti 
s plněním cílů v rámci přezkumu směrnice MiFID z hlediska toho, zda zajišťuje řádné a 
obezřetné řízení podniků.

Pozměňovací návrh 537
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat 
pokyny uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článků 10 až 14 nařízení 
(EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží Komisi tyto návrhy 
regulačních technických norem do 
[31. prosince 2014].

Orgán ESMA předloží Komisi tyto pokyny 
do [31. prosince 2014].

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) definuje, schvaluje a dozoruje 
strategické cíle podniku;

a) schvaluje a dozoruje strategické cíle 
podniku;

Or. en

Odůvodnění

Řídící orgán by neměl definovat, nýbrž pouze schvalovat a dozorovat strategické cíle na 
základě konkrétních návrhů vrcholového vedení.

Pozměňovací návrh 540
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) definuje, schvaluje a dozoruje 
organizaci podniku, včetně dovedností, 
znalostí a odborných znalostí 
vyžadovaných od zaměstnanců, zdroje, 
postupy a opatření pro poskytování služeb 
a činností podnikem s přihlédnutím k 
povaze, rozsahu a složitosti jeho činnosti a 
všem požadavkům, které musí podnik 
splňovat;

b) schvaluje a dozoruje organizaci 
podniku, včetně dovedností, znalostí a 
odborných znalostí vyžadovaných od 
zaměstnanců, zdroje, postupy a opatření 
pro poskytování služeb a činností 
podnikem s přihlédnutím k povaze, 
rozsahu a složitosti jeho činnosti a všem 
požadavkům, které musí podnik splňovat;

Or. en

Odůvodnění

Řídící orgán by neměl definovat, nýbrž pouze schvalovat a dozorovat strategické cíle na 
základě konkrétních návrhů vrcholového vedení.

Pozměňovací návrh 541
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) definuje, schvaluje a dozoruje politiku 
v oblasti služeb, činností, produktů a 
operací nabízených nebo poskytovaných 
podnikem v souladu s rizikovou tolerancí 
podniku a charakteristikami a potřebami 
klientů, kterým budou nabízeny nebo 
poskytovány, včetně případného provedení 
patřičného zátěžového testování;

c) schvaluje a dozoruje politiku v oblasti 
služeb, činností, produktů a operací 
nabízených nebo poskytovaných podnikem 
v souladu s rizikovou tolerancí podniku a 
charakteristikami a potřebami klientů, 
kterým budou nabízeny nebo poskytovány, 
včetně případného provedení patřičného 
zátěžového testování;

Or. en

Odůvodnění

Řídící orgán by neměl definovat, nýbrž pouze schvalovat a dozorovat strategické cíle na 
základě konkrétních návrhů vrcholového vedení.

Pozměňovací návrh 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) definuje, schvaluje a dozoruje 
odměňování prodejců podniku, které by 
mělo být koncipováno tak, aby je 
motivovalo k odpovědnému obchodnímu 
chování, poctivému jednání se spotřebiteli 
a předcházení střetu zájmů. Se strukturou 
odměňování by ve vhodných případech 
měli být seznámeni i zákazníci, například 
v situaci, kdy nelze potenciální střet zájmů 
vyřešit nebo mu předejít;

Or. en

Odůvodnění

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
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their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

Pozměňovací návrh 543
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dbá na to, aby politika odměňování 
prodejců, zejména pokud jde o pohyblivé 
složky odměny, nepodněcovala 
k rizikovému chování při obchodování a 
předcházela střetům zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) uplatňuje strategii proti podvodům.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 8 – pododstavec 2 – bod ii 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dotčené fyzické osoby měly dostatečně 
dobrou pověst, dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti a věnovaly
dostatek času k výkonu svých povinností. 

ii) dotčené fyzické osoby měly dostatečně 
dobrou pověst a odpovídající úroveň 
znalostí a dovedností, které získaly na 
základě uznávaných kvalifikací, a aby 
měly dostatek času k výkonu svých 
povinností i k aktualizaci a ověřování 
svých znalostí a dovedností.

Or. en

Odůvodnění

Investiční poradenství má mimořádně velký dopad na životy lidí. Od poradců by proto měla 
být vyžadována náležitá úroveň kvalifikací, potřebná k tomu, aby svým klientům mohli radit, 
jakým způsobem mají investovat své prostředky. Pro investiční podniky, které mají statut 
fyzických nebo právnických osob řízených jednou fyzickou osobou, by měla platit stejná 
pravidla jako pro větší investiční podniky.

Pozměňovací návrh 546
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 8 – pododstavec 2 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dotčené fyzické osoby měly dostatečně 
dobrou pověst, dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti a věnovaly 
dostatek času k výkonu svých povinností.

ii) dotčené fyzické osoby měly dostatečně 
dobrou pověst a odpovídající úroveň 
znalostí a dovedností, které získaly na 
základě uznávaných kvalifikací, a
věnovaly dostatek času k výkonu svých 
povinností.

Or. en

Odůvodnění

Investiční poradenství má mimořádně velký dopad na život občanů. Od poradců by proto 
měla být vyžadována náležitá úroveň kvalifikací, potřebná k tomu, aby svým klientům mohli 
radit, jakým způsobem mají investovat své prostředky.
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Pozměňovací návrh 547
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Tímto článkem nejsou dotčena 
ustanovení o zastoupení zaměstnanců ve 
správních radách společností, jak jsou 
zavedena ve vnitrostátní legislativě či 
praxi.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby ustanovení této směrnice neoslabila vnitrostátní předpisy týkající se 
zastoupení zaměstnanců či neznemožnila jejich použití.

Pozměňovací návrh 548
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud příslušné orgány nevyjádří 
písemně nesouhlas s navrhovaným 
nabytím ve lhůtě pro posouzení, považuje 
se navrhované nabytí za schválené.

5. Pokud se příslušné orgány rozhodnou 
vydat povolení, oznámí to formou 
vyrozumění nejpozději po uplynutí lhůty 
pro posouzení zainteresovanému 
nabyvateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zda navrhované nabytí zvyšuje riziko 
střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investiční podnik zavede vhodné 
strategie a postupy umožňující zajistit, že 
on sám i jeho řídící pracovníci, 
zaměstnanci a smluvní zástupci budou plnit 
povinnosti podle této směrnice a dodržovat 
odpovídající pravidla pro osobní transakce 
prováděné těmito osobami.

2. Investiční podnik zavede vhodné 
strategie a postupy umožňující zajistit, že 
on sám i jeho řídící pracovníci, 
zaměstnanci a smluvní zástupci budou plnit 
povinnosti podle této směrnice a dodržovat 
odpovídající pravidla pro osobní transakce 
prováděné těmito osobami. Investiční 
podnik zavede opatření a kodex chování, 
na jejichž základě bude posuzovat 
slučitelnost daného produktu, služby nebo 
operace s vlastnostmi a potřebami klientů, 
jimž by tyto produkty měly být nabízeny.

Or. en

Odůvodnění

Zavedením přísného vnitřního kodexu obsahujícího pravidla pro konfliktní situace je třeba 
předejít nevhodným prodejním praktikám.

Pozměňovací návrh 551
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investiční podnik zavede vhodné 
strategie a postupy umožňující zajistit, že 
on sám i jeho řídící pracovníci, 
zaměstnanci a smluvní zástupci budou plnit 
povinnosti podle této směrnice a dodržovat 
odpovídající pravidla pro osobní transakce 
prováděné těmito osobami.

2. Investiční podnik zavede vhodné 
strategie a postupy umožňující zajistit, že 
on sám i jeho řídící pracovníci, 
zaměstnanci a smluvní zástupci budou plnit 
povinnosti podle této směrnice, včetně 
posouzení slučitelnosti jejich prodejních 
cílů a sortimentu nabízených produktů a 
služeb s jejich klientskou strukturou,
a dodržovat odpovídající pravidla pro 
osobní transakce prováděné těmito 
osobami. Tato opatření a pravidla by měla 
být uveřejněna a zpřístupněna 
investorům.

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Investiční podnik udržuje a uplatňuje 
účinná organizační a administrativní 
opatření k tomu, aby přijímal veškerá 
přiměřená opatření k tomu, aby střety 
zájmů vymezené v článku 23 neovlivnily 
záporně zájmy jeho klientů.

3. Investiční podnik udržuje a uplatňuje 
účinná organizační a administrativní 
opatření k tomu, aby přijímal veškerá 
náležitá opatření k tomu, aby střety zájmů 
vymezené v článku 23 neovlivnily záporně 
zájmy jeho klientů.

Or. en

Odůvodnění

Předcházení střetu zájmů by mělo být nejvyšší prioritou. Důvěra spotřebitelů představuje 
důležitý ohled, a proto musí být text formulován striktněji.

Pozměňovací návrh 553
Olle Schmidt
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za skupinu ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy obsahují nahrávání telefonických 
hovorů či elektronické komunikace 
zahrnující alespoň transakce uzavřené při 
obchodování na vlastní účet a příkazy 
klientů, pokud se poskytují služby 
přijímání a předávání příkazů a provádění 
příkazů na účet klientů.

Záznamy obsahují nahrávání telefonických 
hovorů či elektronické komunikace 
zahrnující veškeré služby v oblasti 
investičního poradenství, včetně 
poradenství ohledně produktů, transakce 
uzavřené při obchodování na vlastní účet a 
příkazy klientů, pokud se poskytují služby 
přijímání a předávání příkazů a provádění 
příkazů na účet klientů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu lepší ochrany spotřebitelů je třeba vztáhnout povinnost zaznamenávání komunikace i 
na další oblasti a prodloužit dobu archivace záznamů.

Pozměňovací návrh 554
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy obsahují nahrávání 
telefonických hovorů či elektronické 
komunikace zahrnující alespoň transakce
uzavřené při obchodování na vlastní účet a 
příkazy klientů, pokud se poskytují služby 
přijímání a předávání příkazů a provádění 
příkazů na účet klientů.

Domovský členský stát vyžaduje, aby byly 
vedeny náležité záznamy alespoň o 
transakcích uzavřených při obchodování 
na vlastní účet a příkazech klientů, pokud 
se poskytují služby přijímání a předávání 
příkazů a provádění příkazů na účet 
klientů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 555
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy obsahují nahrávání telefonických 
hovorů či elektronické komunikace 
zahrnující alespoň transakce uzavřené při 
obchodování na vlastní účet a příkazy 
klientů, pokud se poskytují služby 
přijímání a předávání příkazů a provádění 
příkazů na účet klientů.

Záznamy obsahují nahrávání telefonických 
hovorů či elektronické komunikace 
zahrnující alespoň transakce uzavřené mezi 
způsobilými protistranami.

Členské státy se mohou rozhodnout, zda 
na profesionální či neprofesionální 
klienty uplatní obdobné požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy obsahují nahrávání telefonických 
hovorů či elektronické komunikace 
zahrnující alespoň transakce uzavřené při 
obchodování na vlastní účet a příkazy 
klientů, pokud se poskytují služby 
přijímání a předávání příkazů a provádění 
příkazů na účet klientů.

Záznamy obsahují nahrávání telefonických 
hovorů či elektronické komunikace 
zahrnující alespoň transakce uzavřené při 
poskytování investičního poradenství 
klientům nebo obchodování na vlastní účet 
a příkazy klientů, pokud se poskytují 
služby přijímání a předávání příkazů a 
provádění příkazů na účet klientů.

Or. en

Odůvodnění

Zaznamenáváno by mělo být i investiční poradenství, aby poradci neobcházeli pravidla na 
ochranu spotřebitelů tím, že jim budou doporučovat, aby podali příkaz prostřednictvím 
webové stránky.
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Pozměňovací návrh 557
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy obsahují nahrávání 
telefonických hovorů či elektronické 
komunikace zahrnující alespoň transakce
uzavřené při obchodování na vlastní účet a 
příkazy klientů, pokud se poskytují služby 
přijímání a předávání příkazů a provádění 
příkazů na účet klientů.

Domovské členské státy vyžadují vedení 
náležitých záznamů o transakcích 
uzavřených při obchodování na vlastní 
účet a příkazech klientů, pokud se 
poskytují služby přijímání a předávání 
příkazů a provádění příkazů na účet 
klientů, a za takové záznamy se považuje 
nahrávání telefonických rozhovorů nebo 
archivování elektronické komunikace.

Co se týče komunikace mezi finančními 
institucemi a neprofesionálními klienty, 
mohou členské státy místo toho uznávat 
odpovídající dokumentaci obsahu těchto 
telefonických hovorů či elektronické 
komunikace, například v podobě zápisu.

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy telefonních hovorů či 
elektronické komunikace provedené podle 
prvního pododstavce se poskytují 
dotčeným klientům na jejich žádost a 
uchovávají se po dobu tří let.

Domovské členské státy mohou umožnit 
buď:

a) záznamy telefonických hovorů či 
elektronické komunikace nebo
b) náležitou písemnou dokumentaci 
obsahu těchto telefonických hovorů či 
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elektronické komunikace s podpisem 
klienta a osoby poskytující tomuto 
klientovi službu.
Členské státy požadují, aby se takové 
záznamy uchovávaly po dobu tří let.

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy obsahují nahrávání telefonických 
hovorů či elektronické komunikace 
zahrnující alespoň transakce uzavřené při 
obchodování na vlastní účet a příkazy 
klientů, pokud se poskytují služby 
přijímání a předávání příkazů a provádění 
příkazů na účet klientů.

Záznamy obsahují nahrávání telefonických 
hovorů či elektronické komunikace 
zahrnující alespoň transakce uzavřené při 
obchodování na vlastní účet a příkazy 
klientů, pokud se poskytují služby 
přijímání a předávání příkazů a provádění 
příkazů na účet klientů a příkazů na účet 
klientů, pokud je spolu s tím poskytována 
i služba správy portfolia.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy obsahují nahrávání telefonických 
hovorů či elektronické komunikace 
zahrnující alespoň transakce uzavřené při 
obchodování na vlastní účet a příkazy 
klientů, pokud se poskytují služby 
přijímání a předávání příkazů a provádění 

Záznamy obsahují nahrávání telefonických 
hovorů či elektronické komunikace, jež 
jsou spjaty s faktickým předáním
transakce uzavřené při obchodování na 
vlastní účet a příkazy klientů, pokud se 
poskytují služby přijímání a předávání 
příkazů a provádění příkazů na účet 
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příkazů na účet klientů. klientů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy telefonních hovorů či 
elektronické komunikace provedené podle 
prvního pododstavce se poskytují 
dotčeným klientům na jejich žádost a 
uchovávají se po dobu tří let.

Záznamy telefonních hovorů či 
elektronické komunikace provedené podle 
prvního pododstavce se poskytují 
dotčeným klientům na jejich žádost a 
uchovávají se po dobu odpovídající délce 
investičního období klienta prodloužené o 
jeden rok, nejvýše však po dobu pěti let.

Or. en

Odůvodnění

Je zcela logické, aby záznamy byly uchovávány alespoň po dobu trvání investice. Také 
evropský inspektor ochrany údajů považuje pětileté období archivace za přiměřené.

Pozměňovací návrh 562
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy telefonních hovorů či 
elektronické komunikace provedené podle 
prvního pododstavce se poskytují 
dotčeným klientům na jejich žádost a 
uchovávají se po dobu tří let.

Záznamy telefonních hovorů či 
elektronické komunikace provedené podle 
prvního pododstavce se poskytují 
dotčeným klientům na jejich žádost a 
uchovávají se po dobu jednoho roku od 
skončení investičního období.
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Or. en

Odůvodnění

Záznamy a doklady by měly být archivovány přinejmenším do té doby, kdy se již spotřebitel 
nemůže dostat do situace, v níž by musel řešit reálné důsledky investice, která mu byla v rámci 
poradenství doporučena.

Pozměňovací návrh 563
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy telefonních hovorů či 
elektronické komunikace provedené podle 
prvního pododstavce se poskytují 
dotčeným klientům na jejich žádost a 
uchovávají se po dobu tří let.

Záznamy telefonních hovorů či 
elektronické komunikace provedené podle 
prvního a druhého pododstavce se 
uchovávají po dobu tří let.

Or. en

Odůvodnění

Nahrávání telefonických hovorů je především otázkou kulturní zvyklosti a jako takové musí 
být řešeno na úrovni členských států.

Pozměňovací návrh 564
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se telefonické hovory mezi 
investičním podnikem a neprofesionálním 
klientem neomezují na poskytování 
investičních služeb, mohou se členské 
státy rozhodnout, že povolí alternativní 
mechanismy, které budou u transakcí do 
1 000 EUR umožňovat zaznamenávání 
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telefonických hovorů mezi investičním 
podnikem a neprofesionálním klientem, a 
to se stejným efektem.

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné osoby investičního podniku 
budou mít povoleno vést hovory a 
komunikaci ve smyslu prvního 
pododstavce pouze na zařízení patřícím 
dotyčnému investičnímu podniku, jejichž 
záznamy jsou uchovávány.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 8 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy neumožňují investičním 
podnikům uzavírat v souvislosti 
s finančními nástroji, které mají ve svém 
držení, jménem klienta ujednání 
o transakcích spojených s financováním 
cenných papírů či jinak využívat těchto 
finančních nástrojů na svůj vlastní účet či 
na účet jiného klienta podniku, pokud 
nejsou splněny následující podmínky:
a) klient vyjádřil s využitím těchto 
nástrojů za stanovených podmínek svůj 
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předchozí výslovný souhlas, doložený 
v případě neprofesionálního klienta jeho 
podpisem nebo rovnocenným 
alternativním způsobem specifického 
dokladu o přijetí;
b) finanční nástroje dotyčného klienta 
musí být použity pouze v souladu se 
stanovenými podmínkami, s nimiž klient 
souhlasí, a klienti jsou ve všech 
jednotlivých případech informováni 
pokaždé, když je jejich aktiv použito;
c) hlavní část příjmu dosaženého použitím 
nástrojů klienta je převedena klientovi.
Investiční podnik svým klientům 
umožňuje v každém jednotlivém případě 
odmítnout, aby byly jejich finanční 
nástroje použity.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Pokud drží peněžní prostředky, které 
patří klientům, přijme investiční podnik 
vhodná opatření, aby byla chráněna práva 
klientů a zabránilo se investičnímu 
podniku, s výjimkou úvěrových institucí, 
používat peněžní prostředky klienta na 
vlastní účet.

9. Pokud drží peněžní prostředky, které 
patří klientům, přijme investiční podnik 
vhodná opatření, aby byla chráněna práva 
klientů a zabránilo se investičnímu 
podniku, s výjimkou úvěrových institucí, 
které přijímají k uložení peněžní 
prostředky ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
jejím výkonu (přepracované znění),
používat peněžní prostředky klienta na 
vlastní účet. Provozní požadavky 
stanovené v tomto odstavci se vztahují na 
úvěrovou instituci v případě, že tato 
úvěrová instituce souhlasí s tím, že práva 
klienta nebude zajišťovat tím způsobem, 
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že by přijala jeho peněžní prostředky 
k uložení, nýbrž tak, že jeho peněžní 
prostředky svěří třetí straně nebo je bude 
mít v držení prostřednictvím třetí strany.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je vyřešit matoucí nesoulad mezi směrnicemi úrovně 1 
a úrovně 2, který má přímý dopad na úvěrové instituce vykonávající přeshraniční činnost mezi 
dvěma členskými státy.

Pozměňovací návrh 568
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Investiční podnik neuzavře 
s neprofesionálními klienty dohody o 
zajištění s převedením vlastnického práva 
za účelem zajištění nebo krytí současných 
nebo budoucích, skutečných, podmíněných 
či potenciálních závazků klientů.

10. Investiční podnik neuzavře s 
neprofesionálními klienty dohody o 
zajištění s převedením vlastnického práva 
za účelem zajištění nebo krytí současných 
nebo budoucích, skutečných, podmíněných 
či potenciálních závazků klientů, pokud 
s tím na základě jasných, úplných a 
přesných informací o podmínkách této 
dohody nevyjádřil svůj předchozí výslovný 
a písemný souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Investiční podnik neuzavře
s neprofesionálními klienty dohody o 

10. Investiční podnik uzavře dohody o 
zajištění s převedením vlastnického práva 
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zajištění s převedením vlastnického práva 
za účelem zajištění nebo krytí současných 
nebo budoucích, skutečných, podmíněných 
či potenciálních závazků klientů.

za účelem zajištění nebo krytí současných 
nebo budoucích, skutečných, podmíněných 
či potenciálních závazků klientů.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice MiFID zakazuje převádění zajištění v případě neprofesionálních klientů. Nařízení 
EMIR stanoví pružnější přístup. Převádění zajištění by mělo být přípustné v obou případech, 
jak v případě neprofesionálních klientů, tak v případě institucionálních investorů.

Pozměňovací návrh 570
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Investiční podnik neuzavře 
s neprofesionálními klienty dohody o 
zajištění s převedením vlastnického práva 
za účelem zajištění nebo krytí současných 
nebo budoucích, skutečných, podmíněných 
či potenciálních závazků klientů.

10. Investiční podnik neuzavře 
s neprofesionálními klienty dohody o 
zajištění s převedením vlastnického práva 
za účelem zajištění nebo krytí současných 
nebo budoucích, skutečných, podmíněných 
či potenciálních závazků klientů, pokud 
s tím nevyjádřili svůj předchozí výslovný a 
písemný souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření 1 --- k 
upřesnění konkrétních organizačních 
požadavků stanovených v odstavcích 2 až 

vypouští se
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9, jež jsou kladeny na investiční podniky a 
pobočky podniků ze třetích zemí povolené 
v souladu s článkem 43, které poskytují 
různé investiční služby nebo vykonávají 
různé investiční činnosti a poskytují 
doplňkové služby nebo jejich kombinaci. 2

Or. en

Odůvodnění

Organizační požadavky vztahující se na podniky třetích zemí by měly být součástí Komisí 
prováděného posouzení rovnocennosti.

Pozměňovací návrh 572
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. Investiční podnik zavede postup 
schvalování produktů a přijme veškerá 
nezbytná provozní a procedurální 
opatření k provedení tohoto postupu. Před 
uvedením investičních produktů a 
finančních nástrojů na trh či před 
zahájením jejich distribuce musí být tyto 
produkty a nástroje v souladu s uvedeným 
postupem schvalování produktů 
schváleny. Jsou pečlivě posouzena 
veškerá související rizika a produkty a 
nástroje jsou na trh uvedeny pouze tehdy, 
je-li to v zájmu cílových skupin klientů. 
Postup schvalování produktů je 
každoročně přezkoumán. Investiční 
podnik je kdykoli schopen příslušnému 
orgánu poskytnout aktuální a podrobnou 
charakteristiku povahy a dílčích prvků 
postupu schvalování produktů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Tvůrci trhu

Tvůrce trhu, jak je definován v čl. 4 odst. 
6, by měl uvádět své nákupní a prodejní 
cenové nabídky, které jsou přiměřené a 
odpovídající stavu trhu. Je pokud možno 
v nepřetržitém provozu během celé doby 
obchodování na regulovaném trhu nebo v 
MTF, jemuž zasílá příkazy nebo 
prostřednictvím jehož systému provádí 
transakce.

Or. en

Odůvodnění

Předpisy týkající se úlohy, činností a povinností tvůrců trhu by měly být jasně stanoveny 
v podobě článku. Tvůrci trhu musí zajišťovat likviditu za jakýchkoli tržních podmínek.

Pozměňovací návrh 574
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, má 
zavedeny účinné systémy a kontroly rizika, 
jimiž se zajistí, že jeho obchodní systémy 
jsou odolné, mají dostatečnou kapacitu, 
podléhají vhodným prahovým hodnotám a 
limitům obchodování a brání zaslání 
chybného příkazu nebo fungování systému 
způsobem, který může způsobit narušení 
trhu nebo k němu přispět. Tento podnik má 

1. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, včetně 
strategií vysokofrekvenčního 
obchodování, má zavedeny účinné systémy 
a kontroly rizika, které jsou přiměřené ve 
vztahu k činnosti, kterou provozuje, a 
umožňují mu tak zajistit, že jeho obchodní 
systémy jsou odolné, mají dostatečnou 
kapacitu, podléhají vhodným prahovým 
hodnotám a limitům obchodování a brání 
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rovněž zavedeny účinné systémy a 
kontroly rizik, jimiž se zajistí, že obchodní 
systémy nemohou být využity pro žádný 
účel, který je v rozporu s nařízením (EU) č. 
[MAR] nebo pravidly obchodního místa, s 
nímž je podnik propojen. Podnik má k 
dispozici účinná ujednání o kontinuitě 
činnosti pro případ, že dojde k 
nepředvídanému selhání jeho obchodních 
systémů, a zajistí, aby jeho systémy byly 
plně přezkoušeny a řádně sledovány, aby 
bylo zajištěno, že splňují požadavky 
uvedené v tomto odstavci.

zaslání chybného příkazu nebo fungování 
systému způsobem, který může způsobit 
narušení trhu nebo k němu přispět. Tento 
podnik má rovněž zavedeny účinné 
systémy a kontroly rizik, jimiž se zajistí, že 
obchodní systémy nemohou být využity 
pro žádný účel, který je v rozporu s 
nařízením (EU) č. [MAR] nebo pravidly 
obchodního místa, s nímž je podnik 
propojen. Podnik má k dispozici účinná a 
přiměřená ujednání o kontinuitě činnosti 
pro případ, že dojde k nepředvídanému 
selhání jeho obchodních systémů, a zajistí, 
aby jeho systémy byly plně přezkoušeny a 
řádně sledovány, aby bylo zajištěno, že 
splňují požadavky uvedené v tomto 
odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Určitá úroveň přiměřenosti je nezbytná s ohledem na malé podniky, které sice používají 
algoritmy, ale pouze na velmi jednoduchém, prováděcím základě.

Pozměňovací návrh 575
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, má 
zavedeny účinné systémy a kontroly rizika, 
jimiž se zajistí, že jeho obchodní systémy 
jsou odolné, mají dostatečnou kapacitu, 
podléhají vhodným prahovým hodnotám a 
limitům obchodování a brání zaslání 
chybného příkazu nebo fungování systému 
způsobem, který může způsobit narušení 
trhu nebo k němu přispět. Tento podnik má 
rovněž zavedeny účinné systémy a 
kontroly rizik, jimiž se zajistí, že obchodní 

1. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, má 
zavedeny účinné systémy a kontroly rizika, 
jimiž se zajistí, že jeho obchodní systémy 
jsou odolné, mají dostatečnou kapacitu, 
podléhají vhodným prahovým hodnotám a 
limitům obchodování a podnikne vhodné 
kroky, aby zabránil zaslání chybného 
příkazu nebo fungování systému 
způsobem, který může způsobit narušení 
trhu nebo k němu přispět. Tento podnik má 
rovněž zavedeny účinné systémy a 
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systémy nemohou být využity pro žádný 
účel, který je v rozporu s nařízením (EU) 
č. [MAR] nebo pravidly obchodního místa, 
s nímž je podnik propojen. Podnik má k 
dispozici účinná ujednání o kontinuitě 
činnosti pro případ, že dojde k 
nepředvídanému selhání jeho obchodních 
systémů, a zajistí, aby jeho systémy byly 
plně přezkoušeny a řádně sledovány, aby 
bylo zajištěno, že splňují požadavky 
uvedené v tomto odstavci.

kontroly rizik, jimiž se zajistí, že obchodní 
systémy fungují v souladu s nařízením 
(EU) č. [MAR] a pravidly obchodního 
místa, s nímž je podnik propojen. Podnik 
má k dispozici účinná ujednání o 
kontinuitě činnosti pro případ, že dojde k 
nepředvídanému selhání jeho obchodních 
systémů, a zajistí, aby jeho systémy byly 
plně přezkoušeny a řádně sledovány, aby 
bylo zajištěno, že splňují požadavky 
uvedené v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh představuje technicky jasnější formulaci, pokud jde o zasílání 
chybných příkazů a uplatňování právních předpisů MAR (není možné zaručit, že k zaslání 
chybných příkazů či ke zneužití trhu nedojde). Návrh jasněji formuluje požadavek, že systémy 
a kontroly by měly být navrženy tak, aby dokázaly zasílání chybných příkazů a zneužívání trhu 
odhalovat a předcházet jim, je-li to možné.

Pozměňovací návrh 576
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Investiční podniky si od regulovaného 
trhu, systému MTF nebo OTF vyžádají 
povolení, chtějí-li k systémům tohoto trhu
připojit nový nebo upravený 
automatizovaný systém obchodování.
Nový nebo upravený systém nesmí být 
uveden do provozu a využíván 
k obchodování v rámci regulovaného 
trhu, systému MTF nebo OTF, dokud 
s tím organizátor trhu nevyjádří v souladu 
s čl. 51 odst. 3a svůj písemný souhlas.

Or. en
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Pozměňovací návrh 577
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, se musí 
vztahovat zvláštní postup vydávání 
povolení. V rámci tohoto postupu musí 
jasným a srozumitelným způsobem 
prokázat, jaký přínos má jeho činnost pro 
hospodářství jako celek, a že s sebou 
nenese žádné nepříznivé důsledky, jako je 
například zvýšená volatilita, ohrožení 
stability finančního trhu či deformace 
cen. Není-li tato skutečnost jasným a 
srozumitelným způsobem prokázána, musí 
být povolení dotyčnému investičnímu 
podniku zamítnuto. Evropská komise 
připraví návrh seznamu možných 
pozitivních a negativních 
makroekonomických důsledků 
algoritmického obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, 
bezodkladně předloží příslušnému orgánu 
na jeho žádost informace o svých 
algoritmech, včetně zdrojového kódu, 
návrhu programu, jakož i dokumentaci k 
systémům a kontrole rizik uvedenou v 
odst. 1.
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Tyto podniky rovněž zajistí, aby byly 
schopny na žádost obchodního místa či 
příslušného orgánu bezodkladně předložit 
podrobný záznam o svých denních 
nabídkách a obchodních aktivitách.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vycházející z doporučení agentury Finance Watch.

Pozměňovací návrh 579
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Vysokofrekvenční obchodování je 
zakázáno.

Or. en

Odůvodnění

Ohledně hospodářského využití vysokofrekvenčního obchodování ve smyslu, který je 
definován ve zpravodajově pozměňovacím návrhu č. 43, existují vážné pochybnosti. Arbitrážní 
obchodování, které bývá často uváděno jako přínos vysokofrekvenčního obchodování, existuje 
po staletí, trvalo to ovšem o něco déle. Vysokofrekvenční obchodování je na druhé straně 
velmi náchylné ke zneužití trhu a mnohokrát již způsobilo hospodářské škody, např. „Flash 
Crash“, k němuž došlo v květnu 2010.

Pozměňovací návrh 580
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, poskytne
svému domovskému příslušnému orgánu 

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, je kdykoli 
připraven svému domovskému 
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alespoň jednou ročně popis povahy svých 
strategií algoritmického obchodování, 
podrobnosti o parametrech nebo limitech 
obchodování, jimž systém podléhá, klíčové 
kontroly dodržování a rizik, jež má 
zavedeny pro splnění podmínek podle 
odstavce 1, a podrobnosti o zkoušení svých 
systémů. Příslušný orgán si může od 
investičního podniku kdykoli vyžádat další 
informace o algoritmickém obchodování a 
systémech používaných pro toto 
obchodování.

příslušnému orgánu poskytnout – a sám 
tak ze svého podnětu učiní alespoň jednou 
ročně – aktuální a podrobný popis povahy 
svých strategií algoritmického 
obchodování, podrobnosti o parametrech 
nebo limitech obchodování, jimž systém 
podléhá, klíčové kontroly dodržování a 
rizik, jež má zavedeny pro splnění 
podmínek podle odstavce 1, a podrobnosti 
o zkoušení svých systémů. Investiční 
podniky se postarají o to, aby se o výše 
uvedených záležitostech uchovávaly 
záznamy, a zajistí, že tyto záznamy budou 
vedeny takovým způsobem, aby příslušný 
orgán mohl na jejich základě sledovat 
plnění požadavků této směrnice, [MiFIR] 
a [MAR]. Příslušný orgán si může od 
investičního podniku kdykoli vyžádat výše 
uvedené i další informace o algoritmickém 
obchodování a systémech používaných pro 
toto obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, poskytne 
svému domovskému příslušnému orgánu 
alespoň jednou ročně popis povahy svých 
strategií algoritmického obchodování, 
podrobnosti o parametrech nebo limitech 
obchodování, jimž systém podléhá, klíčové 
kontroly dodržování a rizik, jež má 
zavedeny pro splnění podmínek podle 
odstavce 1, a podrobnosti o zkoušení svých 
systémů. Příslušný orgán si může od 
investičního podniku kdykoli vyžádat další 
informace o algoritmickém obchodování a 

2. Investiční podnik, který se zabývá 
strategií vysokofrekvenčního
obchodování, poskytne svému 
domovskému příslušnému orgánu alespoň 
jednou ročně a kdykoli na jeho žádost
popis povahy svých strategií 
algoritmického obchodování, podrobnosti 
o parametrech nebo limitech obchodování, 
jimž systém podléhá, klíčové kontroly 
dodržování a rizik, jež má zavedeny pro 
splnění podmínek podle odstavce 1, a 
podrobnosti o zkoušení svých systémů. 
Příslušný orgán si může od investičního 
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systémech používaných pro toto 
obchodování.

podniku kdykoli vyžádat další informace o 
algoritmickém obchodování a systémech 
používaných pro toto obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek by měl být stanoven tak, aby zpráva o algoritmech musela být domovskému 
příslušnému orgánu předkládána každoročně a kdykoli na jeho žádost.

Pozměňovací návrh 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, poskytne 
svému domovskému příslušnému orgánu 
alespoň jednou ročně popis povahy svých 
strategií algoritmického obchodování, 
podrobnosti o parametrech nebo limitech 
obchodování, jimž systém podléhá, klíčové 
kontroly dodržování a rizik, jež má 
zavedeny pro splnění podmínek podle 
odstavce 1, a podrobnosti o zkoušení svých 
systémů. Příslušný orgán si může od 
investičního podniku kdykoli vyžádat další 
informace o algoritmickém obchodování a 
systémech používaných pro toto 
obchodování.

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, poskytne 
svému domovskému příslušnému orgánu 
alespoň jednou ročně popis povahy svých 
strategií algoritmického obchodování, 
podrobnosti o parametrech nebo limitech 
obchodování, jimž systém podléhá, klíčové 
kontroly dodržování a rizik, jež má 
zavedeny pro splnění podmínek podle 
odstavce 1, a podrobnosti o zkoušení svých 
systémů. Investiční podnik je povinen 
příslušnému orgánu kdykoli na jeho 
žádost předložit další informace o 
algoritmickém obchodování a systémech 
používaných pro toto obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 17 odst. 2 navrhované směrnice MiFID by měl zajistit, aby investiční podnik předložil 
příslušnému orgánu veškeré další informace, které si tento orgán vyžádá. (návrh ECB)

Pozměňovací návrh 583
Kay Swinburne
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, poskytne
svému domovskému příslušnému orgánu 
alespoň jednou ročně popis povahy svých 
strategií algoritmického obchodování, 
podrobnosti o parametrech nebo limitech 
obchodování, jimž systém podléhá, klíčové 
kontroly dodržování a rizik, jež má 
zavedeny pro splnění podmínek podle 
odstavce 1, a podrobnosti o zkoušení svých 
systémů. Příslušný orgán si může od 
investičního podniku kdykoli vyžádat další 
informace o algoritmickém obchodování a 
systémech používaných pro toto 
obchodování.

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním a 
strategiemi vysokofrekvenčního
obchodování, poskytne svému 
domovskému příslušnému orgánu při 
vydání počátečního povolení nebo alespoň 
jednou ročně, a rovněž kdykoli v jeho 
obchodní strategii dojde k významným 
změnám, popis povahy svých strategií 
algoritmického obchodování, podrobnosti 
o parametrech nebo limitech obchodování, 
jimž systém podléhá, klíčové kontroly 
dodržování a rizik, jež má zavedeny pro 
splnění podmínek podle odstavce 1, a 
podrobnosti o zkoušení svých systémů. 
Příslušný orgán si může od investičního 
podniku kdykoli vyžádat další informace o 
algoritmickém obchodování a systémech 
používaných pro toto obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Některé podniky své algoritmy mění neustále, takže i když budou příslušným orgánům zasílat 
podrobnosti každoročně, nemusí toto ustanovení stačit k tomu, aby bylo možné doopravdy 
zjistit, jaké strategie tyto podniky mají, a mělo by proto být rozšířeno i na veškeré podstatné 
změny, k nimž ve strategii jejich algoritmu dojde.

Pozměňovací návrh 584
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, poskytne 
svému domovskému příslušnému orgánu 

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, poskytne 
svému domovskému příslušnému orgánu 
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alespoň jednou ročně popis povahy svých 
strategií algoritmického obchodování, 
podrobnosti o parametrech nebo limitech 
obchodování, jimž systém podléhá, klíčové 
kontroly dodržování a rizik, jež má 
zavedeny pro splnění podmínek podle 
odstavce 1, a podrobnosti o zkoušení svých 
systémů. Příslušný orgán si může od 
investičního podniku kdykoli vyžádat další 
informace o algoritmickém obchodování a 
systémech používaných pro toto 
obchodování.

alespoň jednou ročně popis povahy svých 
strategií algoritmického obchodování, 
podrobnosti o parametrech nebo limitech 
obchodování, jimž systém podléhá, klíčové 
kontroly dodržování a rizik, jež má 
zavedeny pro splnění podmínek podle 
odstavce 1, a podrobnosti o zkoušení svých 
systémů. Investiční podnik je povinen 
příslušnému orgánu kdykoli na jeho 
žádost předložit další informace o 
algoritmickém obchodování a systémech 
používaných pro toto obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 17 odst. 2 navrhované směrnice MiFID by měl zajistit, aby investiční podnik předložil 
příslušnému orgánu veškeré další informace, které si tento orgán vyžádá.

Pozměňovací návrh 585
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, poskytne 
svému domovskému příslušnému orgánu 
alespoň jednou ročně popis povahy svých 
strategií algoritmického obchodování, 
podrobnosti o parametrech nebo limitech 
obchodování, jimž systém podléhá, klíčové 
kontroly dodržování a rizik, jež má 
zavedeny pro splnění podmínek podle 
odstavce 1, a podrobnosti o zkoušení svých 
systémů. Příslušný orgán si může od 
investičního podniku kdykoli vyžádat další 
informace o algoritmickém obchodování a 
systémech používaných pro toto 
obchodování.

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, poskytne 
svému domovskému příslušnému orgánu 
alespoň jednou ročně nebo na jeho žádost
popis povahy svých strategií 
algoritmického obchodování, podrobnosti 
o parametrech nebo limitech obchodování, 
jimž systém podléhá, klíčové kontroly 
dodržování a rizik, jež má zavedeny pro 
splnění podmínek podle odstavce 1, a 
podrobnosti o zkoušení svých systémů. 
Příslušný orgán si může od investičního 
podniku kdykoli vyžádat další informace o 
algoritmickém obchodování a systémech 
používaných pro toto obchodování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 586
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, poskytne 
svému domovskému příslušnému orgánu 
alespoň jednou ročně popis povahy svých 
strategií algoritmického obchodování, 
podrobnosti o parametrech nebo limitech 
obchodování, jimž systém podléhá, klíčové 
kontroly dodržování a rizik, jež má 
zavedeny pro splnění podmínek podle 
odstavce 1, a podrobnosti o zkoušení svých 
systémů. Příslušný orgán si může od 
investičního podniku kdykoli vyžádat další 
informace o algoritmickém obchodování a 
systémech používaných pro toto 
obchodování.

2. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, poskytne 
svému domovskému příslušnému orgánu 
alespoň jednou ročně popis povahy svých 
strategií algoritmického obchodování, 
podrobnosti o parametrech nebo limitech 
obchodování, jimž systém podléhá, klíčové 
kontroly dodržování a rizik, jež má 
zavedeny pro splnění podmínek podle 
odstavce 1, a podrobnosti o zkoušení svých 
systémů. Příslušný orgán si může od 
investičního podniku kdykoli vyžádat další 
informace o algoritmickém obchodování a 
systémech používaných pro toto 
obchodování, včetně zdrojového kódu 
těchto algoritmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Investiční podnik, který se zabývá 
strategií vysokofrekvenčního 
obchodování, předkládá svému 
domovskému příslušnému orgánu každý 
den hrubou auditní stopu své nabídky a 
obchodní činnosti realizované na všech 
regulovaných trzích či v systémech MTF.

Or. en
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Odůvodnění

Vyčerpávající auditní stopa nabídky vázané na určitý algoritmus vysokofrekvenčního 
obchodování a obchodní činnosti je velmi důležitým nástrojem umožňujícím monitorovat 
v rámci všech obchodních míst zneužívání trhu. Dohled napříč trhy v současnosti neexistuje. 
Regulačním orgánům tato auditní stopa rovněž umožní lépe pochopit obchodní vzorce 
vysokofrekvenčního obchodování a zvláště pak jeho vysoký poměr příkazů vůči obchodům.

Pozměňovací návrh 588
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Investiční podnik, který se zabývá 
strategií vysokofrekvenčního 
obchodování, uchovává ve schválené 
podobě hrubou auditní stopu veškerých 
svých nabídek a obchodních aktivit 
realizovaných na veškerých obchodních 
místech a na žádost příslušného 
vnitrostátního orgánu ji tomuto orgánu 
zpřístupní.

Or. en

Odůvodnění

Od událostí, k nimž došlo v souvislosti s „Flash Crash“, se diskuse ve Spojených státech 
soustředí na potřebu nově definovat konsolidovanou auditní stopu tržní činnosti, tak aby bylo 
možné v plném rozsahu zjistit přesný sled událostí, které k abnormálním tržním podmínkám 
vedly. Centrální shromažďování těchto údajů by pro veřejné orgány představovalo obrovskou 
a nákladnou technologickou zátěž, jednotlivé podniky by však měly být schopny uchovávat své 
vlastní údaje, aby příslušné orgány měly možnost v případě potřeby činnost na trhu 
zrekonstruovat.

Pozměňovací návrh 589
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Investiční podnik, který se zabývá 
strategií vysokofrekvenčního 
obchodování, poskytne příslušnému 
orgánu hrubou auditní stopu své nabídky 
a obchodní činnosti. Orgán ESMA 
vypracuje závazné technické normy, jimiž 
vymezí, které údaje mají být poskytovány a 
v jakém formátu.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Orgán ESMA vypracuje návrh 
regulačních technických norem, jimiž 
v souladu s odst. 2a vymezí, které údaje 
mají být poskytovány a v jakém formátu, 
s cílem umožnit v rámci všech členských 
států konsolidaci auditní stopy.
Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
______________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců ode dne vstupu této směrnice
v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Účinná regulace současných celosvětových trhů vyžaduje konsolidaci údajů o 
vysokofrekvenčním obchodování, která musí být provedena na mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh 591
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategie algoritmického obchodování 
musí být v nepřetržitém provozu během 
celé doby obchodování obchodního místa, 
jemuž zasílá příkazy nebo prostřednictvím 
jehož systémů provádí transakce. 
Parametry nebo limity obchodování 
strategie algoritmického obchodování 
zajistí, že strategie stanoví pevné kotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je 
těmto obchodním místům pravidelně, 
průběžně, nepřetržitě a nezávisle na 
podmínkách panujících na trhu 
poskytována likvidita.

3. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, zajistí, aby 
veškeré strategie vysokofrekvenčního 
algoritmického obchodování, které 
provádí, byly v nepřetržitém provozu 
během celé doby obchodování obchodního 
místa, jemuž tento investiční podnik zasílá 
příkazy nebo prostřednictvím jehož 
systémů provádí transakce. Parametry nebo 
limity obchodování strategie 
vysokofrekvenčního algoritmického 
obchodování zajistí, že strategie 
vysokofrekvenčního algoritmického 
obchodování stanoví v souladu s běžným 
obchodním chováním pevné kotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je 
těmto obchodním místům pravidelně, 
průběžně a nepřetržitě poskytována 
likvidita.

Za výjimečných okolností, pokud by došlo 
k narušení kontroly rizik zavedené 
v souladu s odst. 1, mohou investiční 
podniky svou činnost na trhu pozastavit. 
Orgán ESMA vytvoří pokyny, jimiž 
upřesní typy podmínek, kdy je takové 
pozastavení činnosti nezbytné, a obchodní 
místa tyto podmínky zapracují do svých 
provozních pravidel.
Pokud na základě ustanovení tohoto 
odstavce pozastaví některý investiční 
podnik svou činnost na trhu, je povinen o 
tom neprodleně informovat dotyčné 
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obchodní místo a příslušný vnitrostátní 
orgán.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z návrhu neoficiálního dokumentu Komise ohledně vysokofrekvenčního obchodování, 
v němž Komise navrhuje, že za určitých okolností si kontroly rizika v rámci investičního 
podniku mohou vyžádat, aby bylo nepřetržité stanovování kotací zastaveno.  Subjektem, který 
má k monitorování těchto okolností nejlepší předpoklady, je však obchodní místo, a to v rámci 
svých pravidel týkajících se vytváření trhu / poskytování likvidity a postupující ve spolupráci 
s příslušným orgánem. Pokyny vytvořené orgánem ESMA by měly stanovit parametry, ale 
nejlépe rozpoznat, co je za výjimečných okolností pro stabilizaci trhu skutečně prospěšné, 
dokáží nejlépe sama obchodní místa.

Pozměňovací návrh 592
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategie algoritmického obchodování 
musí být v nepřetržitém provozu během 
celé doby obchodování obchodního místa, 
jemuž zasílá příkazy nebo prostřednictvím 
jehož systémů provádí transakce. 
Parametry nebo limity obchodování 
strategie algoritmického obchodování 
zajistí, že strategie stanoví pevné kotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je 
těmto obchodním místům pravidelně, 
průběžně, nepřetržitě a nezávisle na 
podmínkách panujících na trhu 
poskytována likvidita.

3. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, zajistí, aby 
veškeré strategie vysokofrekvenčního 
algoritmického obchodování, které 
provádí, byly v nepřetržitém provozu 
během celé doby obchodování obchodního 
místa, jemuž tento investiční podnik zasílá 
příkazy nebo prostřednictvím jehož 
systémů provádí transakce. Parametry nebo 
limity obchodování strategie 
vysokofrekvenčního algoritmického 
obchodování zajistí, že strategie 
vysokofrekvenčního algoritmického 
obchodování stanoví v souladu s běžným 
obchodním chováním pevné kotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je 
těmto obchodním místům pravidelně, 
průběžně a nepřetržitě poskytována 
likvidita, pokud nenastanou výjimečné 
okolnosti upřesněné Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94, kdy by 
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došlo k narušení kontroly rizik zavedené v 
souladu s odst. 1.

Investiční podnik požádá příslušný orgán, 
aby mu vydal povolení, že nemusí plnit 
povinnost stanovenou v prvním 
pododstavci. Příslušný orgán během 24 
hodin posoudí, zda nastaly výjimečné 
okolnosti upřesněné prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci, které jsou 
stanoveny v prvním pododstavci, a přijme 
rozhodnutí. Pakliže je tímto rozhodnutím 
investičnímu podniku povoleno neplnit 
povinnost stanovenou v prvním 
pododstavci, vyrozumí příslušný orgán o 
tomto rozhodnutí orgán ESMA. Orgán 
ESMA neprodleně uvědomí příslušné 
orgány ostatních členských států. Pokud 
příslušný orgán nesouhlasí s opatřením, 
které ve vztahu k některému investičnímu 
podniku poskytujícímu služby na jeho 
území přijme jiný příslušný orgán, může 
být orgán ESMA těmto orgánům 
nápomocen při hledání dohody v souladu 
s čl. 19 nařízení (EU) č. 1095/2010. Ke 
smírnému urovnání sporu by mělo dojít 
během 2 dní. Pokud dotyčné příslušné 
orgány ve lhůtě pro smírné urovnání 
sporu nedosáhnou dohody, může orgán 
ESMA přijmout rozhodnutí v souladu s čl. 
19 odst. 3. nařízení (EU) č. 1095/2010. 
Toto rozhodnutí musí být přijato během 2 
dní.

Or. en

Odůvodnění

Inspirováno neoficiálním dokumentem Evropské komise.

Pozměňovací návrh 593
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategie algoritmického obchodování 
musí být v nepřetržitém provozu během 
celé doby obchodování obchodního místa, 
jemuž zasílá příkazy nebo prostřednictvím 
jehož systémů provádí transakce. 
Parametry nebo limity obchodování 
strategie algoritmického obchodování 
zajistí, že strategie stanoví pevné kotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je 
těmto obchodním místům pravidelně, 
průběžně, nepřetržitě a nezávisle na 
podmínkách panujících na trhu
poskytována likvidita.

3. Investiční podnik podílející se na 
režimu tvorby trhu, jejž nabízí dané 
obchodní místo, přistoupí na závaznou 
písemnou dohodu uzavřenou mezi tímto 
podnikem a dotyčným obchodním místem, 
v níž jsou stanoveny hlavní povinnosti 
vyplývající z režimu tvorby trhu, a 
plní podmínky tohoto režimu, které 
zahrnují mj. i ustanovení ohledně likvidity 
za obvyklých tržních podmínek. Investiční 
podnik zavede účinné systémy a kontroly 
rizik, aby zajistil, že bude schopen 
nepřetržitě plnit své povinnosti, které pro 
něho z uvedené závazné písemné dohody 
vyplývají. Nestanoví-li tato závazná 
písemná dohoda jinak, musí být veškeré 
strategie algoritmického obchodování, 
které tento podnik provozuje za účelem 
své účasti na režimu tvorby trhu, v 
nepřetržitém provozu během celé doby 
obchodování obchodního místa, jemuž 
zasílá příkazy nebo prostřednictvím jehož 
systémů provádí transakce. Parametry nebo 
limity obchodování strategie 
algoritmického obchodování zajistí, že 
strategie stanoví pevné kotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je 
těmto obchodním místům pravidelně a
průběžně po určitý minimální poměrný 
úsek nepřetržité doby obchodování a 
s ohledem na platné tržní podmínky, 
pravidla a právní předpisy poskytována 
likvidita.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s pozměňovacími návrhy, které k čl. 51 
odst. 1 a (novému) a čl. 51 odst. 7 předložila Corien Wortmann-Koolová.

Pozměňovací návrh 594
Olle Schmidt
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za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategie algoritmického obchodování 
musí být v nepřetržitém provozu během 
celé doby obchodování obchodního místa, 
jemuž zasílá příkazy nebo prostřednictvím 
jehož systémů provádí transakce. 
Parametry nebo limity obchodování 
strategie algoritmického obchodování 
zajistí, že strategie stanoví pevné kotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je
těmto obchodním místům pravidelně, 
průběžně, nepřetržitě a nezávisle na 
podmínkách panujících na trhu 
poskytována likvidita.

3. Strategie vysokofrekvenčního
obchodování, které splňují podmínky čl. 4 
odst. 30b, musí být v rozsahu, který 
stanoví orgán ESMA a který je nezbytný 
k zajištění řádného fungování trhů, 
schopny fungovat v nepřetržitém provozu 
během celé doby obchodování obchodního 
místa, jemuž zasílá příkazy nebo 
prostřednictvím jehož systémů provádí 
transakce. Podniky, které využívají 
strategií tvorby trhu, musí splňovat 
zvláštní požadavky stanovené obchodními 
místy na základě konzultace s příslušnými 
orgány, jejichž účelem je zabezpečit na 
daném obchodním místě likviditu a zajistit 
důvěru investorů v dotyčný trh.

Or. en

Odůvodnění

O poskytování služeb v oblasti tvorby trhu lze žádat pouze ty investiční podniky, které mají 
pro tvorbu trhu určitou strategii. V rámci technických norem by měly být zohledněny pokyny 
orgánu ESMA týkající se systémů a kontrol v prostředí automatizovaného obchodování, s 
nimiž tyto otázky souvisí. Tato formulace orgánu ESMA, resp. obchodním místům, umožňuje 
náležitým způsobem nastavit podmínky pro uplatňování požadavků stanovených v čl. 17 odst. 
3, a to jak co se týče otázky, na které strategie vysokofrekvenčního obchodování se tyto 
požadavky mají vztahovat, tak i co se týče přísnosti těchto požadavků. 

Pozměňovací návrh 595
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategie algoritmického obchodování 3. Investiční podnik, který se zabývá 
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musí být v nepřetržitém provozu během 
celé doby obchodování obchodního místa, 
jemuž zasílá příkazy nebo prostřednictvím 
jehož systémů provádí transakce. 
Parametry nebo limity obchodování 
strategie algoritmického obchodování 
zajistí, že strategie stanoví pevné kotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je 
těmto obchodním místům pravidelně, 
průběžně, nepřetržitě a nezávisle na 
podmínkách panujících na trhu 
poskytována likvidita.

algoritmickým obchodováním, zajistí, aby 
veškeré strategie vysokofrekvenčního 
algoritmického obchodování, které 
provádí, byly v nepřetržitém provozu 
během celé doby obchodování obchodního 
místa, jemuž zasílá příkazy nebo 
prostřednictvím jehož systémů provádí 
transakce. Parametry nebo limity 
obchodování strategie algoritmického 
vysokofrekvenčního obchodování zajistí, 
že strategie bude nepřetržitě stanovovat
pevné kotace za konkurenceschopné ceny, 
díky čemuž je těmto obchodním místům 
pravidelně, průběžně, nepřetržitě a 
nezávisle na podmínkách panujících na 
trhu poskytována likvidita.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že účelem celé řady obchodních algoritmů není vytváření zisku bez ohledu 
na směr pohybu cen, je na místě požadavek, aby se podílely na tvorbě trhu. Tato povinnost je 
vysokofrekvenčnímu obchodování uložena oprávněně a zmírňuje riziko, že tito účastníci 
přestanou poskytovat likviditu právě ve chvíli, kdy ji trh nejvíce potřebuje. Je také důležité 
zajistit, že podniky zabývající se vysokofrekvenčním obchodováním budou nepřetržitě 
stanovovat realistické ceny.

Pozměňovací návrh 596
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategie algoritmického obchodování 
musí být v nepřetržitém provozu během 
celé doby obchodování obchodního místa, 
jemuž zasílá příkazy nebo prostřednictvím 
jehož systémů provádí transakce. 
Parametry nebo limity obchodování
strategie algoritmického obchodování 
zajistí, že strategie stanoví pevné kotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je 
těmto obchodním místům pravidelně, 

3. Splňuje-li investiční podnik podmínky 
čl. 4 odst. 6, setrvává pokud možno v 
nepřetržitém provozu během celé doby 
obchodování obchodního místa, jemuž 
zasílá příkazy nebo prostřednictvím jehož 
systému provádí transakce. Obchodní
strategie tohoto podniku zajistí, že bude 
bez přerušení stanovovat pevné kotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je 
těmto obchodním místům pravidelně, 



PE489.464v01-00 136/164 AM\901764CS.doc

CS

průběžně, nepřetržitě a nezávisle na 
podmínkách panujících na trhu 
poskytována likvidita.

průběžně a nepřetržitě poskytována 
likvidita.

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem 
vztahujících se k požadavkům uvedeným 
v odst. 3, zejména pokud jde o případy 
napjaté situace na trhu. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010. 
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[...]*.
________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. en

Odůvodnění

V rámci technických norem by měly být zohledněny pokyny orgánu ESMA týkající se systémů 
a kontrol v prostředí automatizovaného obchodování, které souvisí s čl. 17 odst. 3 a s otázkou 
rozsahu a přísnosti povinností v případě některých strategií vysokofrekvenčního obchodování.

Pozměňovací návrh 598
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Investiční podnik, který provozuje 
strategii vysokofrekvenčního 
obchodování, zajistí, aby každá pozice 
v rámci určitého koupeného či prodaného 
finančního nástroje byla zachována 
alespoň po dobu 30 vteřin.

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Obchodní místa mají možnost ukládat 
svým členům či účastníkům poplatky za 
účelem zachování poměru transakcí vůči 
příkazům na úrovni, kdy lze předejít riziku 
narušení řádného fungování dotyčného 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Dodatečné poplatky se osvědčily jako účinný způsob, jak udržet poměr transakcí vůči 
příkazům na úrovni, kdy je možné zajistit řádné fungování dotyčného trhu.

Pozměňovací návrh 600
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
elektronický přístup k obchodnímu místu, 
má zavedeny účinné systémy a kontroly, 
které zajistí řádné posouzení a přezkum 
způsobilosti osob využívajících tuto službu 
a zajistí, aby osoby využívající tuto službu 
nesměly překročit přiměřené předem 
stanovené obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
investiční podnik nebo které by mohlo vést 
nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 
písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) č. 
[MAR] a pravidel obchodního místa.

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
elektronický přístup nebo sponzorovaný 
přístup k obchodnímu místu, má zavedeny 
účinné systémy a kontroly, které zajistí 
řádné posouzení a přezkum způsobilosti 
osob využívajících tuto službu a zajistí, aby 
osoby využívající tuto službu nesměly 
překročit přiměřené předem stanovené 
obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby byly 
prováděny patřičné kontroly rizik 
v souladu s nařízením (EU) č. [MAR] 
nebo pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 
písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby v rámci této dohody byla 
stanovena jasná odpovědnost za zajištění 
toho, že obchodování s využitím této 
služby splňuje požadavky této směrnice, 
nařízení (EU) č. [MAR] a pravidel 
obchodního místa. Investiční podniky 
neposkytují „nechráněný“ ani 
„nefiltrovaný“ sponzorovaný přístup 
k obchodnímu místu.

Or. en

Odůvodnění

Formulace je navržena tak, aby se zajistilo, že všechny investiční podniky nabízející přímý 
přístup na trh nebo sponzorovaný přístup zavedou příslušné předobchodní kontroly a 
organizační požadavky napomáhající spravedlivému a řádnému obchodování v prostředí 
automatizovaného obchodování, včetně vestavěného automatického zamítání příkazů, které 
nesplňují určité parametry. To je v souladu s pokyny orgánu ESMA k systémům a kontrolám, 
které byly vydány dne 22. prosince 2011, ref. č.: ESMA/2011/456.

Pozměňovací návrh 601
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
elektronický přístup k obchodnímu místu, 
má zavedeny účinné systémy a kontroly, 
které zajistí řádné posouzení a přezkum 
způsobilosti osob využívajících tuto službu 
a zajistí, aby osoby využívající tuto službu 
nesměly překročit přiměřené předem 
stanovené obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
investiční podnik nebo které by mohlo vést 
nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 
písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal 
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) 
č. [MAR] a pravidel obchodního místa.

4. Investiční podniky neposkytují přímý 
elektronický přístup k obchodnímu místu.

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
elektronický přístup k obchodnímu místu, 
má zavedeny účinné systémy a kontroly, 
které zajistí řádné posouzení a přezkum 
způsobilosti osob využívajících tuto službu 

4. Investiční podniky neposkytují 
sponzorovaný přístup k obchodnímu 
místu. Investiční podnik, který poskytuje 
přímý přístup na trh v rámci obchodního 
místa, má zavedeny účinné systémy a 
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a zajistí, aby osoby využívající tuto službu 
nesměly překročit přiměřené předem 
stanovené obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
investiční podnik nebo které by mohlo vést 
nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 
písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal 
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) č. 
[MAR] a pravidel obchodního místa.

kontroly, které zajistí řádné posouzení a 
přezkum způsobilosti osob využívajících 
tuto službu a zajistí, aby osoby využívající 
tuto službu nesměly překročit přiměřené 
předem stanovené obchodní a úvěrové 
limity, aby obchodování osob, které 
používají tuto službu, bylo řádně sledováno 
a aby patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
investiční podnik nebo které by mohlo vést 
nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 
písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal 
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) č. 
[MAR] a pravidel obchodního místa.

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
elektronický přístup k obchodnímu místu, 
má zavedeny účinné systémy a kontroly, 
které zajistí řádné posouzení a přezkum 
způsobilosti osob využívajících tuto službu 
a zajistí, aby osoby využívající tuto službu 
nesměly překročit přiměřené předem 
stanovené obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
investiční podnik nebo které by mohlo vést 

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
elektronický přístup k obchodnímu místu, 
má zavedeny účinné systémy a kontroly, 
které zajistí řádné posouzení a přezkum 
způsobilosti osob využívajících tuto službu 
a zajistí, aby osoby využívající tuto službu 
nesměly překročit přiměřené předem 
stanovené obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
investiční podnik nebo které by mohlo vést 
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nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 
písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal 
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) č. 
[MAR] a pravidel obchodního místa.

nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa, a monitoruje 
poměr podaných příkazů vůči příkazům 
provedeným. Investiční podnik zajistí, aby 
existovala závazná písemná dohoda mezi 
podnikem a danou osobou, pokud jde o 
základní práva a povinnosti vyplývající z 
poskytování této služby, a aby podnik 
podle dohody zůstal odpovědný za zajištění 
toho, že obchodování s využitím této 
služby splňuje požadavky této směrnice, 
nařízení (EU) č. [MAR] a pravidel 
obchodního místa.

Or. en

Odůvodnění

Kromě provozovatelů systémů MTF a OTF na regulovaných trzích (čl. 51 odst. 3) jsou 
povinny monitorovat poměr podaných a zrušených příkazů také subjekty nabízející služby 
v oblasti přímého přístupu na trh. Mezní poměr bude stanoven v čl. 8 odst. 3 písm. c) 
směrnice o zneužívání trhu (MAD) v nové odrážce: „– zrušení příkazů v počtu převyšujícím 
denní poměr 30 % provedených příkazů vůči příkazům podaným, není-li k tomu příslušnému 
orgánu podáno písemné vysvětlení“.

Pozměňovací návrh 604
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
elektronický přístup k obchodnímu místu, 
má zavedeny účinné systémy a kontroly, 
které zajistí řádné posouzení a přezkum 
způsobilosti osob využívajících tuto službu 
a zajistí, aby osoby využívající tuto službu 
nesměly překročit přiměřené předem 
stanovené obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
přístup na trh v rámci obchodního místa, 
má zavedeny účinné systémy a kontroly, 
které zajistí řádné posouzení a přezkum 
způsobilosti osob využívajících tuto službu 
a zajistí, aby osoby využívající tuto službu 
nesměly překročit přiměřené předem 
stanovené obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
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investiční podnik nebo které by mohlo vést 
nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 
písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal 
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) č. 
[MAR] a pravidel obchodního místa.

investiční podnik nebo které by mohlo vést 
nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 
písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal 
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) č. 
[MAR] a pravidel obchodního místa.

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 605
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
elektronický přístup k obchodnímu místu, 
má zavedeny účinné systémy a kontroly, 
které zajistí řádné posouzení a přezkum 
způsobilosti osob využívajících tuto službu 
a zajistí, aby osoby využívající tuto službu 
nesměly překročit přiměřené předem 
stanovené obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
investiční podnik nebo které by mohlo vést 

4. Investiční podnik, který poskytuje 
přístup k obchodnímu místu, má zavedeny 
účinné systémy a kontroly, které zajistí 
řádné posouzení a přezkum způsobilosti 
osob využívajících tuto službu a zajistí, aby 
osoby využívající tuto službu nesměly 
překročit přiměřené předem stanovené 
obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
investiční podnik nebo které by mohlo vést 



AM\901764CS.doc 143/164 PE489.464v01-00

CS

nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 
písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal 
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) č. 
[MAR] a pravidel obchodního místa.

nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 
písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal 
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) č. 
[MAR] a pravidel obchodního místa.

Or. en

Odůvodnění

Náležité předobchodní kontroly a organizační požadavky, které zajistí integritu a efektivní 
fungování trhu, musí mít zavedeny všechny investiční podniky, které nabízejí přístup na trh, ať 
už se jedná o přímý elektronický přístup nebo přístup sponzorovaný.

Pozměňovací návrh 606
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
elektronický přístup k obchodnímu místu, 
má zavedeny účinné systémy a kontroly, 
které zajistí řádné posouzení a přezkum 
způsobilosti osob využívajících tuto službu 
a zajistí, aby osoby využívající tuto službu 
nesměly překročit přiměřené předem 
stanovené obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
investiční podnik nebo které by mohlo vést 
nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
přístup na trh v rámci obchodního místa, 
má zavedeny účinné systémy a kontroly, 
které zajistí řádné posouzení a přezkum 
způsobilosti osob využívajících tuto službu 
a zajistí, aby osoby využívající tuto službu 
nesměly překročit přiměřené předem 
stanovené obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
investiční podnik nebo které by mohlo vést 
nebo přispět k narušení trhu nebo být v 
rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] nebo 
pravidly obchodního místa. Investiční 
podnik zajistí, aby existovala závazná 
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písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal 
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) č. 
[MAR] a pravidel obchodního místa.

písemná dohoda mezi podnikem a danou 
osobou, pokud jde o základní práva a 
povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal 
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) č. 
[MAR] a pravidel obchodního místa.

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Investiční podniky svým klientům 
neposkytují v rámci žádného obchodního 
místa nefiltrovaný přímý přístup na trh.

Or. en

Odůvodnění

V technických pokynech 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)), se uvádí, jakou úroveň mají mít kontroly, které je nutné zavést 
v případě, že podnik nabízí přímý přístup na trh – „nefiltrovaný“ či „nechráněný 
sponzorovaný přístup“ byl zakázán, což by se mělo potvrdit i v článcích směrnice MiFID.

Pozměňovací návrh 608
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. S cílem zajistit, aby žádná strana 
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nebyla diskriminována či znevýhodněna, 
pokud jde o příležitosti, které nabízí 
vysokofrekvenční obchodování, členské 
státy rovněž zajistí, aby přístup na 
příslušná tržní místa byl poskytován na 
základě rovných podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Za účelem boje proti zneužívání trhu 
souvisejícímu s vysokofrekvenčním 
obchodováním členské státy zajistí, aby 
regulované trhy a další obchodní místa 
měly k dispozici vhodné nástroje 
umožňující provádět v případě všech 
druhů transakcí dohled, sledování 
činnosti a kontroly v místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 týkajících se opatření k upřesnění 
podrobných organizačních požadavků 
stanovených v odstavcích 1 až 5, které mají 
být kladeny na investiční podniky, jež 
poskytují různé investiční služby a/nebo 
vykonávají různé investiční činnosti a 

6. Orgán ESMA vypracuje návrh 
regulačních technických norem k 
upřesnění podrobných organizačních 
požadavků stanovených v odstavcích 1 až 
5, které mají být kladeny na investiční 
podniky, jež poskytují různé investiční 
služby a/nebo vykonávají různé investiční 
činnosti a poskytují doplňkové služby nebo 
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poskytují doplňkové služby nebo jejich 
kombinaci.

jejich kombinaci.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10–14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
__________________

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

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA pro tuto oblast již vypracoval písemné pokyny, a proto má v tomto ohledu lepší 
technické znalosti než Komise.

Pozměňovací návrh 611
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 týkajících se opatření k upřesnění 
podrobných organizačních požadavků 
stanovených v odstavcích 1 až 5, které mají 
být kladeny na investiční podniky, jež 
poskytují různé investiční služby a/nebo 
vykonávají různé investiční činnosti a 
poskytují doplňkové služby nebo jejich 
kombinaci.

6. Orgán ESMA vypracuje návrh 
regulačních technických norem k 
upřesnění podrobných organizačních 
požadavků stanovených v odstavcích 1 až 
5, které mají být kladeny na investiční 
podniky, jež poskytují různé investiční 
služby a/nebo vykonávají různé investiční 
činnosti a poskytují doplňkové služby nebo 
jejich kombinaci.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
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Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
_________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou otázku a oblast, pro kterou orgán ESMA již vydal pokyny, a proto je 
vhodnější, aby tato pravomoc byla svěřena orgánu ESMA.

Pozměňovací návrh 612
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Každá finanční instituce, která získala 
povolení na základě směrnice 2009/65/ES 
[o koordinaci právních a správních 
předpisů týkajících se subjektů 
kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP)], směrnice 2009/138/ES 
[o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)], 
směrnice 2003/41/ES [o činnostech 
institucí zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a dohledu nad nimi] nebo 
směrnice 2011/61/EU [o správcích 
alternativních investičních fondů], je 
v případě, že se zabývá algoritmickým 
obchodováním, včetně 
vysokofrekvenčního algoritmického 
obchodování, povinna plnit závazky, které 
pro ni vyplývají z odst. 1, 2, 2a a 3 tohoto 
článku.

Or. en
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Odůvodnění

Inspirováno neoficiálním dokumentem Evropské komise.

Pozměňovací návrh 613
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 18 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup obchodování a dokončování 
transakcí v systému MTF a OTF

Postup obchodování a dokončování 
transakcí v systému MTF

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy kromě splnění požadavků 
stanovených v článku 16 vyžadují, aby 
investiční podniky nebo organizátoři trhu 
provozující systém MTF nebo OTF 
stanovili transparentní pravidla a postupy 
pro spravedlivé a řádné obchodování 
a stanovili objektivní kritéria pro účinné 
provádění příkazů. Zavedou mechanismy 
k řádnému řízení technických operací 
systému, včetně účinných nouzových 
opatření pro případ narušení systémů.

1. Členské státy kromě splnění požadavků 
stanovených v článku 16 vyžadují, aby 
investiční podniky nebo organizátoři trhu 
provozující systém MTF stanovili 
transparentní pravidla a postupy pro 
spravedlivé a řádné obchodování 
a stanovili objektivní a pevně stanovená
kritéria pro účinné provádění příkazů. 
Zavedou mechanismy k řádnému řízení 
technických operací systému, včetně 
účinných nouzových opatření pro případ 
narušení systémů.

Or. en

Odůvodnění

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
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surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Pozměňovací návrh 615
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy kromě splnění požadavků 
stanovených v článku 16 vyžadují, aby 
investiční podniky nebo organizátoři trhu 
provozující systém MTF nebo OTF 
stanovili transparentní pravidla a postupy
pro spravedlivé a řádné obchodování 
a stanovili objektivní kritéria pro účinné 
provádění příkazů. Zavedou mechanismy 
k řádnému řízení technických operací 
systému, včetně účinných nouzových 
opatření pro případ narušení systémů. 

1. Členské státy kromě splnění požadavků 
stanovených v článku 16 vyžadují, aby 
investiční podniky nebo organizátoři trhu 
provozující systém MTF stanovili 
transparentní a pevně stanovená pravidla 
a postupy pro spravedlivé a řádné 
obchodování a stanovili objektivní a pevně 
stanovená kritéria pro účinné provádění 
příkazů. Zavedou mechanismy k řádnému 
řízení technických operací systému, včetně 
účinných nouzových opatření pro případ 
narušení systémů.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zajistí, že na všechny mnohostranné obchodní platformy, 
bez ohledu na to, zda se jedná o regulovaný trh nebo systém MTF, se budou vztahovat pevně 
stanovené požadavky na provádění příkazů, zajišťující všem investorům předvídatelný a 
spravedlivý výsledek. Tato úprava je velmi důležitá z hlediska ochrany investorů před 
svévolně určovanými cenami.
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Pozměňovací návrh 616
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy kromě splnění požadavků 
stanovených v článku 16 vyžadují, aby 
investiční podniky nebo organizátoři trhu 
provozující systém MTF nebo OTF 
stanovili transparentní pravidla a postupy 
pro spravedlivé a řádné obchodování 
a stanovili objektivní kritéria pro účinné 
provádění příkazů. Zavedou mechanismy 
k řádnému řízení technických operací 
systému, včetně účinných nouzových 
opatření pro případ narušení systémů.

1. Členské státy kromě splnění požadavků 
stanovených v článku 16 vyžadují, aby 
investiční podniky nebo organizátoři trhu 
provozující systém MTF stanovili 
transparentní pravidla a postupy pro 
spravedlivé a řádné obchodování 
a stanovili objektivní a pevně stanovená
kritéria pro účinné provádění příkazů. 
Zavedou mechanismy k řádnému řízení 
technických operací systému, včetně 
účinných nouzových opatření pro případ 
narušení systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF stanovili 
transparentní pravidla pro kritéria určování 
finančních nástrojů, s nimiž lze v jejich 
systémech obchodovat.

2. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu provozující 
systém MTF stanovili transparentní 
pravidla pro kritéria určování finančních 
nástrojů, s nimiž lze v jejich systémech 
obchodovat.

Or. en

Odůvodnění

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



AM\901764CS.doc 151/164 PE489.464v01-00

CS

Pozměňovací návrh 618
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby v případě 
potřeby investiční podniky nebo 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF poskytli dostatečné veřejně 
dostupné informace nebo umožnili 
k takovým informacím přístup, aby mohli 
uživatelé učinit investiční rozhodnutí, a to 
s přihlédnutím k povaze uživatelů 
i k typům obchodovaných nástrojů.

Členské státy vyžadují, aby v případě 
potřeby investiční podniky nebo 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
poskytli dostatečné veřejně dostupné 
informace nebo umožnili k takovým 
informacím přístup, aby mohli uživatelé 
učinit investiční rozhodnutí, a to 
s přihlédnutím k povaze uživatelů 
i k typům obchodovaných nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Kategorie systémů OTF je vypuštěna, protože všechny obchodní platformy provozované 
organizátory trhu nebo investičními podniky 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 619
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF stanovili ,
zveřejnili a udržovali transparentní 
pravidla založená na objektivních kritériích 
upravující přístup k jejich systému.

3. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF stanovili, zveřejnili 
a udržovali transparentní a 
nediskriminační pravidla založená na 
objektivních kritériích upravující přístup 
k jejich systému.
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Or. en

Pozměňovací návrh 620
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF stanovili,
zveřejnili a udržovali transparentní 
pravidla založená na objektivních kritériích 
upravující přístup k jejich systému.

3. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu provozující 
systém MTF stanovili, zveřejnili a 
udržovali transparentní pravidla založená 
na objektivních kritériích.

Or. en

Odůvodnění

Kategorie systémů OTF je vypuštěna, protože všechny obchodní platformy provozované 
organizátory trhu nebo investičními podniky 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 621
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu 
provozující systém MTF nebo OTF přijali 
opatření k jasnému označení a řešení 
potenciálních negativních důsledků, které 
by na provoz systému MTF nebo OTF 
nebo jeho účastníky mohl mít jakýkoli 
střet zájmů mezi zájmy systému MTF, 
OTF, jeho vlastníků nebo jeho 
organizátora a řádným fungováním 
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systému MTF nebo OTF.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek zohledňuje 12. bod odůvodnění, pokud jde o systémy MTF a OTF, a poskytuje 
investorům větší možnost volby mezi protistranami, s nimiž vstoupí do styku.

Pozměňovací návrh 622
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF jasně informovali 
uživatele o tom, jakou má každý z nich 
odpovědnost za vypořádání transakcí 
prováděných v systému. Členské státy dále 
vyžadují, aby investiční podniky nebo 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF přijali nezbytná opatření 
umožňující efektivní vypořádávání 
transakcí uzavřených v rámci systémů 
MTF nebo OTF .

4. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu provozující 
systém MTF jasně informovali uživatele 
o tom, jakou má každý z nich odpovědnost 
za vypořádání transakcí prováděných 
v systému. Členské státy dále vyžadují, aby 
investiční podniky nebo organizátoři trhu 
provozující systém MTF přijali nezbytná 
opatření umožňující efektivní 
vypořádávání transakcí uzavřených v rámci 
systémů MTF.

Or. en

Odůvodnění

Kategorie systémů OTF je vypuštěna, protože všechny obchodní platformy provozované 
organizátory trhu nebo investičními podniky 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 623
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud je v systému MTF nebo OTF bez 
souhlasu emitenta obchodován 
i převoditelný cenný papír, který byl přijat 
k obchodování na regulovaném trhu, 
nepodléhá emitent žádné povinnosti 
týkající se počátečního, průběžného nebo 
jednorázového zveřejňování finančních 
údajů v souvislosti se systémem MTF nebo 
OTF .

5. Pokud je v systému MTF bez souhlasu 
emitenta obchodován i převoditelný cenný 
papír, který byl přijat k obchodování na 
regulovaném trhu, nepodléhá emitent 
žádné povinnosti týkající se počátečního, 
průběžného nebo jednorázového 
zveřejňování finančních údajů v souvislosti 
se systémem MTF.

Or. en

Odůvodnění

Kategorie systémů OTF je vypuštěna, protože všechny obchodní platformy provozované 
organizátory trhu nebo investičními podniky 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 624
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy vyžadují, aby každý 
investiční podnik nebo organizátor trhu 
provozující systém MTF nebo OTF ihned 
splnil veškeré pokyny vydané příslušným 
orgánem podle čl. 72 odst. 1 k pozastavení 
obchodování s finančním nástrojem nebo 
jeho stažení z obchodování.

6. Členské státy vyžadují, aby každý 
investiční podnik nebo organizátor trhu 
provozující systém MTF nebo OTF ihned 
splnil veškeré pokyny vydané příslušným 
orgánem podle čl. 72 písm. d) a e)
k pozastavení obchodování s finančním 
nástrojem nebo jeho stažení z 
obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Sylvie Goulard
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Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy vyžadují, aby každý 
investiční podnik nebo organizátor trhu 
provozující systém MTF nebo OTF ihned 
splnil veškeré pokyny vydané příslušným 
orgánem podle čl. 72 odst. 1 k pozastavení 
obchodování s finančním nástrojem nebo 
jeho stažení z obchodování.

6. Členské státy vyžadují, aby každý 
investiční podnik nebo organizátor trhu 
provozující systém MTF ihned splnil 
veškeré pokyny vydané příslušným 
orgánem podle čl. 72 odst. 1 k pozastavení 
obchodování s finančním nástrojem nebo 
jeho stažení z obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Kategorie systémů OTF je vypuštěna, protože všechny obchodní platformy provozované 
organizátory trhu nebo investičními podniky 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 626
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF poskytli 
příslušnému orgánu podrobný popis 
fungování systému MTF nebo OTF. Každé 
povolení vydané investičnímu podniku 
nebo organizátorovi trhu jako systém MTF 
nebo OTF je oznámeno orgánu ESMA. 
Orgán ESMA vytvoří seznam všech 
systémů MTF a OTF v Unii. Seznam 
obsahuje informace o službách, které 
systém MTF nebo OTF poskytuje, a uvádí 
jedinečný kód identifikující systém MTF a 
OTF pro použití ve zprávách v souladu 
s článkem 23 a články 5 a 9 nařízení (EU) 

8. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF poskytli příslušnému orgánu 
podrobný popis fungování systému MTF, 
včetně veškeré související infrastruktury, 
která je součástí jejich nabídky služeb, 
včetně veškerých vazeb na investiční a 
obchodní podniky, regulované trhy, 
systémy MTF či systematické 
internalizátory nebo včetně mechanismů 
směrování příkazů. Členské státy vyžadují, 
aby investiční podniky a organizátoři trhu 
provozující systém MTF poskytly 
příslušnému orgánu podrobný popis 
mechanismů, které mají zavedeny za 
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č. …/…[MiFIR]. Seznam se pravidelně 
aktualizuje. Orgán ESMA zveřejňuje tento 
seznam na svých internetových stránkách a 
aktualizuje jej.

účelem plnění požadavků stanovených 
v článcích 3 až 10 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR]. Každé povolení vydané 
investičnímu podniku nebo organizátorovi 
trhu jako systém MTF je oznámeno orgánu 
ESMA. Orgán ESMA vytvoří seznam 
všech systémů MTF v Unii. Seznam 
obsahuje informace o službách, které 
systém MTF poskytuje, včetně všech 
finančních nástrojů, s nimiž je přípustné 
na těchto platformách obchodovat, a 
uvádí jedinečný kód identifikující systém 
MTF pro použití ve zprávách v souladu 
s článkem 23 a články 5 a 9 nařízení (EU) 
č. …/… [MiFIR]. Seznam se pravidelně 
aktualizuje. Orgán ESMA zveřejňuje tento 
seznam na svých internetových stránkách a 
aktualizuje jej.

Or. en

Odůvodnění

Mechanismy směrování příkazů, které se mezi investičními podniky a na obchodních místech 
běžně používají, mohou být zdrojem závažných rizik.  Proto by se na ně měly vztahovat 
odpovídající požadavky ohledně zveřejňování informací. Obchodní místa by dále měla 
regulačním orgánům poskytnout podrobný popis toho, jakým způsobem plní požadavky na 
předobchodní transparentnost, které stanoví směrnice MiFIR.

Pozměňovací návrh 627
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF poskytli 
příslušnému orgánu podrobný popis 
fungování systému MTF nebo OTF. Každé 
povolení vydané investičnímu podniku 
nebo organizátorovi trhu jako systém MTF 
nebo OTF je oznámeno orgánu ESMA. 
Orgán ESMA vytvoří seznam všech 

8. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF poskytli příslušnému orgánu 
podrobný popis fungování systému MTF. 
Každé povolení vydané investičnímu 
podniku nebo organizátorovi trhu jako 
systém MTF je oznámeno orgánu ESMA. 
Orgán ESMA vytvoří seznam všech 
systémů MTF v Unii. Seznam obsahuje 
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systémů MTF a OTF v Unii. Seznam 
obsahuje informace o službách, které 
systém MTF nebo OTF poskytuje, a uvádí 
jedinečný kód identifikující systém MTF a 
OTF pro použití ve zprávách v souladu 
s článkem 23 a články 5 a 9 nařízení (EU) 
č. …/…[MiFIR]. Seznam se pravidelně 
aktualizuje. Orgán ESMA zveřejňuje tento 
seznam na svých internetových stránkách a 
aktualizuje jej.

informace o službách, které systém MTF 
poskytuje, a uvádí jedinečný kód 
identifikující systém MTF pro použití ve 
zprávách v souladu s článkem 23 a články 
5 a 9 nařízení (EU) č. …/…[MiFIR]. 
Seznam se pravidelně aktualizuje. Orgán 
ESMA zveřejňuje tento seznam na svých 
internetových stránkách a aktualizuje jej.

Or. en

Odůvodnění

Kategorie systémů OTF je vypuštěna, protože všechny obchodní platformy provozované 
organizátory trhu nebo investičními podniky 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 628
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF poskytli příslušnému orgánu 
a orgánu ESMA seznam svých členů nebo 
uživatelů.

Or. en

Odůvodnění

Hnací silou hospodářské soutěže, kterou se podařilo úspěšně vytvořit díky směrnici MiFID I, 
byly téměř výlučně vstupy sponzorované uživateli, kteří se účastnili obchodování na 
bázi provádění příkazů: bezmála třetina obchodů s transparentními akciemi probíhá na 
obchodních místech řízených uživateli. Je však třeba řešit otázku střetů zájmů, k nimž dochází 
kombinací statutu vlastníka, provozovatele a uživatele organizovaného obchodního místa a 
jež mohou mít dopad na ochranu investorů, celkovou efektivitu procesu tvorby cen a dohled 
nad fungováním trhu.
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Pozměňovací návrh 629
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem, jimiž 
upřesní rozsah, v jakém se mají na služby 
týkající se složených transakcí 
(definované v čl. 2 nařízení (EU) č. … 
[MiFIR]) vztahovat ustanovení čl. 18 odst. 
1 až 3 a čl. 30 odst. 3. 
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[...]*.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout tyto 
prováděcí technické normy v souladu 
s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
___________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. en

Odůvodnění

Služby týkající se složených transakcí by měly být odlišeny od tradičních obchodních aktivit 
spojených s prováděním příkazů; požadavky, které se vztahují např. na nejvhodnější způsob 
jejich provádění, pravidla obchodních míst, přístup do systému OTF nebo pozastavení 
obchodování, nejsou pro tento typ služeb relevantní ani vhodné. Podřízení služeb týkajících se 
složených transakcí těmto pravidlům by mohlo znemožnit jejich poskytování. Orgán ESMA by 
proto měl vypracovat návrh prováděcích technických norem, který by tuto věc vyjasnil.

Pozměňovací návrh 630
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Obchodní proces

Členské státy vyžadují, aby veškeré 
transakce zahrnující finanční nástroje 
byly prováděny na regulovaných trzích, 
v systémech MT, prostřednictvím 
systematických internalizátorů či mimo 
burzu (OTC).

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy kromě splnění požadavků 
stanovených v článcích 16 a 18 vyžadují, 
aby investiční podniky nebo organizátoři 
trhu provozující systém MTF stanovili 
pevná pravidla pro provádění příkazů v 
systému.

1. Členské státy kromě splnění požadavků 
stanovených v článcích 16 a 18 vyžadují, 
aby investiční podniky nebo organizátoři 
trhu provozující systém MTF stanovili a 
provedli pevná pravidla pro provádění 
příkazů v systému.

Or. en

Odůvodnění

Spravedlivě a řádně fungující mnohostranná obchodní místa musí provádět příkazy účastníků 
pevně stanoveným postupem: takový by měl být požadavek systémů MTF.

Pozměňovací návrh 632
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby pravidla 
uvedená v čl. 18 odst. 4 upravující přístup 
k systému MTF splňovala podmínky 
stanovené v čl. 55 odst. 3.

2. Členské státy vyžadují, aby pravidla 
uvedená v čl. 18 odst. 3 upravující přístup 
k systému MTF splňovala podmínky 
stanovené v čl. 55.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje důvod, aby byl režim systému MTF ve srovnání s regulovaným trhem volnější.

Pozměňovací návrh 633
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby pravidla 
upravující podmínky přístupu zajišťovala, 
že systém MTF zůstane účinným 
mnohostranným systémem, který přivádí 
dohromady značné množství různých 
zájmů kupujících a prodávajících třetích 
stran na využívání finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla upravující podmínky přístupu nesmí být navržena tak, aby vedla k tomu, že systém 
MTF bude mít jen velmi omezený počet účastníků. 

Pozměňovací návrh 634
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu 
provozující systém MTF přijali opatření 
k jasnému označení a řešení 
potenciálních negativních důsledků, které 
by na provoz systému MTF nebo jeho 
účastníky mohl mít jakýkoli střet zájmů 
mezi zájmy systému MTF, jeho vlastníků 
nebo jeho organizátora a řádným 
fungováním systému MTF.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec se vztahuje jak na systémy MTF, tak i na systém OTF, a proto by měl být 
přesunut do článku 18.

Pozměňovací návrh 635
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu provozující 
systém MTF přijali opatření k jasnému 
označení a řešení potenciálních negativních 
důsledků, které by na provoz systému MTF 
nebo jeho účastníky mohl mít jakýkoli střet 
zájmů mezi zájmy systému MTF, jeho 
vlastníků nebo jeho organizátora a řádným 
fungováním systému MTF.

3. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu provozující 
systém MTF přijali za účelem plnění
podmínek stanovených v článcích 48, 49 a 
50 opatření k jasnému označení a řešení 
potenciálních negativních důsledků, které 
by na provoz systému MTF nebo jeho 
účastníky mohl mít jakýkoli střet zájmů 
mezi zájmy systému MTF, jeho vlastníků 
nebo jeho organizátora a řádným 
fungováním systému MTF.

Or. en
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Odůvodnění

Neexistuje důvod zavádět v tomto ohledu odlišná pravidla pro systémy MTF a regulované 
trhy.

Pozměňovací návrh 636
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy požadují, aby systém MTF 
zavedl účinné systémy, postupy a ujednání 
ke splnění podmínky podle článku 51.

4. Členské státy požadují, aby systém MTF 
splňoval podmínky stanovené v článcích 
51 a 51a aby za tím účelem zavedl účinné 
systémy, postupy a ujednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy požadují, aby systém MTF 
zavedl účinné systémy, postupy a ujednání 
ke splnění podmínky podle článku 51.

4. Členské státy požadují, aby systém MTF 
zavedl účinné systémy, postupy a ujednání 
ke splnění podmínky podle článku 51 nebo 
jiné postupy a ujednání, jež budou 
odpovídat obchodnímu modelu systému 
MTF.

Or. en

Odůvodnění

Systémy MTF provozované na trzích s pevnými výnosy a deriváty nebudou schopny splnit 
Komisí navrhované požadavky článku 51, který je koncipován pro velké obchodní transakce, k 
nimž nedochází zdaleka tak často.
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Pozměňovací návrh 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy vyžadují, aby obchodní 
platforma měla alespoň čtyři významně 
aktivní členy či uživatele, z nichž každý 
může v rámci systému vstupovat do 
interakce se všemi ostatními, pokud jde o 
tvorbu cen.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění mnohostranného charakteru obchodního místa – tj. aby se zajistilo, že 
všichni účastníci mohou vstupovat do interakce se všemi ostatními – je zcela zásadní předejít 
nežádoucí situaci, kdy jeden subjekt bude jedinou protistranou pro všechny obchody 
uskutečněné v rámci dané platformy. Proto je třeba vyžadovat minimální počet 4 aktivních 
obchodních účastníků.

Pozměňovací návrh 639
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Orgán ESMA vypracuje návrh 
regulačních technických norem, jimiž 
stanoví kritéria umožňující prokazování 
efektivity mnohostranného systému.
Orgán ESMA předloží uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
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č. 1095/2010.
______________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Zvláštní požadavky na systémy OTF

Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky neprováděly mimoburzovní 
příkazy klientů využívajících finanční 
nástroje, jejichž velikost je menší než 
standardní tržní objem.
Členské státy vyžadují, aby provádění 
příkazů klientů v rámci systému 
neprobíhalo mimoburzovním způsobem 
(OTC).

Or. en

Odůvodnění

Za účelem ochrany investorů by mělo být jednoznačně stanoveno, že příkazy klientů 
využívajících finančních nástrojů, jejichž velikost je menší než standardní tržní objem, nebo 
příkazy prováděné v rámci systému by neměly být prováděny mimoburzovním způsobem 
(OTC).


