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Pozměňovací návrh 641
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] Tento článek se vypouští.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 642
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] Tento článek se vypouští.

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klientů
v systému OTF za použití vlastního 

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klienta
v systému OTF za použití vlastního 
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kapitálu investičního podniku nebo 
organizátora trhu provozujícího systém 
OTF. Investiční podnik nejedná jako 
systematický internalizátor v systému OTF, 
který se provozuje sám. Systém OTF se 
nesmí spojit s jiným systémem OTF 
způsobem, který umožňuje interakci 
příkazů v různých systémech OTF.

kapitálu investičního podniku nebo 
organizátora trhu provozujícího systém 
OTF bez souhlasu tohoto klienta. 
Provozovatel systému OTF pravidelně 
uveřejňuje údaje v souladu s čl. 27 odst. 2, 
které rozdělí podle příkazů provedených 
na základě vlastního kapitálu tohoto 
provozovatele a podle příkazů 
uskutečněných mezi zájmy třetích stran 
na nákupu či prodeji. Investiční podnik 
nejedná jako systematický internalizátor 
v systému OTF, který se provozuje sám. 
Systém OTF se nesmí spojit s jiným 
systémem OTF způsobem, který umožňuje 
interakci příkazů v různých systémech 
OTF, pokud provozovatel tohoto systému 
OTF není schopen prokázat, že jsou 
splněny požadavky této směrnice a 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] a že tento 
způsob provozu přispívá k plnění 
požadavků článku 27.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klientů 
v systému OTF za použití vlastního 
kapitálu investičního podniku nebo 
organizátora trhu provozujícího systém 
OTF. Investiční podnik nejedná jako 
systematický internalizátor v systému 
OTF, který se provozuje sám. Systém OTF 
se nesmí spojit s jiným systémem OTF 
způsobem, který umožňuje interakci 

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF pro obchodování s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými finančními nástroji stanovili 
mechanismy, které zabrání provedení 
příkazů klienta v systému OTF za použití 
vlastního kapitálu investičního podniku 
nebo organizátora trhu provozujícího 
systém OTF, pokud k jejich provedení 
nedojde na principu párování příkazů 
nebo se souhlasem dotyčného klienta. 
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příkazů v různých systémech OTF. Provozovatel systému OTF pravidelně 
uveřejňuje údaje v souladu s čl. 27 odst. 2, 
které rozdělí podle příkazů provedených 
na základě vlastního kapitálu tohoto 
provozovatele a podle příkazů 
uskutečněných mezi zájmy třetích stran 
na nákupu či prodeji. Systém OTF se 
nesmí spojit s jiným systémem OTF 
způsobem, který umožňuje interakci 
příkazů v různých systémech OTF, pokud 
provozovatel tohoto systému OTF není 
schopen prokázat, že jsou splněny 
požadavky této směrnice a nařízení (EU) 
č. …/… [MiFIR] a že tento způsob 
provozu přispívá k plnění požadavků 
článku 27.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje zapojení klienta a zaručuje tak z hlediska střetu zájmů 
rovné podmínky soutěže mezi regulovanými trhy, systémy MTF a systémy OTF. Provozovatel 
systému OTF by měl mít možnost provádět příkazy za použití vlastního kapitálu na „principu 
párování příkazů“. Zákaz vlastního obchodování společnosti by mohl snížit likviditu trhu, 
kterou koncoví investoři využívají k řízení svých rizik. Toto znění rovněž obsahuje požadavek, 
aby systémy OTF klientům veřejně zpřístupňovaly údaje dokládající kvalitu provádění.

Pozměňovací návrh 645
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klientů 
v systému OTF za použití vlastního 
kapitálu investičního podniku nebo 
organizátora trhu provozujícího systém 
OTF. Investiční podnik nejedná jako 
systematický internalizátor v systému OTF, 
který se provozuje sám. Systém OTF se 

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém nejednali jako systematický 
internalizátor v systému OTF, který se 
provozuje sám. Systém OTF se nesmí 
spojit s jiným systémem OTF způsobem, 
který umožňuje interakci příkazů v různých 
systémech OTF.
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nesmí spojit s jiným systémem OTF 
způsobem, který umožňuje interakci 
příkazů v různých systémech OTF.

Investiční podniky a organizátoři trhu 
provozující systém OTF umožní klientům, 
aby si zvolili, zda jejich příkazy mají být 
prováděny za použití vlastního majetku 
investičního podniku nebo organizátora 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby systém OTF mohl fungovat, je nezbytné, aby investiční podnik používal svůj 
vlastní kapitál, neboť firmy na straně kupujících se nechtějí stát vzájemnými protistranami, 
což by do procesu vnášelo nepřijatelné riziko. Organizátor systému OTF musí mít proto 
možnost používat vlastní kapitál, aby usnadnil obchody klientů a patřičným způsobem 
vyrovnával riziko vzniklé při provádění transakce vůči klientovi. Klient by měl mít nicméně 
možnost volby, zda chce nebo nechce, aby jeho příkazy vstupovaly do interakce s vlastním 
kapitálem.

Pozměňovací návrh 646
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klientů 
v systému OTF za použití vlastního 
kapitálu investičního podniku nebo 
organizátora trhu provozujícího systém 
OTF. Investiční podnik nejedná jako 
systematický internalizátor v systému
OTF, který se provozuje sám. Systém OTF 
se nesmí spojit s jiným systémem OTF 
způsobem, který umožňuje interakci 
příkazů v různých systémech OTF.

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klientů v 
systému OTF za použití vlastního kapitálu 
investičního podniku nebo organizátora 
trhu provozujícího systém OTF, 
s výjimkou případu, kdy dotyčný klient 
písemně sdělí, že se rozhodl zapojit do 
mechanismu umožňujícího provádět 
v tomto systému OTF za účelem 
usnadnění obchodování klientů příkazy 
klienta za použití vlastního kapitálu 
investičního podniku nebo organizátora 
trhu provozujícího daný systém OTF.
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Or. en

Pozměňovací návrh 647
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klientů 
v systému OTF za použití vlastního 
kapitálu investičního podniku nebo 
organizátora trhu provozujícího systém 
OTF. Investiční podnik nejedná jako 
systematický internalizátor v systému OTF, 
který se provozuje sám. Systém OTF se 
nesmí spojit s jiným systémem OTF 
způsobem, který umožňuje interakci 
příkazů v různých systémech OTF.

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klientů v 
systému OTF za použití vlastního kapitálu 
investičního podniku nebo organizátora 
trhu provozujícího systém OTF, 
s výjimkou případu, kdy je využito 
vlastního kapitálu s cílem umožnit 
dotyčnému investičnímu podniku plnění 
příkazů iniciovaných klienty, reagovat na 
požadavek klienta ohledně uskutečnění 
obchodu či jinak dosahovat co nejlepšího 
způsobu provádění transakcí jménem 
svého klienta; nebo provádět zajištění za 
účelem vyrovnání rizika spojeného 
s obchody klienta či reflektovat zájmy a 
pozice vyplývající z rizik, která v důsledku 
toho zatěžují obchody klientů. Využívání 
vlastního kapitálu v systému OTF podléhá 
jednoznačně stanoveným pravidlům 
nakládání s příkazy, která předcházejí 
střetům zájmů, a investiční podnik svým 
klientům sdělí, jakým způsobem mohou 
jeho vlastního kapitálu v systému OTF 
využívat. Investiční podnik provozující 
systém OTF nejedná jako systematický 
internalizátor v systému OTF, který se 
provozuje sám. Systém OTF se nesmí 
spojit s jiným systémem OTF způsobem, 
který umožňuje interakci příkazů v různých 
systémech OTF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 648
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klientů 
v systému OTF za použití vlastního 
kapitálu investičního podniku nebo 
organizátora trhu provozujícího systém 
OTF. Investiční podnik nejedná jako 
systematický internalizátor v systému OTF, 
který se provozuje sám. Systém OTF se 
nesmí spojit s jiným systémem OTF 
způsobem, který umožňuje interakci 
příkazů v různých systémech OTF.

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klienta
v systému OTF za použití vlastního 
kapitálu investičního podniku nebo 
organizátora trhu provozujícího systém 
OTF nebo ze strany kteréhokoli subjektu, 
který je součástí téže korporátní skupiny 
nebo právnické osoby jako tento investiční 
podnik nebo organizátor trhu. Investiční 
podnik nebo organizátor trhu nebo 
kterýkoli subjekt, který je součástí téže 
korporátní skupiny nebo právnické osoby 
jako tento investiční podnik nebo 
organizátor trhu, nejedná jako 
systematický internalizátor v systému OTF, 
který se provozuje sám, a systém OTF se 
nesmí spojit se systematickým 
internalizátorem způsobem, který 
umožňuje interakci příkazů v systému
OTF a příkazů či kotací v systematickém 
internalizátoru. Systém OTF se nesmí 
spojit s jiným systémem OTF způsobem, 
který umožňuje interakci příkazů v různých 
systémech OTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klientů 
v systému OTF za použití vlastního 
kapitálu investičního podniku nebo 
organizátora trhu provozujícího systém 
OTF. Investiční podnik nejedná jako 
systematický internalizátor v systému OTF, 
který se provozuje sám. Systém OTF se 
nesmí spojit s jiným systémem OTF 
způsobem, který umožňuje interakci 
příkazů v různých systémech OTF.

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klientů v 
systému OTF za použití vlastního kapitálu 
investičního podniku nebo organizátora 
trhu provozujícího systém OTF, 
s výjimkou případů, kdy od svých klientů 
obdrží před provedením jejich příkazů 
předchozí souhlas a kdy se řídí povinností 
stanovenou v čl. 27 odst. 1. Systém OTF se 
nesmí spojit s jiným systémem OTF 
způsobem, který umožňuje interakci 
příkazů v různých systémech OTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF stanovili mechanismy, které 
zabrání provedení příkazů klientů 
v systému OTF za použití vlastního 
kapitálu investičního podniku nebo 
organizátora trhu provozujícího systém 
OTF. Investiční podnik nejedná jako 
systematický internalizátor v systému OTF, 
který se provozuje sám. Systém OTF se 
nesmí spojit s jiným systémem OTF 
způsobem, který umožňuje interakci 
příkazů v různých systémech OTF.

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém OTF, který umožňuje 
organizované provádění transakcí a 
obchodování s cennými papíry, stanovili 
mechanismy, které zabrání provedení 
příkazů klientů v systému OTF za použití 
vlastního kapitálu investičního podniku 
nebo organizátora trhu provozujícího 
systém OTF. Investiční podnik nejedná 
jako systematický internalizátor v systému 
OTF, který se provozuje sám. Systém OTF 
se nesmí spojit s jiným systémem OTF 
způsobem, který umožňuje interakci 
příkazů v různých systémech OTF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 651
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Investiční podniky a organizátoři trhu 
provozující systém OTF mají právo 
rozhodovat o tom, jakým způsobem bude 
transakce provedena a jakým způsobem 
proběhne interakce mezi klienty.

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Investiční podniky a organizátoři trhu 
provozující systém OTF mají právo 
rozhodovat o tom, jakým způsobem bude 
transakce provedena a jakým způsobem 
proběhne interakce mezi klienty.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje povahu rozhodovací pravomoci, která je poskytnuta systémům 
OTF.

Pozměňovací návrh 653
Anne E. Jensen
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Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby veškerá 
přístupová omezení stanovená 
investičními podniky nebo organizátory 
trhu provozujícími systémy OTF, které 
umožňují organizované provádění 
transakcí a obchodování s akciemi, 
omezovala přístup k systému OTF pouze 
klientům dotyčného investičního podniku 
nebo organizátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu 
provozující systém OTF pro obchodování 
s dluhopisy, strukturovanými finančními 
produkty, emisními povolenkami a 
deriváty, přijali opatření k jasnému 
označení a řešení potenciálních 
negativních důsledků, které by na provoz 
systému OTF nebo jeho účastníky mohl 
mít jakýkoli střet zájmů mezi zájmy 
systému OTF, jeho vlastníků nebo jeho 
organizátora a řádným fungováním 
systému OTF.

Or. en

Odůvodnění

V celé EU je třeba zajistit dostatečnou úroveň ochrany investorů. Členské státy by si mezi 
sebou měly předávat osvědčené postupy.
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Pozměňovací návrh 655
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. S ohledem na ustanovení odst. 1 
nepatří mezi klienty subjekty uvedené 
v příloze II oddílu I bodu 1 písm. a) a b).

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Od systémů OTF umožňujících 
organizované provádění transakcí a 
obchodování s akciemi, které mají na trhu 
významný podíl, členské státy vyžadují, 
aby pravidla uvedená v čl. 18 odst. 3, jimiž 
se řídí přístup k systému OTF, byla 
v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 
55 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2



AM\901765CS.doc 13/176 PE489.465v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádost o povolení systému OTF 
obsahuje podrobné vysvětlení, proč systém 
neodpovídá regulovanému trhu, systému 
MTF nebo systematickému 
internalizátorovi a nemůže jako takový 
fungovat.

2. Žádost o povolení systému OTF 
obsahuje podrobné vysvětlení, proč systém 
neodpovídá regulovanému trhu, systému 
MTF nebo systematickému 
internalizátorovi a nemůže jako takový 
fungovat. Toto vysvětlení je předáno 
orgánu ESMA. Orgán ESMA vydá během 
jednoho měsíce stanovisko, v němž sdělí, 
zda se domnívá, že toto vysvětlení 
prokazuje, že systém neodpovídá 
regulovanému trhu, systému MTF nebo 
systematickému internalizátorovi a 
nemůže jako takový fungovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Domovský členský stát dotyčného 
systému OTF po obdržení stanoviska 
orgánu ESMA udělí povolení 
k provozování systému OTF pouze tehdy, 
prokazuje-li podané vysvětlení, že systém 
neodpovídá regulovanému trhu, systému 
MTF nebo systematickému 
internalizátorovi a nemůže jako takový 
fungovat.

Or. en

Odůvodnění

Systém OTF nesmí nahrazovat stávající kategorie směrnice MiFID.
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Pozměňovací návrh 659
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pokud příslušný orgán nesouhlasí 
s hodnocením domovského členského 
státu dotyčného systému OTF, podle 
něhož systém neodpovídá regulovanému 
trhu, systému MTF nebo systematickému 
internalizátorovi a nemůže jako takový 
fungovat, může dotyčný příslušný orgán 
tuto věc postoupit zpět orgánu ESMA, 
který může postupovat v souladu 
s pravomocemi, jež jsou mu svěřeny na 
základě čl. 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

Pokud neexistuje žádný mechanismus, který by vylučoval možnost různých vnitrostátních 
výkladů, není možné zajistit v rámci vnitřního trhu rovné podmínky soutěže.

Pozměňovací návrh 660
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je-li na regulovaném trhu nebo 
v systému MTF k dispozici určitý finanční 
nástroj, členské státy zajistí, aby systémy 
OTF měly povolení pouze k tomu, aby 
prováděly rozsáhlé příkazy způsobilých 
protistran daného finančního nástroje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 661
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy požadují, aby v případě, že 
systém OTF umožňuje algoritmické 
obchodování prostřednictvím svých 
systémů, zavedl účinné systémy, postupy a 
mechanismy ke splnění podmínek článku 
51.

4. Členské státy požadují, aby systém OTF 
zavedl účinné systémy, postupy a 
mechanismy ke splnění podmínek článku 
51 nebo jiné postupy a mechanismy, jež 
budou odpovídat obchodnímu modelu 
systému MTF.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na odolnost systémů, přerušovací mechanismy a elektronické obchodování by 
požadavky vztahující se na systémy MTF a OTF měly být shodné. Toto ustanovení je uvedeno 
do souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 19 odst. 4.

Pozměňovací návrh 662
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy požadují, aby v případě, že 
systém OTF umožňuje algoritmické 
obchodování prostřednictvím svých 
systémů, zavedl účinné systémy, postupy a 
mechanismy ke splnění podmínek článku 
51.

4. Členské státy požadují, aby systém OTF 
vyhovoval podmínkám stanoveným 
v článcích 51 a 51a a zavedl za tím účelem
účinné systémy, postupy a mechanismy.

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Diogo Feio
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Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu 
provozující systém OTF přijali patřičná 
opatření umožňující zjišťovat a řešit střety 
zájmů vznikající v souvislosti s dohledem 
nad jejich systémem OTF a jeho 
provozem.

Or. en

Odůvodnění

Investiční podniky a organizátoři trhu provozující systém OTF musí mít v zájmu zajištění 
řádného provádění obchodů povinnost zjišťovat a řešit střety zájmů. Bude tak zajištěno, že 
klienti budou dostatečně chráněni i v případech, kdy je vlastního kapitálu používáno za 
účelem usnadnění obchodování klientů, což byl také cíl, jehož dosažení mělo být zajištěno 
úplným zákazem používání vlastního kapitálu.

Pozměňovací návrh 664
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě, že určitý systém OTF 
provádí stejný objem transakcí jako 
konkurenční systémy MTF nebo 
regulované trhy za použití téhož 
finančního nástroje nebo významný 
objem transakcí provedených v rámci 
tohoto finančního nástroje, členské státy 
vyžadují, aby dotyčný systém OTF 
splňoval veškeré požadavky platné pro 
systém MTF.

Or. en
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Odůvodnění

Pro všechna obchodní místa musí být zajištěny rovné podmínky soutěže. Stejný profil, stejná 
pravidla.

Pozměňovací návrh 665
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Orgán ESMA vypracuje návrh 
prováděcích technických norem, které 
umožní stanovit, kdy má systém OTF 
významný podíl na trhu ve smyslu odst. 
1c.

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgán ESMA provede vzájemná 
hodnocení s cílem najít osvědčené postupy 
trvalého dohledu, které se používají 
v jednotlivých členských státech, a 
nejpozději do […]* doporučí Komisi 
opatření, jejichž prostřednictvím by bylo 
možné v členských státech zajistit 
důkladnější dohled.
__________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: dva roky 
ode dne vstupu této směrnice v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

V celé EU je třeba zajistit dostatečnou úroveň ochrany investorů. Členské státy by si mezi 
sebou měly předávat osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh 667
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky přijaly veškerá vhodná opatření ke 
zjištění střetů zájmů mezi podnikem, 
včetně jeho řídících pracovníků, 
zaměstnanců a smluvních zástupců nebo 
jakoukoli osobou s ním přímo nebo 
nepřímo spojenou kontrolou, a jeho klienty 
nebo mezi dvěma klienty, který vznikne v 
průběhu poskytování investičních a 
doplňkových služeb nebo jejich 
kombinace.

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky přijaly veškerá vhodná opatření ke 
zjištění veškerých střetů zájmů mezi 
podnikem, včetně jeho řídících pracovníků, 
zaměstnanců a smluvních zástupců nebo 
jakoukoli osobou s ním přímo nebo 
nepřímo spojenou kontrolou, a jeho 
klienty, mezi dvěma klienty, který vznikne 
v průběhu poskytování investičních a 
doplňkových služeb nebo jejich 
kombinace, nebo střetů zájmů 
způsobených pobídkami nebo střetů, 
k nimž dojde v investičních podnicích 
prodávajících své vlastní produkty, nebo 
jejich kombinace

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky přijaly veškerá vhodná opatření ke 
zjištění střetů zájmů mezi podnikem, 
včetně jeho řídících pracovníků, 

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky přijaly veškerá nezbytná opatření 
ke zjištění střetů zájmů mezi podnikem, 
včetně jeho řídících pracovníků, 
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zaměstnanců a smluvních zástupců nebo 
jakoukoli osobou s ním přímo nebo 
nepřímo spojenou kontrolou, a jeho klienty 
nebo mezi dvěma klienty, který vznikne 
v průběhu poskytování investičních 
a doplňkových služeb nebo jejich 
kombinace.

zaměstnanců a smluvních zástupců nebo 
jakoukoli osobou s ním přímo nebo
nepřímo spojenou kontrolou, a jeho klienty 
nebo mezi dvěma klienty, který vznikne v 
průběhu poskytování investičních a 
doplňkových služeb nebo jejich 
kombinace.

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud organizační nebo administrativní
opatření přijatá investičním podnikem v 
souladu s čl. 16 odst. 3 k řízení střetu 
zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s 
přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům 
poškození zájmů klientů bude zabráněno, 
sdělí jasně investiční podnik obecnou 
povahu nebo zdroje střetů zájmů klientovi 
předtím, než provede obchod jeho jménem.

2. Pokud organizační nebo administrativní 
opatření přijatá investičním podnikem 
v souladu s čl. 16 odst. 3 k řízení střetu 
zájmů a jejich předcházení nejsou 
dostatečná k tomu, aby s přiměřenou 
jistotou zajistila, že rizikům poškození 
zájmů klientů bude zabráněno, sdělí jasně 
investiční podnik obecnou povahu nebo 
zdroje střetů zájmů klientovi předtím, než 
provede obchod jeho jménem.

Or. en

Odůvodnění

Střetům zájmů mezi poskytovateli služeb a investory je třeba předcházet.

Pozměňovací návrh 670
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud organizační nebo 
administrativní opatření přijatá 
investičním podnikem v souladu s čl. 16 
odst. 3 k řízení střetu zájmů nejsou 
dostatečná k tomu, aby s přiměřenou 
jistotou zajistila, že rizikům poškození 
zájmů klientů bude zabráněno, sdělí jasně 
investiční podnik obecnou povahu nebo
zdroje střetů zájmů klientovi předtím, než 
provede obchod jeho jménem.

2. Opatření přijatá investičními podniky 
za účelem hodnocení, placení, 
odměňování a podpory osob uvedených 
v odst. 1 by je za žádných okolností 
neměly motivovat k tomu, aby jednaly 
způsobem, který nebyl v souladu 
s nejlepšími zájmy jejich klientů. Tato 
opatření by žádnou osobu, včetně těchto 
podniků samých, jejich vedoucích 
pracovníků, zaměstnanců a smluvních 
zástupců, ani žádnou osobu s těmito 
podniky přímo nebo nepřímo spojenou 
kontrolou, neměla motivovat zejména 
k tomu, aby jejich klientům doporučovala 
konkrétní finanční nástroj nebo konkrétní 
kategorii finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby veškeré 
příjmy, které přímo obdrží kterýkoli 
z fondů, byly vráceny po odečtení všech 
přímých nákladů vzniklých držitelům 
dotyčného fondu. Určují-li výši těchto 
přímých nákladů přidružené společnosti 
v rámci skupiny pro správu fondu, musí 
jejich výše odpovídat obdobným vnějším 
nákladům a musí být stvrzena podpisem 
nezávislých ředitelů.

Or. en

Odůvodnění

Přímé náklady by měly být vráceny dotyčnému držiteli fondu, aby se omezila možnost střetu 
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zájmů.

Pozměňovací návrh 672
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud organizační nebo administrativní 
opatření přijatá investičním podnikem 
v souladu s čl. 16 odst. 3 k řízení střetu 
zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby 
s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům 
poškození zájmů klientů bude zabráněno, 
sdělí jasně investiční podnik obecnou 
povahu nebo zdroje střetů zájmů klientovi 
předtím, než provede obchod jeho jménem.

2. Pokud organizační nebo administrativní 
opatření přijatá investičním podnikem v 
souladu s čl. 16 odst. 3 k řízení střetu 
zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s 
přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům 
poškození zájmů klientů bude zabráněno, 
investiční podnik neprovede obchod jeho 
jménem.

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud organizační nebo administrativní 
opatření přijatá investičním podnikem 
v souladu s čl. 16 odst. 3 k řízení střetu
zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby 
s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům 
poškození zájmů klientů bude zabráněno, 
sdělí jasně investiční podnik obecnou 
povahu nebo zdroje střetů zájmů klientovi 
předtím, než provede obchod jeho jménem.

2. Pokud organizační nebo administrativní 
opatření přijatá investičním podnikem 
v souladu s čl. 16 odst. 3 k předcházení 
střetům zájmů nejsou dostatečná k tomu, 
aby s přiměřenou jistotou zajistila, že 
rizikům poškození zájmů klientů bude 
zabráněno, sdělí jasně investiční podnik 
obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů 
klientovi předtím, než provede obchod jeho 
jménem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 674
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94 
opatření týkající se:

3. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem týkajících 
se:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 675
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovení vhodných kritérií pro určení 
druhů střetů zájmů, jejichž existence může 
poškodit zájmy klientů nebo potenciálních 
klientů investičního podniku.

b) stanovení vhodných kritérií pro určení 
druhů střetů zájmů, jejichž existence může 
poškodit zájmy klientů nebo potenciálních 
klientů investičního podniku. Tato kritéria 
by se měla vztahovat přinejmenším na 
používání prodejních cílů pro investiční 
produkty, odměňování, mzdy či věcné 
dávky vyplácené jejich zaměstnancům či 
zástupcům činným v oblasti poradenství či 
prodeje finančních nástrojů 
neprofesionálním klientům a na 
hodnocení výkonu zaměstnanců či 
zástupců, jež by tyto zaměstnance či 
zástupce motivovala k tomu, aby jednali 
jinak než s ohledem na nejlepší zájmy 
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jednotlivých neprofesionálních klientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovení vhodných kritérií pro určení 
druhů střetů zájmů, jejichž existence může 
poškodit zájmy klientů nebo potenciálních 
klientů investičního podniku.

b) stanovení vhodných kritérií pro určení 
druhů střetů zájmů, jejichž existence může 
poškodit zájmy klientů nebo potenciálních 
klientů investičního podniku. Patří mezi ně 
nepřiměřené využívání prodejních cílů 
pro investiční produkty, které může 
poškozovat kvalitu a objektivitu 
poskytování investičních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnanci, kteří chtějí jednat v souladu s právními předpisy a svou profesní ctí a 
odborností, se někdy ocitají v situacích, kdy se poptávka po dobrých radách dostává do sporu 
s prodejními cíli. Samy o sobě nepředstavují prodejní cíle žádný problém, měly by však být 
adekvátní a přiměřené a neměly by být nijak v rozporu s poskytováním kvalitních rad.

Pozměňovací návrh 677
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovení vhodných kritérií pro určení 
druhů střetů zájmů, jejichž existence může 
poškodit zájmy klientů nebo potenciálních 

(b) stanovení vhodných kritérií pro určení 
druhů střetů zájmů, jejichž existence může 
poškodit zájmy klientů nebo potenciálních 
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klientů investičního podniku. klientů investičního podniku, včetně střetů 
zájmů způsobených pobídkami nebo 
střetů, k nimž dojde v investičních 
podnicích prodávajících své vlastní 
produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 a a pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Komisi je svěřena 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 je proto 
vhodnější, aby tato pravomoc byla svěřena orgánu ESMA.

Pozměňovací návrh 679
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1



AM\901765CS.doc 25/176 PE489.465v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podnik při poskytování investičních služeb 
nebo případných doplňkových služeb 
klientům jednal čestně, spravedlivě 
a profesionálně v souladu s nejlepšími 
zájmy svých klientů, a zejména dodržoval 
zásady stanovené v tomto článku a 
v článku 25.

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podnik při poskytování investičních služeb 
nebo případných doplňkových služeb 
klientům jednal čestně, spravedlivě 
a profesionálně v souladu s nejlepšími 
zájmy svých klientů, a zejména dodržoval 
zásady stanovené v nařízení (EU) …/… o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 
9.prosince 2002 o zprostředkování 
pojištění, v tomto článku a v článku 25.

Or. fr

Pozměňovací návrh 680
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
investiční podniky navrhují investiční 
produkty nebo strukturované vklady 
k prodeji profesionálním nebo 
neprofesionálním klientům, byly tyto 
produkty navrženy tak, aby odpovídaly 
potřebám určeného cílového trhu podle 
příslušné kategorie klientů 
(profesionálních nebo neprofesionálních), 
a aby investiční podnik učinil vhodné 
kroky k zajištění toho, že příslušný 
investiční produkt je uváděn na trh a dále 
distribuován klientům v rámci tohoto 
cílového trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 681
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
investiční podniky navrhují investiční 
produkty nebo strukturované vklady k 
prodeji profesionálním nebo 
neprofesionálním klientům, byly tyto 
produkty navrženy tak, aby odpovídaly 
potřebám určeného cílového trhu podle 
příslušné kategorie klientů a aby 
investiční podnik učinil vhodné kroky k 
zajištění toho, že i) v situaci, kdy investiční 
podnik nebo jeho dceřiné společnosti 
provádějí přímý prodej neprofesionálním 
investorům, bude tento investiční produkt 
uváděn na trh a dále distribuován 
klientům v rámci cílové skupiny nebo ii) 
budou tímto investičním podnikem 
připraveny materiály vhodné pro daný 
cílový trh a tyto materiály budou 
zpřístupněny všem třetím stranám, které 
tento investiční produkt nebo 
strukturovaný vklad distribuují 
neprofesionálním klientům.

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace musí být doplněna tak, aby v ní bylo zohledněno, že výrobci produktů 
využívají k jejich distribuci řadu různých cest, nad nimiž nemohou mít za všech okolností 
právní či smluvní kontrolu. Například poradci bývají jmenováni a často i placeni koncovým 
klientem a nepatří do stejné skupiny společností jako výrobce produktu. Investiční podnik, 
který dotyčný produkt vyrobil, za těchto okolností nemůže vznášet smluvní nárok na proces 
prodeje prováděného subjektem, který má postavení třetí strany.

Pozměňovací návrh 682
Leonardo Domenici
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky posuzovaly celkovou slučitelnost 
distribuovaných finančních nástrojů, 
zvláště pak nástrojů jimi přímo 
navržených, a jejich náležitě 
zohledněných vlastností s vlastnostmi a 
potřebami potenciální cílové skupiny 
klientů, kterým jsou tyto nástroje určeny. 
Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky učinily vhodné kroky k zajištění 
toho, že jejich prodejní a distribuční 
politika je v souladu s pravidly posuzování 
vhodnosti a způsobilosti.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně stanovit, co jsou investiční podniky povinny 
učinit k zajištění toho, aby veškeré distribuované finanční nástroje, zvláště pak nástroje jimi 
navržené, byly nejprve posouzeny s cílem zajistit, že jejich vlastnosti jsou slučitelné 
s potřebami potenciální cílové skupiny klientů. Investiční podniky musí učinit vhodné kroky 
k zajištění toho, že jejich prodejní a distribuční politika je v souladu s pravidly posuzování 
vhodnosti a způsobilosti.

Pozměňovací návrh 683
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
investiční podniky navrhují investiční 
produkty nebo strukturované vklady 
k prodeji neprofesionálním klientům, byly 
tyto produkty navrženy tak, aby 
odpovídaly potřebám určeného cílového 
trhu podle příslušné kategorie klientů a 
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aby investiční podnik učinil vhodné kroky 
k zajištění toho, že příslušný investiční 
produkt je uváděn na trh a dále 
distribuován klientům v rámci této cílové 
skupiny, nejedná-li se o produkt navržený 
podle konkrétního požadavku klienta.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejňování údajů je základním předpokladem informovanosti klientů, transparentní 
informace musí být poskytovány na patřičné úrovni a včas, zákazy povedou k tomu, že klienti, 
zejména klienti neprofesionální nebudou mít možnost využívat poradenství.

Pozměňovací návrh 684
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy by měly zajistit zejména 
to, aby investiční podniky posuzovaly 
celkovou slučitelnost distribuovaných 
finančních nástrojů (zvláště pak nástrojů 
jimi přímo navržených) a jejich náležitě 
zohledněných vlastností s vlastnostmi a 
potřebami potenciální cílové skupiny 
klientů, kterým jsou tyto nástroje určeny. 
Toto posouzení zohlední celkovou 
ochranu spotřebitele, kterou nabízí 
emitent, jenž se členem institucionálního 
systému ochrany definovaného v čl. 80 
odst. 8 směrnice 2006/48/ES. Členské 
státy mimoto vyžadují, aby investiční 
podniky učinily vhodné kroky k zajištění 
toho, že jejich prodejní a distribuční 
politika je v souladu s pravidly posuzování 
vhodnosti a způsobilosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 685
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky posuzovaly obecnou shodu 
distribuovaných finančních nástrojů, 
zvláště pak nástrojů jimi přímo 
navržených, a jejich náležitě 
zohledněných vlastností s vlastnostmi a 
potřebami potenciální cílové skupiny 
klientů, kterým jsou tyto nástroje určeny. 
Toto posouzení zohledňuje celkovou 
ochranu spotřebitele, kterou nabízí 
emitent, jenž se členem institucionálního 
systému ochrany definovaného v čl. 80 
odst. 8 směrnice 2006/48/ES. Členské 
státy mimoto vyžadují, aby investiční 
podniky učinily vhodné kroky k zajištění 
toho, že jejich prodejní a distribuční 
politika je v souladu s pravidly posuzování 
vhodnosti a způsobilosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré informace, včetně propagačních 
sdělení, určené investičním podnikem pro 
klienty nebo potenciální klienty, musí být 
korektní, jasné a neklamavé. Propagační 
sdělení musí být možné jako taková jasně 
určit.

2. Veškeré informace, včetně reklamních a
propagačních sdělení, určené investičním 
podnikem pro klienty nebo potenciální 
klienty, musí být korektní, jasné 
a neklamavé. Propagační sdělení musí být 
možné jako taková jasně určit.

Ve všech reklamních a propagačních 
sděleních musí být jasně a zřetelně a ve 
formátu stanoveném v příloze IIa 
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uvedeny:
a) celkové náklady poskytovatele, jedná-li 
se o investiční služby nebo finanční 
nástroj propagovaný investičním 
podnikem;
b) celkové investiční náklady, jedná-li se o 
investiční službu nebo finanční nástroj 
propagovaný prostřednictvím určitého 
prodejního kanálu, přičemž se uplatní 
dodatečné poplatky či slevy.

Or. en

Odůvodnění

Vysoká míra otevřenosti, pokud jde o celkové náklady poskytovatele i celkové investiční 
náklady, zajistí, že investoři budou mít k dispozici informace nezbytné k informovaným 
investičním rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 687
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Investiční podnik má povoleno 
poskytovat buď pouze investiční 
poradenství nesplňující kritérium 
nezávislosti, nebo pouze nezávislé 
poradenství.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by měly investiční podniky povoleno poskytovat zároveň poradenství nesplňující 
kritérium nezávislosti i nezávislé poradenství, mohlo by to být pro klienty velmi zavádějící.

Pozměňovací návrh 688
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky příslušným vnitrostátním 
orgánům průběžně sdělovaly:
– rozsah své nabídky produktů
– popis svých cílových trhů
– popis struktury vlastní klientely
– vnitřní prodejní cíle
– skutečný objem prodeje
– svůj kodex chování ve vztahu k vnitřním 
pobídkám.
Pokud celý soubor produktů prodávaných 
určitým investičním podnikem či jeho 
vnitřní prodejní cíle neodpovídají 
struktuře jeho klientely, jsou prodejní cíle 
upraveny a dohlížející orgán může prodej 
určitých produktů pozastavit.

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klientům nebo potenciálním klientům se 
poskytují relevantní informace o:

Klientům nebo potenciálním klientům se 
s ohledem na jejich specifika 
srozumitelným způsobem a v době, která 
je nejvhodnější, poskytují relevantní 
informace o:

Or. en
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Pozměňovací návrh 690
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace blíže určí, zda je poradenství 
poskytováno nezávislé a zda je založeno na 
rozsáhlé nebo na omezenější analýze trhu, 
a uvede se v nich, zda investiční podnik 
poskytne klientovi průběžné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů 
doporučených klientům,

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace v předstihu blíže určí, zda je 
poradenství poskytováno ve spojitosti 
s přijímáním nebo získáváním pobídek od 
třetích stran a zda je založeno na rozsáhlé 
nebo na omezenější analýze trhu, a uvede 
se v nich, zda investiční podnik poskytne 
klientovi pravidelné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů doporučených klientům 
a informuje svého klienta o celkové výši 
nákladů na investiční poradenství 
v podobě jedné peněžní částky zahrnující 
poplatky hrazené investičnímu poradci 
přímo klientem i veškeré pobídky hrazené 
třetí stranou. Toto sdělení je klientovi 
podáno před poskytnutím investičního 
poradenství. 
Sdělení o službách a nákladech na 
poradenství je podáno v podobě 
dokumentu o klíčových službách 
v maximálním rozsahu [2 stran], v němž 
je klient seznámen s hlavními službami, 
které mu mohou být poskytovány, bližšími 
údaji o kvalifikaci poradce v souladu 
s ustanovením [čl. 24 odst. 8a] a 
souhrnnými náklady na poradenství, které 
by tomuto klientovi bylo poskytnuto.
Orgán ESMA připraví závazné technické 
normy, v nichž upřesní povinný obsah 
tohoto dokumentu o klíčových službách.
V případě, že výši nákladů a pobídek nelze 
zjistit před poskytnutím poradenství, je 
v dokumentu o klíčových služeb úplným, 
přesným a srozumitelným způsobem 
sdělen způsob kalkulace s tím, že o 
celkových souhrnných nákladech na 
poradenství bude klient informován, 
jakmile to bude prakticky možné. 
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V případě, že investiční poradenství je 
poskytováno průběžně, je sdělení o výši 
nákladů na investiční poradenství včetně 
pobídek podáváno pravidelně, 
přinejmenším však jednou za rok. 
V těchto pravidelných zprávách jsou 
uvedeny veškeré vyplacené nebo získané 
pobídky za předchozí období.

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace blíže určí, zda je poradenství 
poskytováno nezávislé a zda je založeno na 
rozsáhlé nebo na omezenější analýze trhu, 
a uvede se v nich, zda investiční podnik 
poskytne klientovi průběžné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů 
doporučených klientům,

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace v předstihu blíže určí, na jaké 
bázi je poradenství poskytováno, včetně 
toho, zda je založeno na rozsáhlé nebo na 
omezenější analýze trhu, a uvede se v nich, 
zda investiční podnik poskytne klientovi 
pravidelné hodnocení vhodnosti finančních 
nástrojů doporučených klientům a 
informuje svého klienta o celkové výši 
nákladů na investiční poradenství 
v podobě jedné peněžní částky zahrnující 
poplatky hrazené investičnímu poradci 
přímo klientem i veškeré pobídky hrazené 
třetí stranou. Toto sdělení je klientovi 
podáno před poskytnutím investičního
poradenství.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vypouští termín „nezávislý“, protože v různých členských státech je tento 
termín vykládán různým způsobem. Povinnost informovat o tom, že investiční poradenství 
není poskytováno na nezávislé bázi, by měla platit i pro poradce, kteří nesplňují kritérium 
nezávislosti. Pozměňovací návrh se zaměřuje na to, aby byly klientovi zajištěny informace o 
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tom, zda se poradenství zakládá na posouzení nástrojů používaných v rámci celého trhu, 
anebo na omezenější škále produktů.

Pozměňovací návrh 692
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– investičním podniku a jeho službách;
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace blíže určí, zda je poradenství 
poskytováno nezávislé a zda je založeno 
na rozsáhlé nebo na omezenější analýze 
trhu, a uvede se v nich, zda investiční 
podnik poskytne klientovi průběžné 
hodnocení vhodnosti finančních nástrojů 
doporučených klientům, 

– o investičním podniku a jeho službách a 
o tom, kde a jak lze získat podrobnější 
informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace blíže určí, zda je poradenství 
poskytováno nezávislé a zda je založeno na 
rozsáhlé nebo na omezenější analýze trhu, 
a uvede se v nich, zda investiční podnik 
poskytne klientovi průběžné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů 
doporučených klientům,

– investičním podniku a jeho službách; 
investičním podniku a jeho službách, 
pokud se poskytuje investiční poradenství 
nebo správu portfolia, informace 
v předstihu blíže určí, zda je poradenství 
poskytováno ve spojitosti s přijímáním 
nebo získáváním stimulů od třetích stran a 
zda je založeno na rozsáhlé nebo na 
omezenější analýze trhu, a uvede se v nich, 
zda investiční podnik poskytne klientovi 
pravidelné hodnocení vhodnosti finančních 
nástrojů doporučených klientům,
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Pozměňovací návrh 694
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace blíže určí, zda je poradenství 
poskytováno nezávislé a zda je založeno na 
rozsáhlé nebo na omezenější analýze trhu, 
a uvede se v nich, zda investiční podnik 
poskytne klientovi průběžné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů 
doporučených klientům,

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace blíže určí, zda je založeno na 
rozsáhlé nebo na omezenější analýze trhu, 
a uvede se v nich, zda investiční podnik 
poskytne klientovi pravidelné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů 
doporučených klientům,

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace blíže určí, zda je poradenství 
poskytováno nezávislé a zda je založeno na 
rozsáhlé nebo na omezenější analýze trhu, 
a uvede se v nich, zda investiční podnik 
poskytne klientovi průběžné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů 
doporučených klientům,

– investičním podniku a jeho službách; 
investičním podniku a jeho službách, 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace v předstihu blíže určí, zda je 
poradenství poskytováno ve spojitosti 
s přijímáním nebo získáváním stimulů od 
třetích stran a zda je založeno na rozsáhlé 
nebo na omezenější analýze trhu, a uvede 
se v nich, zda investiční podnik poskytne 
klientovi pravidelné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů doporučených 
klientům,

Or. en
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Pozměňovací návrh 696
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace blíže určí, zda je poradenství 
poskytováno nezávislé a zda je založeno na 
rozsáhlé nebo na omezenější analýze trhu, 
a uvede se v nich, zda investiční podnik 
poskytne klientovi průběžné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů 
doporučených klientům, 

– investičním podniku a jeho službách; 
investičním podniku a jeho službách, 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace v předstihu blíže určí, zda je 
poradenství poskytováno ve spojitosti 
s přijímáním nebo získáváním stimulů od 
třetích stran a zda je založeno na rozsáhlé 
nebo na omezenější analýze trhu, a uvede 
se v nich, zda investiční podnik poskytne 
klientovi pravidelné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů doporučených 
klientům,

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace blíže určí, zda je poradenství 
poskytováno nezávislé a zda je založeno na 
rozsáhlé nebo na omezenější analýze trhu, 
a uvede se v nich, zda investiční podnik 
poskytne klientovi průběžné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů 
doporučených klientům,

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace v předstihu blíže určí, zda je 
poradenství poskytováno nezávislé a zda je 
založeno na rozsáhlé nebo na omezenější 
analýze trhu, a uvede se v nich, zda 
investiční podnik poskytne klientovi 
pravidelné hodnocení vhodnosti finančních 
nástrojů doporučených klientům,

Or. en
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Pozměňovací návrh 698
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace blíže určí, zda je poradenství 
poskytováno nezávislé a zda je založeno na
rozsáhlé nebo na omezenější analýze trhu, 
a uvede se v nich, zda investiční podnik 
poskytne klientovi průběžné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů 
doporučených klientům,

– investičním podniku a jeho službách; 
pokud se poskytuje investiční poradenství, 
informace blíže upřesní, že je poradenství 
poskytováno nezávisle a na základě
přiměřeně rozsáhlé analýzy trhu, 
odpovídající nejlepším zájmům klienta, a 
uvede se v nich, s jakou pravidelností
bude investiční podnik poskytovat
klientovi průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů doporučených 
klientům,

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– tom, jestli investiční podnik spravuje 
celé portfolio klienta, nebo jestli se 
poskytované poradenství vztahuje pouze 
na určité produkty,

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– typech produktů, které nabízí, a o tom, 
zda jsou spravovány subjektem patřícím 
do téže skupiny, v takovém případě tyto 
produkty uvede,

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– tom, zda se poskytované poradenství 
týká pouze jedné transakce, nebo je 
poskytováno průběžně,

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– finančních nástrojích a navrhovaných 
investičních strategiích, jejichž součástí by 
měly být vhodné pokyny a upozornění 
týkající se rizik spojených s investicemi do 
těchto nástrojů nebo určitých investičních 
strategií;

– finančních nástrojích a navrhovaných 
investičních strategiích, jejichž součástí by 
měly být úplný rozpis všech přímo i 
nepřímo vlastněných podniků a závazek, 
že nejméně jednou za čtvrt roku bude 
předložen úplný procentuální rozpis, 
přičemž maximální prodleva podání této 
zprávy může být 60 dní, a pokyny a 
upozornění týkající se rizik spojených s 
investicemi do těchto nástrojů nebo 
určitých investičních strategií;
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Or. en

Odůvodnění

Vysoká míra otevřenosti, pokud jde o celkové náklady poskytovatele i celkové investiční 
náklady, zajistí, že investoři budou mít k dispozici informace nezbytné k informovaným 
investičním rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 703
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– finančních nástrojích a navrhovaných 
investičních strategiích, jejichž součástí by 
měly být vhodné pokyny a upozornění 
týkající se rizik spojených s investicemi do 
těchto nástrojů nebo určitých investičních 
strategií;

– zamýšleném cílovém trhu, finančních 
nástrojích, jejich struktuře a navrhovaných 
investičních strategiích, jejichž součástí by 
měly být vhodné pokyny a upozornění 
týkající se rizik spojených s investicemi do 
těchto finančních nástrojů nebo určitých 
investičních strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– finančních nástrojích a navrhovaných 
investičních strategiích, jejichž součástí by 
měly být vhodné pokyny a upozornění 
týkající se rizik spojených s investicemi do 
těchto nástrojů nebo určitých investičních 
strategií;

– finančních nástrojích a navrhovaných 
investičních strategiích, jejichž součástí by 
měly být vhodné pokyny a upozornění 
týkající se rizik spojených s investicemi do 
těchto nástrojů nebo určitých investičních 
strategií a toho, zda se na příslušnou 
službu nebo produkt mohou vztahovat 
podmínky třetích stran týkající se 
peněžitých nebo nepeněžitých plateb,
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Pozměňovací návrh 705
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– místech provádění; – místech provádění; jsou-li příkazy 
klientů směrovány do obchodního místa, 
musí být v informacích upřesněny vztahy 
dotyčného investičního podniku k tomuto 
obchodnímu místu, mezi něž mohou patřit 
směrovací mechanismy, možnosti získání 
slev tvůrce trhu, podíly a vlastnictví aj.,

Or. en

Odůvodnění

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Pozměňovací návrh 706
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– místech provádění; – hlavních místech provádění a

Or. en
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Pozměňovací návrh 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nákladech a souvisejících poplatcích. – nákladech a souvisejících poplatcích, 
včetně úplného rozpisu správních 
poplatků, veškerých souvisejících nákladů 
či jiných poplatků a:
a) celkových nákladech poskytovatele, 
jedná-li se o investiční službu nebo 
finanční nástroj propagovaný investičním 
podnikem klientovi nebo potenciálnímu 
klientovi;
b) celkových investičních nákladech, 
jedná-li se o investiční službu nebo 
finanční nástroj propagovaný klientovi 
nebo potenciálnímu klientovi 
prostřednictvím určitého prodejního 
kanálu;

Or. en

Odůvodnění

Vysoká míra otevřenosti, pokud jde o celkové náklady poskytovatele i celkové investiční 
náklady, zajistí, že investoři budou mít k dispozici informace nezbytné k informovaným 
investičním rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 708
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nákladech a souvisejících poplatcích. – nákladech a souvisejících poplatcích 
spojených s investičními službami i 
finančními nástroji doporučovanými 
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klientům.

Or. en

Odůvodnění

Náklady a související poplatky se musí vztahovat na služby i produkty.

Pozměňovací návrh 709
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nákladech a souvisejících poplatcích. – nákladech a souvisejících poplatcích, 
včetně poplatků za poradenství a způsobu, 
jakým je může klient uhradit.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zajistí, že klient bude mít jasné informace o poplatcích za poradenství. 
Spotřebitelé tak budou mít možnost posoudit hodnotu služeb, které jsou jim poskytovány, a 
díky tomu, že budou moci srovnávat podnikové náklady, se zvýší úroveň hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 710
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nákladech a souvisejících poplatcích. – nákladech a souvisejících poplatcích, 
podrobně rozepsaných po jednotlivých 
transakcích či službách s uvedením 
procentuálního podílu a celkové částky, 
včetně poplatků za poradenství a způsobu 
jejich úhrady.
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Pozměňovací návrh 711
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nákladech a souvisejících poplatcích. – nákladech a souvisejících poplatcích, 
které musí zahrnovat poplatky za 
poradenství a způsob platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nákladech a souvisejících poplatcích. – nákladech a souvisejících poplatcích, 
které musí zahrnovat poplatky za 
poradenství a způsob, jakým je může 
klient uhradit.

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nákladech a souvisejících poplatcích. – nákladech a souvisejících poplatcích, je-
li to v daném případě relevantní.
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Pozměňovací návrh 714
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v prvním pododstavci 
by měly být poskytnuty srozumitelně tak,
aby klienti nebo potenciální klienti byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika investiční služby i nabízeného 
určitého typu finančního nástroje, a 
následně učinit informované investiční 
rozhodnutí. Tyto informace lze poskytovat 
ve standardizované formě.

Informace uvedené v prvním pododstavci 
by měly být poskytnuty srozumitelně, tak 
aby klienti nebo potenciální klienti byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika investiční služby i nabízeného 
určitého typu finančního nástroje, a 
následně učinit informované investiční 
rozhodnutí. Členské státy mohou 
vyžadovat, aby tyto informace byly 
poskytovány ve standardizované formě. 

Or. en

Odůvodnění

Zákazníci mohou snadněji srovnávat dostupné služby a související náklady, pokud členské 
státy vyžadují informace ve standardizované formě.

Pozměňovací návrh 715
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v prvním pododstavci 
by měly být poskytnuty srozumitelně tak,
aby klienti nebo potenciální klienti byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika investiční služby i nabízeného 
určitého typu finančního nástroje, a 
následně učinit informované investiční 
rozhodnutí. Tyto informace lze poskytovat 

Informace uvedené v prvním pododstavci 
by měly být poskytnuty srozumitelně, tak 
aby klienti nebo potenciální klienti byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika investiční služby i nabízeného 
určitého typu finančního nástroje, a 
následně učinit informované investiční 
rozhodnutí. Členské státy mohou 
vyžadovat, aby tyto informace byly 
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ve standardizované formě. poskytovány ve standardizované formě.

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace týkající se nákladů a poplatků 
zahrnují veškeré odpisy investic, které
nebyly způsobeny vlivem souvisejícího 
rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace musí být podávány pravidelně, 
nejméně však jednou ročně, a musí 
obsahovat přesné částky.

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Veškeré poplatky, provize a peněžité i 
nepeněžité výhody vyplacené či poskytnuté 
třetí straně nebo třetí stranou v souvislosti 
s určitou investicí nebo doplňkovou 
službou pro klienta by měly být vyvěšeny 
na viditelném místě v dotyčném 
investičním podniku a jasnou formou 
předány, včetně veškerých prodejních 
materiálů, před poskytnutím příslušné 
služby klientovi a měly by být navrženy 
tak, aby se zvýšila kvalita příslušné služby 
poskytované klientovi a nedošlo 
k narušení povinnosti podniku jednat 
v nejlepším zájmu klienta. Předané 
informace by měly obsahovat údaje o 
existenci, povaze a výši poplatku, provize 
a dalších výhod.
Orgán ESMA vypracuje návrh 
prováděcích technických norem, ve 
kterých upřesní podmínky, za jakých 
investiční podniky splňují požadavky 
tohoto odstavce.
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[...]*.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené ve 
druhém pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
_________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. en

Pozměňovací návrh 719
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud investiční podnik informuje 
klienta, že investiční poradenství se 
poskytuje nezávisle, podnik:

vypouští se

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;
ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud investiční podnik informuje 
klienta, že investiční poradenství se 
poskytuje nezávisle, podnik:

vypouští se

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;
ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
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ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud investiční podnik informuje 
klienta, že investiční poradenství se 
poskytuje nezávisle, podnik:

5. Pokud investiční podnik poskytuje 
investiční poradenství, podnik:

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud investiční podnik informuje
klienta, že investiční poradenství se 
poskytuje nezávisle, podnik:

5. Pokud investiční podnik poskytuje 
investiční poradenství, podnik:

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud investiční podnik informuje
klienta, že investiční poradenství se 
poskytuje nezávisle, podnik:

5. Investiční podnik informuje klienta o 
tom, zda jeho investiční poradenství se 
poskytuje nezávisle nebo na omezenějším 
základě, a v případě nezávislého 
poradenství podnik:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 724
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud investiční podnik informuje 
klienta, že investiční poradenství se 
poskytuje nezávisle, podnik:

5. Pokud investiční podnik informuje 
klienta, že investiční poradenství se 
poskytuje za poplatek, podnik:

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud investiční podnik informuje 
klienta, že investiční poradenství se 
poskytuje nezávisle, podnik:

5. Pokud investiční podnik informuje 
klienta, že se poskytuje investiční 
poradenství, informuje podnik klienta 
také o tom, zda doporučované finanční 
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nástroje budou omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které mají s investičním 
podnikem blízký vztah.
Pokud investiční podnik informuje klienta, 
že investiční poradenství se poskytuje 
nezávisle, podnik:

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud investiční podnik informuje 
klienta, že investiční poradenství se 
poskytuje nezávisle, podnik:

5. Pokud investiční podnik informuje 
klienta, že investiční poradenství nebo 
správa portfolia se poskytuje za poplatek, 
informuje podnik klienta také o tom, zda 
doporučované finanční nástroje budou 
omezeny na finanční nástroje vydané 
nebo poskytované subjekty, které mají 
s investičním podnikem blízký vztah.

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 

vypouští se
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subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud investiční podnik informuje 
klienta, že investiční poradenství se 
poskytuje nezávisle, podnik:

5. Pokud investiční podnik poskytuje 
investiční poradenství, podnik:

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním
podnikem v úzkém propojení;

i) informuje klienta o tom, zda a v jaké 
výši přijal či získal poplatky, provize nebo 
jiné peněžní výhody hrazené či poskytnuté 
třetí stranou nebo osobou jednající 
jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování služeb klientům. Poplatky, 
provize nebo jiné peněžní výhody hrazené 
či poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování služeb klientům, se vždy 
odečtou od poplatků, provizí nebo jiných 
peněžitých výhod uhrazených klientem 
v souvislosti s investičním poradenstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

i) diverzifikuje svou nabídku s ohledem na 
typ finančního nástroje nebo investiční 
strategie. Nabídka se nesmí omezovat na 
finanční nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

(i) posoudí rozsáhlou škálu finančních 
nástrojů, které jsou k dispozici v rámci 
celého příslušného trhu. Posouzené 
finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány jak s ohledem na svůj typ, 
tak i s ohledem na emitenty nebo
poskytovatele produktů a neměly by být 
omezeny na finanční nástroje vydané nebo 
poskytované subjekty, které jsou s 
investičním podnikem v úzkém propojení. 
Podniky, které nejsou schopny nabídnout 
dostatečně širokou analýzu finančních 
nástrojů dostupných v rámci celého trhu, 
musí klientovi jasně sdělit, že jejich 
poradenství není nezávislé.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 733
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Posouzené finanční nástroje jsou 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
nejsou omezeny na finanční nástroje 
vydané nebo poskytované subjekty, které 
jsou s investičním podnikem v úzkém 
propojení;
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Or. en

Odůvodnění

V této větě je vhodnější použít místo podmiňovacího způsobu způsob oznamovací.

Pozměňovací návrh 734
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

(i) provede komplexní a nestrannou 
analýzu příslušného trhu a poskytuje 
poradenství, které je objektivní a 
neomezené. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení.

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu Evropské organizace spotřebitelů (BEUC).

Pozměňovací návrh 735
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 

i) posoudí příslušný trh a poskytuje 
klientům objektivní a neomezené 
poradenství. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
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neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

Or. de

Pozměňovací návrh 736
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

i) provede komplexní a nestrannou 
analýzu příslušného trhu a poskytuje 
poradenství, které je objektivní a 
neomezené. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 

i) provede komplexní a nestrannou 
analýzu příslušného trhu a poskytuje 
poradenství, které je objektivní a 
neomezené. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
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podnikem v úzkém propojení; subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

Or. en

Odůvodnění

Komisí stanovená kritéria nezávislého investičního poradenství nepostačují k zajištění toho, 
aby nezávislí poradci brali v úvahu celý trh a poskytovali nestranné poradenství.

Pozměňovací návrh 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu. Finanční nástroje by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na finanční 
nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů, které jsou k dispozici 
na trhu, a poskytuje poradenství, které je 
objektivní a neomezené. Finanční nástroje 
by měly být diverzifikovány s ohledem na 
svůj typ a emitenty nebo poskytovatele 
produktů a neměly by být omezeny na 
finanční nástroje vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou s investičním 
podnikem v úzkém propojení;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby nezávislí investiční poradci poskytovali nestranné poradenství.

Pozměňovací návrh 739
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je proti tomu, aby byly v souvislosti s poskytováním nezávislého investičního poradenství 
zaváděny zákazy pobídek jakéhokoli druhu.

Pozměňovací návrh 740
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Omezení týkající se poplatků by měla být upravena zvlášť. Spojené království zavedlo vyšší 
úroveň ochrany spotřebitelů v podobě přezkumu maloobchodní distribuce. V zájmu 
jednotného trhu EU a za účelem zajištění ochrany všech spotřebitelů v EU, jakož i rovných 
podmínek soutěže mezi finančními poradci by bylo vhodné tuto vyšší úroveň uplatnit i v rámci 
celé směrnice MiFID.

Pozměňovací návrh 741
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

ii) nepřijme žádné pobídky a nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování této služby 
klientům, nejsou-li tyto poplatky, provize 
či peněžité výhody převedeny na klienta.

Investiční podniky nejsou oprávněny 
nabízet služby, které jsou odměňovány 
formou poplatků, provizí či jakýchkoli 
výhod hrazených či poskytovaných 
finanční institucí nebo osobou jednající 
jménem finanční instituce, která je 
emitentem finančních produktů, na něž se 
vztahuje jejich poradenství, pokud 
nepřevádějí poplatky, provize či jakékoli 
jiné výhody na investora.

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

ii) na základě smlouvy klientovi  umožní 
být informován o poplatcích, provizích a 
jiných peněžních výhodách hrazených či 
poskytnutých investičnímu podniku třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany, pokud jde o poskytování této služby 
klientům.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 743
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

ii) informuje klienta o tom, zda se 
doporučované finanční nástroje omezují 
na finanční nástroje vydané nebo 
poskytované subjekty, které jsou s 
investičním podnikem v úzkém propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

ii) informuje svého klienta před 
uzavřením této dohody o předpokládaných 
poplatcích, provizích či jiných peněžních 
výhodách hrazených či poskytnutých třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany, pokud jde o poskytování této služby 
klientům.

Or. en

Pozměňovací návrh 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize, 
výhody ani jiné pobídky hrazené či 
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poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům. 

Or. en

Pozměňovací návrh 746
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

ii) neuznává poplatky, provize ani jiné 
peněžní výhody hrazené či poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany, pokud jde o poskytování této služby 
klientům, pokud jejich výše přesahuje 
řádnou odměnu hrazenou klientem 
v souvislosti s jeho investičním 
poradenstvím.

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize,
jiné peněžní či nepeněžní výhody nebo 
jiné pobídky hrazené či poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany nebo osoby, která je v těsném 
spojení s dotyčným investičním podnikem, 
pokud jde o poskytování této služby 
klientům.

Or. de
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Pozměňovací návrh 748
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.
Investiční podniky nejsou oprávněny 
nabízet služby, které jsou odměňovány 
formou poplatků, provizí či jakýchkoli 
výhod hrazených či poskytovaných 
finanční institucí nebo osobou jednající 
jménem finanční instituce, která je 
emitentem finančních produktů, na něž se 
vztahuje jejich poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování této služby klientům.

ii) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné výhody hrazené či poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany, pokud jde o poskytování této služby 
klientům, nýbrž je odměňován formou 
poplatků splatných ze strany klienta nebo 
jeho jménem.

Or. en
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Odůvodnění

Komisí stanovená kritéria nezávislého investičního poradenství nepostačují k zajištění toho, 
aby nezávislí poradci brali v úvahu celý trh a poskytovali nestranné poradenství.

Pozměňovací návrh 750
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) nepřijímá nadměrně vysoké poplatky, 
provize ani žádné jiné peněžní výhody 
z obratu portfolia svého klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 751
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod ii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iib) průběžně přijímá jakékoli poplatky, 
provize či jiné peněžní výhody od kterékoli 
třetí strany či osoby jednající jménem třetí 
strany, avšak pouze po dobu, kdy zároveň 
poskytuje průběžné pravidelné hodnocení 
doporučovaných finančních nástrojů. 
Toto průběžné hodnocení zahrnuje 
přinejmenším uplatňování výstražného 
mechanismu u produktů, jejichž chování 
se odchyluje od toho, co lze očekávat za 
normálních okolností, nebo u nichž se 
oproti očekávání výrazně změní jejich 
pravděpodobná ziskovost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 752
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní, aby investiční 
podniky, které podle tohoto článku nejsou 
oprávněny nabývat peněžních výhod od 
třetích stran, čerpaly vlastní provize 
z každého prodejního postupu a 
kompenzovaly pobídky převáděné na 
investory ve vztahu k poplatkům za 
poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 753
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud investiční podnik poskytuje 
investiční poradenství, podnik:
i) posoudí dostatečně velký počet 
finančních nástrojů v rozsahu 
odpovídajícím produktu daného podniku 
a
ii) v souladu s preferencemi klienta, jeho 
potřebami, finanční situací a osobními 
okolnostmi doporučí jeden nebo více
vhodných finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Investiční podnik musí jednat vždy v zájmu klienta.
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Pozměňovací návrh 754
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby způsob, jímž 
investiční podnik odměňuje své 
zaměstnance, pověřené zástupce či jiné 
investiční podniky, mu nebránil v plnění 
jeho povinnosti jednat s ohledem na 
nejlepší zájmy klientů. Členské státy 
zajistí, aby v případech, kdy zaměstnanci 
poskytují poradenství nebo prodávají 
finanční nástroje neprofesionálním 
klientům, neměla struktura odměňování 
dotyčných zaměstnanců vliv na to, zda 
jsou v příslušných případech schopni 
poskytovat objektivní doporučení nebo 
poskytovat informace způsobem, který je 
nestranný, jednoznačný a nezavádějící, a 
přičemž za tímto účelem zajistí mj. i to, 
aby odměňování nezáviselo pouze na 
cílech prodeje či ziskovosti finančních 
nástrojů a aby ani jiným způsobem 
nevedlo k neoprávněným střetům zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 755
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Orgán ESMA vypracuje návrh 
regulačních technických norem, v němž 
budou stanoveny přijatelné poměry obratu 
portfolia a nárokované kompenzace.
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Orgán ESMA uvedené návrhy 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 31. prosince 2014.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2012. 

Or. en

Pozměňovací návrh 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Investor obdrží podrobné informace o 
veškerých odpočtech, včetně poplatků a 
nákladů, zpracované na kumulativní 
úrovni. Tyto informace obsahují 
znázornění dlouhodobého vlivu na výnos 
v podobě přímého srovnání výnosu pro 
investora a celkového objemu odpočtů. 
Tyto informace jsou poskytnuty před 
uskutečněním investice na základě 
pravděpodobné prognózy a přinejmenším 
jednou ročně ke každé probíhající 
investici. Orgán ESMA vydá pokyny 
týkající se vhodných formátů prognóz a 
prezentací.

Or. en

Odůvodnění

Úroveň kumulativních odpočtů je u některých investic taková, že reálná výnosnost těchto 
investic je velmi nízká. Tato částka bývá ukryta v částkách investic nebo si ji investor nemusí 
uvědomit, když je vyjádřena v nízkých procentech, a je proto třeba ukázat její vliv na výnosy.

Pozměňovací návrh 757
Pablo Zalba Bidegain
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Investiční podnik bude mít možnost 
uzavřít s každým svým klientem i s každým 
svým potenciálním klientem výslovnou 
dohodu o tom, že nebude poskytovat 
investiční poradenství, pokud:
i) je tato dohoda jednoznačná a řádně 
doložená v předsmluvních a smluvních 
fázích investice a
ii) klienti či potenciální klienti byli řádně 
informováni o možných důsledcích a 
dopadech nepřijetí investiční poradenské 
služby.

Or. en

Odůvodnění

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Pozměňovací návrh 758
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. V případě, že investiční podnik 
poskytuje poradenství, správu portfolia 
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nebo jiné služby, kdy se klient může 
odůvodněně spoléhat na to, že dotyčný 
podnik jedná s ohledem na jeho nejlepší 
zájmy, členské státy zajistí, aby podniky 
nepřijímaly poplatky, provize ani peněžní 
výhody, pokud by to mohlo mít vliv na 
poradenství či rozhodování prováděné 
jménem klienta nebo na jejich objektivitu.

Or. en

Odůvodnění

Od podniků by se mělo očekávat, že nebudou přijímat platby či výhody poskytované třetími 
stranami v situacích, kdy by to mohlo mít vliv na povinnost dotyčného podniku jednat s 
ohledem na nejlepší zájmy svých klientů. Návrh nicméně dává členským státům flexibilní 
možnosti, aby s ohledem na specifické podmínky svého vnitrostátního trhu zvážily, jaký 
způsob ochrany zájmů klientů je nejlepší.

Pozměňovací návrh 759
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

6. Při poskytování správy portfolia 
profesionálním nebo neprofesionálním 
klientům v souladu s čl. 4 odst. 2 
investiční podnik před uzavřením této 
dohody informuje svého klienta 
o předpokládaných poplatcích, provizích 
či veškerých jiných peněžních výhodách 
hrazených či poskytnutých třetí stranou 
nebo osobou jednající jménem třetí 
strany, pokud jde o poskytování této 
služby klientům. V pravidelných zprávách, 
které investiční podnik podává každých 6 
měsíců, jsou uvedeny poplatky, provize 
nebo jiné peněžní výhody hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování služeb klientům.

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům, 
s výjimkou případů, kdy:.

a) byl klient před poskytnutím příslušné 
služby řádně informován o těchto 
poplatcích, provizích či peněžních 
výhodách;
b) jsou tyto poplatky, provize či peněžní 
výhody ve svém důsledku v zájmu klienta.
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Or. en

Odůvodnění

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Pozměňovací návrh 762
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

6. Investiční podnik, který poskytuje 
investiční poradenství nebo správu 
portfolia neprofesionálnímu klientovi nebo 
neprofesionálnímu klientovi prodává 
finanční nástroje bez poradenství musí od 
tohoto klienta přijímat odměnu pouze za 
tyto služby a za služby s nimi úzce spojené.
Investiční podnik v souvislosti se všemi 
těmito službami:
i) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné peněžní či nepeněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, a to 
ani v případě, že dotyčný podnik má 
úmyslu vrátit veškeré tyto platby klientovi.
ii) klientovi jednoznačně vyčíslí své 
poplatky v podobě jedné peněžní částky 
nebo jednoduchého procentuálního 
vyjádření,
iii) v případě, že distribuuje své vlastní 
produkty, nezahrne poplatky za 
poradenství, správu portfolia či distribuci 
do poplatků za produkt, nýbrž je povinen 
náklady na tyto činnosti uvést samostatně 
a na základě odpovídajících 
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hospodářských nákladů,
iv) nesmí hodnotit výkon svých 
zaměstnanců či vypočítávat jejich odměnu 
způsobem, který by významnou měrou 
závisel na objemu prodeje či zisku 
vytvořeném dotyčným zaměstnancem 
podniku.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 763
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

6. Při poskytování investičního 
poradenství, správy portfolia či jiné služby, 
kdy je neprofesionální klient oprávněn 
spoléhat na jeho úsudek, investiční 
podnik:

a) je odměňován pouze formou poplatků 
splatných klientem nebo jeho jménem a 
v souvislosti s těmito službami nepožaduje 
ani nepřijímá žádné jiné platby či výhody 
a
b) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné výhody hrazené či poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany, pokud jde o poskytování služeb 
klientům

Or. en
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Pozměňovací návrh 764
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

6. Při poskytování správy portfolia 
profesionálním nebo neprofesionálním 
klientům ve smyslu čl. 4. odst. 2 bod 9 a 
10 investiční podnik před uzavřením 
smlouvy informuje klienta o očekávaném 
rozsahu pobídek. Pravidelné zprávy 
zveřejní veškeré vyplacené nebo přijaté 
pobídky za předchozí období.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 765
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

6. Při poskytování správy portfolia nebo 
investičního poradenství investiční podnik 
nepřijme ani nezíská poplatky, provize, 
výhody ani jiné pobídky hrazené či 
poskytnuté třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany, pokud jde o 
poskytování služeb klientům.

Or. en
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Odůvodnění

Provize za veškeré investiční poradenství by měla být zakázána, protože vytváří situaci 
závažného střetu zájmů mezi investičním poradcem a klientem.

Pozměňovací návrh 766
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

6. Při poskytování správy portfolia má 
klient, na základě smlouvy, možnost být 
informován o poplatcích, provizích a 
jiných peněžních výhodách hrazených či 
poskytnutých investičnímu podniku třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany, pokud jde o poskytování služeb 
klientům.

Or. nl

Pozměňovací návrh 767
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik konkrétním nebo 
obecným způsobem sdělí, kdy může 
přijímat nebo získávat poplatky, provize či 
peněžní výhody od třetích stran a kde a 
jak mohou klienti získat podrobné 
informace o těchto platbách.

Or. en



AM\901765CS.doc 73/176 PE489.465v01-00

CS

Pozměňovací návrh 768
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik před uzavřením smlouvy 
informuje klienta o očekávaném rozsahu 
pobídek. Pravidelné zprávy zveřejní 
veškeré vyplacené nebo obdržené pobídky 
za předchozí období.

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

6. Při poskytování správy portfolia, 
investičního poradenství nebo jiného 
služby, kdy neprofesionální klient 
oprávněně spoléhá na jeho úsudek,
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

Or. en

Pozměňovací návrh 770
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.

6. Při poskytování správy portfolia 
investiční podnik nepřijme ani nezíská 
poplatky, provize ani jiné peněžní výhody 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování služeb klientům.
Je-li stanoveno poskytování nějaké 
peněžní výhody, je tato výhoda 
přenechána investorovi.

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Při poskytování investičního 
poradenství nebo správy portfolia podnik 
nebo kterýkoli subjekt jednající jménem 
investičního podniku v souvislosti s těmito 
službami:
i) nepřijme ani nezíská poplatky, provize 
ani jiné výhody hrazené či poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem 
třetí strany, nýbrž je odměňován pouze 
formou poplatků splatných ze strany 
klienta nebo jeho jménem.
ii) klientovi jasně sdělí sazbu svých 
poplatků, a pokud dotyčný podnik nabízí 
služby týkající se jednoho nebo více 
interních finančních nástrojů, zajistí, aby 
příslušné poplatky byly vyčísleny odděleně 
od poplatků za jakýkoli finanční nástroj;
iii) zajistí, aby odměňování, mzdy či věcné 
dávky vyplácené jeho zaměstnancům či 
zástupcům činným v oblasti poradenství či 
prodeje finančních nástrojů 
neprofesionálním klientům ani hodnocení 
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výkonu těchto zaměstnanců či zástupců 
nemotivovalo tyto zaměstnance či 
zástupce k tomu, aby jednali jinak než 
s ohledem na nejlepší zájmy jednotlivých 
neprofesionálních klientů;
iv) iv) informuje klienta o tom, zda se 
doporučované finanční nástroje omezují 
na finanční nástroje vydané nebo 
poskytované subjekty, které jsou s 
investičním podnikem v úzkém propojení.

Or. en

Odůvodnění

Provize za veškeré investiční poradenství by měla být zakázána, protože vytváří situaci 
závažného střetu zájmů mezi investičním poradcem a klientem. Dále je třeba řešit otázku 
způsobů odměňování (poradenství i prodeje) v rámci podniku a rozšíření zákazu provizí na 
všechny druhy poradenství.

Pozměňovací návrh 772
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí, aby politika 
odměňování, kterou investiční podnik 
uplatňuje ve vztahu ke svým 
zaměstnancům, zástupcům či jiným 
přidruženým investičním podnikům, 
nenarušovala jeho schopnost jednat 
s ohledem na nejlepší zájmy klientů. Co se 
týče zaměstnanců, kteří poskytují 
poradenství nebo prodávají finanční 
nástroje neprofesionálním klientům, 
členské státy zajistí, aby způsob, jakým je 
jejich podnik odměňuje, neměl nepříznivý 
vliv na nestrannost těchto zaměstnanců, 
pokud jde o vhodnost jejich doporučení, 
řádnost jejich způsobu prodeje či 
podávání informací poctivým, jasným a 
neklamavým způsobem. Odměňování 
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v takových situacích nesmí záviset pouze 
na prodejních cílech nebo zisku, který 
podniku přináší určitý finanční nástroj.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 773
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Investiční podnik nesmí nabízet nebo 
hradit žádné poplatky, provize nebo 
peněžní či nepeněžní výhody jinému 
investičnímu podniku nebo třetí straně ve 
prospěch jiného podniku v souvislosti 
s poradenstvím, prodejem či správou 
finančních nástrojů nebo jakýmikoli 
jinými, těsně souvisejícími službami, jež 
tento jiný podnik zajišťuje pro 
neprofesionální klienty.

Or. en

Odůvodnění

Spojené království zavedlo vyšší úroveň ochrany spotřebitelů v podobě přezkumu 
maloobchodní distribuce. V zájmu jednotného trhu EU a za účelem zajištění ochrany všech 
spotřebitelů v EU, jakož i rovných podmínek soutěže mezi finančními poradci by bylo vhodné 
tuto vyšší úroveň uplatnit i v rámci celé směrnice MiFID.
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Pozměňovací návrh 774
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Investiční podnik, který poskytuje 
poradenství nebo prodává finanční 
nástroje neprofesionálním klientům, 
zajistí, aby neodměňoval nebo 
neposuzoval výkon svých zaměstnanců 
způsobem, který by byl v rozporu s jeho 
povinností jednat s ohledem na nejlepší 
zájmy svých klientů. Zvláště pak nezavede 
žádný mechanismus, který by formou 
odměn či jiným způsobem mohl přinášet 
zaměstnancům výhody motivující k tomu, 
aby neprofesionálním klientům 
doporučovali určitý konkrétní finanční 
nástroj, přestože by tento podnik mohl 
nabízet i jiný finanční nástroj, který by 
potřebám klientů vyhovoval lépe.

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu orgánu FSA (Financial Services Autority).

Pozměňovací návrh 775
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Investiční podnik, který poskytuje 
poradenství nebo prodává finanční 
nástroje neprofesionálním klientům, 
zajistí, aby neodměňoval nebo 
neposuzoval výkon svých zaměstnanců 
způsobem, který by byl v rozporu s jeho 
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povinností jednat s ohledem na nejlepší 
zájmy svých klientů. Zvláště pak nezavede 
žádný mechanismus, který by formou 
odměn či jiným způsobem mohl přinášet 
zaměstnancům výhody motivující k tomu, 
aby neprofesionálním klientům 
doporučovali určitý konkrétní finanční 
nástroj, přestože by tento podnik mohl 
nabízet i jiný finanční nástroj, který by 
potřebám klientů vyhovoval lépe.

Or. en

Pozměňovací návrh 776
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud je investiční služba nabízena 
spolu s jinou službou nebo produktem 
jakožto součást balíčku nebo podmínka 
pro stejnou dohodu či balíček, investiční 
podnik informuje klienta, zda lze koupit 
různé složky odděleně, a poskytne u každé 
složky oddělený důkaz o nákladech a 
poplatcích.

vypouští se

Orgán ESMA vypracuje nejpozději do [] a 
pravidelně aktualizuje pokyny pro 
posuzování křížového prodeje a dohled 
nad ním a uvede zejména situace, v nichž 
křížový prodej není v souladu 
s povinnostmi podle odstavce 1.

Or. de

Odůvodnění

Provádění předpisů je pro pokyny orgánu ESMA velmi komplikované a poměr nákladů a 
přínosů těchto předpisů ve vztahu k očekávanému zvýšení transparentnosti je neobhajitelný.
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Pozměňovací návrh 777
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud je investiční služba nabízena 
spolu s jinou službou nebo produktem 
jakožto součást balíčku nebo podmínka 
pro stejnou dohodu či balíček, investiční 
podnik informuje klienta, zda lze koupit 
různé složky odděleně, a poskytne u každé 
složky oddělený důkaz o nákladech a 
poplatcích.

vypouští se

Orgán ESMA vypracuje nejpozději do [] a 
pravidelně aktualizuje pokyny pro 
posuzování křížového prodeje a dohled 
nad ním a uvede zejména situace, v nichž 
křížový prodej není v souladu 
s povinnostmi podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je investiční služba nabízena spolu s 
jinou službou nebo produktem jakožto 
součást balíčku nebo podmínka pro stejnou
dohodu či balíček, investiční podnik 
informuje klienta, zda lze koupit různé 
složky odděleně, a poskytne u každé složky 
oddělený důkaz o nákladech a poplatcích.

Pokud je investiční služba nabízena spolu 
s jinou službou nebo produktem jakožto 
součást balíčku nebo podmínka pro stejnou 
dohodu či balíček, investiční podnik 
informuje klienta, zda lze koupit různé 
složky odděleně, a poskytne u každé složky 
oddělený důkaz o nákladech a poplatcích. 
Investiční produkty nesmí být nabízeny 
v rámci podmíněného prodeje spolu 
s jinými investičními produkty, vklady či 
finančními službami s výjimkou běžného 
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účtu nebo účtu cenných papírů. 

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu Evropské organizace spotřebitelů (BEUC).

Pozměňovací návrh 779
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je investiční služba nabízena spolu 
s jinou službou nebo produktem jakožto 
součást balíčku nebo podmínka pro stejnou 
dohodu či balíček, investiční podnik 
informuje klienta, zda lze koupit různé 
složky odděleně, a poskytne u každé složky 
oddělený důkaz o nákladech a poplatcích.

Pokud je investiční služba nabízena spolu 
s jinou službou nebo produktem jakožto 
součást balíčku nebo podmínka pro stejnou 
dohodu či balíček, investiční podnik 
informuje klienta, zda lze koupit různé 
složky odděleně, a poskytne u každé složky 
oddělený důkaz o nákladech a poplatcích. 
Produkt, který představuje spojení 
investičních a spořicích produktů, nesmí 
být nabízen neprofesionálním investorům.

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje nejpozději do [] a 
pravidelně aktualizuje pokyny pro 
posuzování křížového prodeje a dohled nad 
ním a uvede zejména situace, v nichž 
křížový prodej není v souladu 
s povinnostmi podle odstavce 1.

Orgán ESMA ve spolupráci s Evropským 
orgánem pro bankovnictví (EBA) a 
Evropským orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
vypracuje nejpozději do [] a pravidelně 
aktualizuje pokyny pro posuzování 
křížového prodeje a dohled nad ním a 
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uvede zejména situace, v nichž křížový 
prodej není v souladu s povinnostmi podle 
odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce mezi všemi třemi evropskými orgány dohledu na vypracování pokynů je velmi 
důležitá s ohledem na křížový prodej, protože se zcela jasně jedná o situaci, do níž zasahují 
různá finanční odvětví, jako je pojišťovnictví a bankovnictví. (návrh ECB)

Pozměňovací návrh 781
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje nejpozději do [] a 
pravidelně aktualizuje pokyny pro 
posuzování křížového prodeje a dohled nad 
ním a uvede zejména situace, v nichž 
křížový prodej není v souladu 
s povinnostmi podle odstavce 1.

Orgán ESMA ve spolupráci s Evropským 
orgánem pro bankovnictví (EBA) a 
Evropským orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
vypracuje nejpozději do [] a pravidelně 
aktualizuje pokyny pro posuzování 
křížového prodeje a dohled nad ním a 
uvede zejména situace, v nichž křížový 
prodej není v souladu s povinnostmi podle 
odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce mezi všemi třemi evropskými orgány dohledu na vypracování pokynů je velmi 
důležitá s ohledem na křížový prodej, protože se zcela jasně jedná o situaci, do níž zasahují 
různá finanční odvětví, jako je pojišťovnictví a bankovnictví.

Pozměňovací návrh 782
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje nejpozději do [] a 
pravidelně aktualizuje pokyny pro 
posuzování křížového prodeje a dohled nad 
ním a uvede zejména situace, v nichž 
křížový prodej není v souladu 
s povinnostmi podle odstavce 1.

Orgán ESMA vypracuje nejpozději do [] a 
pravidelně aktualizuje pokyny pro 
posuzování křížového prodeje a dohled nad 
ním a uvede zejména situace, v nichž 
křížový prodej není v souladu 
s povinnostmi podle odstavce 1 a článku 
25.

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu Evropské organizace spotřebitelů (BEUC).

Pozměňovací návrh 783
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 týkajících se opatření zaručujících, že 
investiční podniky při poskytování 
investičních nebo doplňkových služeb 
svým klientům jednají v souladu se 
zásadami, jež jsou v tomto článku 
stanoveny. Tyto akty v přenesené 
pravomoci přihlédnou k:

vypouští se

a) povaze služby nebo služeb, které jsou 
klientovi nebo potenciálnímu klientovi 
nabízeny nebo poskytovány, 
s přihlédnutím ke druhu, předmětu, 
objemu a četnosti transakcí;
b) povaze nabízených nebo zvažovaných 
produktů, včetně různých typů finančních 
nástrojů a vkladů uvedených v čl. 1 odst. 
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2;
c) neprofesionální nebo profesionální 
povaze klienta nebo potenciálního klienta, 
nebo v případě odstavce 3 jejich 
klasifikaci jako způsobilé protistrany.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rozmanitosti investičních služeb, které jsou v EU poskytovány, je vhodnější, aby 
členské státy měly flexibilní možnosti, jak v rámci svého provádění směrnice zohlednit 
příslušné rozdíly. Toto opatření tudíž není nutné.

Pozměňovací návrh 784
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Členské státy vyžadují, aby osoby 
poskytující klientům jakýkoli druh 
investičního poradenství či případně 
doplňkové služby měly náležitou úroveň 
odborných znalostí a schopností, 
získaných na základě uznávaných 
kvalifikací.

Or. en

Odůvodnění

Každý členský stát by měl stanovit minimální úroveň kvalifikace, kterou očekává od těch, kdo 
prodávají finanční produkty neprofesionálním klientům, tato úroveň by však s ohledem na to, 
že mezi znalostmi a zkušenostmi investorů jsou v jednotlivých členských státech značné 
rozdíly, měla být pro každý členský stát specifická.

Pozměňovací návrh 785
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Poskytování finančních služeb 
neprofesionálním investorům podléhá 
požadavku, že poradce musí mít 
minimální úroveň kvalifikace podle 
evropské normy. Orgán ESMA stanoví 
závazné technické normy, v nichž upřesní 
povinný obsah odpovídajících 
certifikačních a školicích programů. 
Orgán ESMA se na základě konzultace 
s příslušnými vnitrostátními orgány 
dohodne na tom, které stávající 
kvalifikace budou považovány za 
odpovídající této normě.

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24a
1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podnik, který používá vnitřní systém 
párování příkazů, požádal nejprve 
příslušný orgán o povolení. Před vydáním 
tohoto povolení příslušný orgán ověří, že 
tento systém má tyto požadované 
vlastnosti:
a) je v souladu se zásadami nejlepšího 
způsobu provádění, jimiž se tento 
investiční podnik řídí;
b) žádnému typu účastníků neposkytuje 
zvláštní výhody, pokud jde o informace 
nebo provádění příkazů;
c) není propojen s žádným jiným vnitřním 
systémem párování příkazů;
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d) každému účastníkovi umožňuje výběr 
typu protistran, s nimiž chce provádět své 
příkazy;
e) je specificky identifikován v rámci 
povinností týkajících se poobchodní 
transparentnosti;
V souladu s ustanovením písm. b) je 
nutné především zajistit, aby v daném 
případě pro nakládání s příkazy 
prováděnými na vlastní účet investičního 
podniku platily tytéž podmínky jako pro 
příkazy prováděné na účet třetích stran.
Orgán ESMA vypracuje návrh 
prováděcích technických norem, v nichž 
stanoví typy protistran, které musí 
představovat minimální součást vnitřních 
systémů provádění příkazů.
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do […]*.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat tyto 
prováděcí technické normy postupem 
podle článku 15 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
__________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. fr

Pozměňovací návrh 787
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24a
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
převzaly odpovědnost za provedení 
ustanovení na ochranu investorů, jež 
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stanoví tato směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 24 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24b
Příslušné orgány vyžadují, aby vnitřní 
systémy párování příkazů, kde počet 
uskutečněných transakcích v poměru 
k počtu transakcí uskutečněných ve všech 
obchodních systémech přesáhne určitou 
mezní hodnotu, byly transformovány na 
systémy MTF.
Orgán ESMA vypracuje návrh 
prováděcích technických norem, v nichž 
stanoví způsoby výpočtu této mezní 
hodnoty.
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do […]*.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat tyto 
prováděcí technické normy postupem 
podle článku 15 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
______________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. fr

Pozměňovací návrh 789
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Článek 24 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24b
Členské státy mohou vedle svých 
příslušných orgánů zřídit nezávislé 
orgány, které budou sledovat trh a 
schvalovat vhodnost produktů pro 
neprofesionální investory.

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při poskytování investičního poradenství 
nebo správě portfolia získá investiční 
podnik nezbytné informace o znalostech a 
zkušenostech klienta nebo potenciálního 
klienta v oblasti investic, pokud jde o 
specifický druh produktu nebo služby, o 
jeho finanční situaci a o jeho investičních 
cílech, aby tak mohl klientovi nebo 
potenciálnímu klientovi doporučit 
investiční službu a finanční nástroje, které 
jsou pro něj vhodné.

1. Při poskytování informací o 
produktech, investičního poradenství nebo 
správě portfolia získá investiční podnik 
nezbytné informace o znalostech 
a zkušenostech klienta nebo potenciálního 
klienta v oblasti investic, pokud jde 
o specifický druh produktu nebo služby, 
o jeho finanční situaci, včetně úvěrových 
závazků, jeho současné vystavenosti 
rizikům, dosavadních ekonomických ztrát,
a o jeho investičních cílech, aby tak mohl 
klientovi nebo potenciálnímu klientovi 
doporučit investiční službu a finanční 
nástroje, které jsou pro něj vhodné.

Orgán ESMA vypracuje nejpozději do 
[…]* pokyny pro stanovení minimálních 
informací, které je nutno získat od klienta 
za účelem posouzení vhodnosti daného 
finančního nástroje či služby.
_________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …
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Or. en

Odůvodnění

Inspirováno návrhem Evropské organizace spotřebitelů (BEUC).

Pozměňovací návrh 791
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při poskytování investičního poradenství 
nebo správě portfolia získá investiční 
podnik nezbytné informace o znalostech 
a zkušenostech klienta nebo potenciálního 
klienta v oblasti investic, pokud jde 
o specifický druh produktu nebo služby, 
o jeho finanční situaci a o jeho investičních 
cílech, aby tak mohl klientovi nebo 
potenciálnímu klientovi doporučit 
investiční službu a finanční nástroje, které 
jsou pro něj vhodné.

1. Při poskytování investičního poradenství 
nebo správě portfolia získá investiční 
podnik nezbytné informace o znalostech 
a zkušenostech klienta nebo potenciálního 
klienta v oblasti investic, pokud jde 
o specifický druh produktu nebo služby, 
o jeho finanční situaci a o jeho investičních 
cílech (včetně jeho rizikové tolerance), aby 
tak mohl klientovi nebo potenciálnímu 
klientovi doporučit investiční službu 
a finanční nástroje, které jsou pro něj 
vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při poskytování informací o 
produktech, investičního poradenství nebo 
správy portfolia investiční podnik prokáže, 
že z celé nabídky produktů vyhovoval 
prodaný produkt nejlépe potřebám 
klienta.
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Or. en

Pozměňovací návrh 793
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Při poskytování informací o 
produktech, investičního poradenství nebo 
správy portfolia investiční podnik posoudí 
každou investici, zda je pro klienta 
vhodná, zvláště pokud má dotyčný klient 
otevřené úrokové závazky. Pokud je určitá 
investice vyhodnocena jako v danou chvíli 
nevhodná, investiční podnik vydá pro 
klienta upozornění.

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky při poskytování investičních 
služeb jiných než služeb uvedených 
v odstavci 1 požádaly klienta nebo 
potenciálního klienta o poskytnutí 
informací o jeho znalostech a zkušenostech 
v oblasti investic v souvislosti s určitým 
nabízeným nebo požadovaným produktem 
nebo službou, aby tak mohly posoudit, zda 
jsou navrhovaná investiční služba nebo 
navrhovaný investiční produkt pro klienta 
vhodné.

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky při poskytování investičních 
služeb jiných než služeb uvedených 
v odstavci 1 požádaly klienta nebo 
potenciálního klienta o poskytnutí 
informací o jeho znalostech a zkušenostech 
v oblasti investic v souvislosti s určitým 
nabízeným nebo požadovaným produktem 
nebo službou, aby tak mohly posoudit, zda 
jsou navrhovaná investiční služba nebo 
navrhovaný investiční produkt pro klienta 
vhodné. Toto ustanovení se nevztahuje na 
služby úschovy a správy finančních 
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nástrojů uvedené v příloze I oddíle A bodě 
9.

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje nejpozději do 
[…]* pokyny pro stanovení minimálních 
informací požadovaných od klientů o 
jejich znalostech a zkušenostech v oblasti 
investic v souvislosti s určitým nabízeným 
nebo požadovaným produktem nebo 
službou za účelem posouzení vhodnosti 
daného produktu či služby s ohledem na 
znalosti a zkušenosti příslušného klienta.
___________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky poskytující produkty v rámci 
balíčku formou křížového prodeje podle 
čl. 24 odst. 7 posuzovaly zvlášť vhodnost 
každého jednotlivého produktu pro 
příslušného investora i vhodnost celého 
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balíčku.

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy povolí investičním 
podnikům, aby při poskytování 
investičních služeb, které spočívají pouze 
v provádění nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů spolu s doplňkovými 
službami nebo bez nich, s výjimkou 
doplňkové služby uvedené v bodě 1 oddílu 
B přílohy 1, poskytovaly tyto investiční 
služby svým klientům, aniž by musely 
získat informace nebo provést rozhodnutí 
uvedené v odstavci 2, jsou-li splněny tyto 
podmínky:

Členské státy povolí investičním 
podnikům, aby při poskytování 
investičních služeb, které spočívají pouze 
v provádění nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů spolu s doplňkovými 
službami nebo bez nich, poskytovaly tyto 
investiční služby svým klientům, aniž by 
musely získat informace nebo provést 
rozhodnutí uvedené v odstavci 2, jsou-li 
splněny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy povolí investičním 
podnikům, aby při poskytování 
investičních služeb, které spočívají pouze 
v provádění nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů spolu s doplňkovými 
službami nebo bez nich, s výjimkou 
doplňkové služby uvedené v bodě 1 oddílu 
B přílohy 1, poskytovaly tyto investiční 
služby svým klientům, aniž by musely 

Členské státy povolí investičním 
podnikům, aby při poskytování 
investičních služeb, které spočívají pouze 
v provádění nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů spolu s doplňkovými 
službami nebo bez nich, poskytovaly tyto 
investiční služby svým klientům, aniž by 
musely získat informace nebo provést 
rozhodnutí uvedené v odstavci 2, jsou-li 
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získat informace nebo provést rozhodnutí 
uvedené v odstavci 2, jsou-li splněny tyto 
podmínky:

splněny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy povolí investičním 
podnikům, aby při poskytování 
investičních služeb, které spočívají pouze 
v provádění nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů spolu s doplňkovými 
službami nebo bez nich, s výjimkou 
doplňkové služby uvedené v bodě 1 oddílu 
B přílohy 1, poskytovaly tyto investiční 
služby svým klientům, aniž by musely 
získat informace nebo provést rozhodnutí 
uvedené v odstavci 2, jsou-li splněny tyto 
podmínky:

Členské státy povolí investičním 
podnikům, aby při poskytování 
investičních služeb, které spočívají pouze 
v provádění nebo přijímání a předávání 
příkazů klientů spolu s doplňkovými 
službami nebo bez nich, poskytovaly tyto 
investiční služby svým klientům, aniž by 
musely získat informace nebo provést 
rozhodnutí uvedené v odstavci 2, jsou-li 
splněny tyto podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je dosáhnout toho, aby v souvislosti s přidělováním 
půjček či úvěrů byly zajištěny rovné podmínky soutěže. Podle původního návrhu by třetí 
strany mohly přidělovat tyto úvěry klientům, aniž by se na ně vztahovala povinnost uvedená 
v tomto článku.

Pozměňovací návrh 800
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uvedené služby se týkají všech těchto
finančních nástrojů:

a) tyto služby se netýkají finančních 
nástrojů, které zahrnují derivátové 
nástroje, mají určitou strukturu nebo jsou 
považovány za nelikvidní, a klientovi 
proto ztěžují porozumění souvisejícímu 
riziku.

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) akcií přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
pokud se jedná o akcie společností, a 
kromě akcií subjektů kolektivního 
investování nepatřících mezi SKIPCP a 
akcií zahrnujících derivátový nástroj;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) akcií přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
pokud se jedná o akcie společností, a 
kromě akcií subjektů kolektivního 
investování nepatřících mezi SKIPCP a 

1. akcií přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
pokud se jedná o akcie společností;
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akcií zahrnujících derivátový nástroj;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nástroje zapsané a obchodované na regulovaných trzích podléhají 
společným pravidlům EU týkajícím se zveřejňování informací a sdělování klíčových 
skutečností nebo se na ně vztahuje zvláštní ustanovení ohledně řízení rizik a ohledně vkladů 
(subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a alternativní 
investiční fondy (AIF)), jsou tyto produkty investorům obecně dostupné.

Pozměňovací návrh 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) akcií přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
pokud se jedná o akcie společností, a 
kromě akcií subjektů kolektivního 
investování nepatřících mezi SKIPCP a 
akcií zahrnujících derivátový nástroj;

i) akcií přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
pokud se jedná o akcie společností;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 804
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod i



AM\901765CS.doc 95/176 PE489.465v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) akcií přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
pokud se jedná o akcie společností, a 
kromě akcií subjektů kolektivního 
investování nepatřících mezi SKIPCP a 
akcií zahrnujících derivátový nástroj;

i) akcií přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
pokud se jedná o akcie společností, a 
kromě akcií zahrnujících derivátový 
nástroj;

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) akcií přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
pokud se jedná o akcie společností, a 
kromě akcií subjektů kolektivního 
investování nepatřících mezi SKIPCP a 
akcií zahrnujících derivátový nástroj;

i) akcií přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
pokud se jedná o akcie společností, a 
kromě akcií subjektů kolektivního 
investování nepatřících mezi SKIPCP a 
akcií zahrnujících derivátový nástroj, 
pokud tento derivátový nástroj nezvyšuje 
riziko pro investora;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby derivátový nástroj nezvyšoval riziko pro 
koncového investora.

Pozměňovací návrh 806
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dluhopisů nebo jiných forem 
dluhových cenných papírů přijatých k 
obchodování na regulovaném trhu nebo 
na rovnocenném trhu třetí země nebo v 
systému MTF, kromě těch, které zahrnují 
derivátový nástroj nebo mají strukturu, 
která ztěžuje klientovi porozumění 
souvisejícímu riziku;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dluhopisů nebo jiných forem dluhových 
cenných papírů přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
kromě těch, které zahrnují derivátový 
nástroj nebo mají strukturu, která ztěžuje 
klientovi porozumění souvisejícímu riziku;

ii) dluhopisů nebo jiných forem dluhových 
cenných papírů přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 808
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dluhopisů nebo jiných forem dluhových 
cenných papírů přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
kromě těch, které zahrnují derivátový 
nástroj nebo mají strukturu, která ztěžuje 
klientovi porozumění souvisejícímu riziku;

2. dluhopisů nebo jiných forem dluhových 
cenných papírů přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, pro 
který byl vydán prospekt;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nástroje zapsané a obchodované na regulovaných trzích podléhají 
společným pravidlům EU týkajícím se zveřejňování informací a sdělování klíčových 
skutečností nebo se na ně vztahuje zvláštní ustanovení ohledně řízení rizik a ohledně vkladů 
(subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a alternativní 
investiční fondy (AIF)), jsou tyto produkty investorům obecně dostupné.

Pozměňovací návrh 809
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dluhopisů nebo jiných forem dluhových 
cenných papírů přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
kromě těch, které zahrnují derivátový 
nástroj nebo mají strukturu, která ztěžuje
klientovi porozumění souvisejícímu riziku;

ii) dluhopisů nebo jiných forem dluhových 
cenných papírů přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v systému MTF, 
kromě těch, které zahrnují derivátový 
nástroj nebo mají strukturu, která by ztížila 
klientovi porozumění souvisejícímu riziku, 
nebo pokud tento derivátový nástroj 
nezvyšuje riziko pro investora;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby derivátový nástroj nezvyšoval riziko pro 
koncového investora.
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Pozměňovací návrh 810
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) nástrojů peněžního trhu, kromě těch, 
které zahrnují derivátový nástroj nebo 
mají strukturu, která ztěžuje klientovi 
porozumění souvisejícímu riziku;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) nástrojů peněžního trhu, kromě těch, 
které zahrnují derivátový nástroj nebo 
mají strukturu, která ztěžuje klientovi 
porozumění souvisejícímu riziku;

3. nástrojů peněžního trhu;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nástroje zapsané a obchodované na regulovaných trzích podléhají 
společným pravidlům EU týkajícím se zveřejňování informací a sdělování klíčových 
skutečností nebo se na ně vztahuje zvláštní ustanovení ohledně řízení rizik a ohledně vkladů 
(subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a alternativní 
investiční fondy (AIF)), jsou tyto produkty investorům obecně dostupné.

Pozměňovací návrh 812
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) nástrojů peněžního trhu, kromě těch, 
které zahrnují derivátový nástroj nebo 
mají strukturu, která ztěžuje klientovi 
porozumění souvisejícímu riziku;

iii) nástrojů peněžního trhu;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 813
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) nástrojů peněžního trhu, kromě těch, 
které zahrnují derivátový nástroj nebo mají 
strukturu, která ztěžuje klientovi 
porozumění souvisejícímu riziku;

iii) nástrojů peněžního trhu, kromě těch, 
které zahrnují derivátový nástroj nebo mají 
strukturu, která by ztěžovala klientovi 
porozumění souvisejícímu riziku, nebo 
pokud tento derivátový nástroj nezvyšuje 
riziko pro investora;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby derivátový nástroj nezvyšoval riziko pro 
koncového investora.

Pozměňovací návrh 814
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných
SKIPCP, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Komise č. 
583/2010 ;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Dokud nebude existovat právoplatné rozhodnutí o vhodnosti určitých produktů SKIPCP pro 
neprofesionální investory, mělo by být jejich vynětí z testu vhodnosti uvedeno v čl. 25 odst. 3 
bod v). Naším úkolem je najít definici SKIPCP v rámci revize směrnice o SKIPCP, která 
zaručuje vhodnost všech SKIPCP pro neprofesionální investory.

Pozměňovací návrh 815
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných 
SKIPCP, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Komise č. 
583/2010 ;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pojem komplexního / nekomplexního produktu není ve shodě s reálným fungováním SKIPCP.

Pozměňovací návrh 816
Alfredo Pallone
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Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných 
SKIPCP, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Komise č. 
583/2010 ;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných 
SKIPCP, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Komise č. 
583/2010 ;

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP;

Or. en

Pozměňovací návrh 818
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných 
SKIPCP, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Komise č. 
583/2010 ;

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP;
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných 
SKIPCP, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Komise č.
583/2010 ;

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP;

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných 
SKIPCP, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Komise č. 
583/2010 ;

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP;

Or. en
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Odůvodnění

Kategorizace SKIPCP by zpochybnila řádnost fungování rámce SKIPCP. Komplexnost, která 
vyplývá z inovací ve správě aktiv, s sebou nutně nenese vyšší rizika z hlediska investičního 
výkonu. Středem pozornosti by tudíž neměla být komplexnost jako taková, nýbrž spíše situace, 
kdy je pro klienty obtížné porozumět souvisejícím rizikům. Tento problém by neměl být řešen 
v mezích stávajícího rámce SKIPCP, nýbrž spíše v rámci směrnice MiFID.

Pozměňovací návrh 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných 
SKIPCP, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Komise č. 
583/2010 ;

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 822
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP , kromě strukturovaných 
SKIPCP, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Komise č. 
583/2010;

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP;
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Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 823
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných 
SKIPCP, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Komise č. 
583/2010 ;

4. akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP nebo alternativních investičních 
fondů (AIF) ve smyslu definovaném 
směrnicí 2011/61/EU, je-li jejich nabídka 
určena neprofesionálním investorům;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nástroje zapsané a obchodované na regulovaných trzích podléhají 
společným pravidlům EU týkajícím se zveřejňování informací a sdělování klíčových 
skutečností nebo se na ně vztahuje zvláštní ustanovení ohledně řízení rizik a ohledně vkladů 
(subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a alternativní 
investiční fondy (AIF)), jsou tyto produkty investorům obecně dostupné.

Pozměňovací návrh 824
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných SKIPCP, 
jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 druhém 

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných SKIPCP, 
jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 druhém 
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pododstavci nařízení Komise č. 583/2010 ; pododstavci nařízení Komise č. 583/2010, 
a dalších SKIPCP založených na 
komplexních metodách správy portfolia;

Or. en

Odůvodnění

Za komplexní finanční nástroje by měly být považovány nejen strukturované subjekty 
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ale také SKIPCP 
založené na komplexních metodách správy portfolia, protože režim SKIPCP jim umožňuje 
stejně vysokou míru komplexnosti jako jiným strukturovaným nástrojům.

Pozměňovací návrh 825
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných SKIPCP, 
jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 druhém 
pododstavci nařízení Komise č. 583/2010 ;

iv) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných SKIPCP, 
jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1 druhém 
pododstavci nařízení Komise (EU) č. 
583/2010, které nesplňují požadavky 
stanovené v čl. 38 směrnice Komise 
2006/73/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 826
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) jiných nekomplexních finančních 
nástrojů pro účely tohoto odstavce.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 827
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) jiných nekomplexních finančních 
nástrojů pro účely tohoto odstavce.

5. jiných podobných finančních nástrojů 
zapsaných a obchodovaných na 
regulovaném trhu nebo v systému MTF, 
pro který byl vydán prospekt, pro účely 
tohoto odstavce.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nástroje zapsané a obchodované na regulovaných trzích podléhají 
společným pravidlům EU týkajícím se zveřejňování informací a sdělování klíčových 
skutečností nebo se na ně vztahuje zvláštní ustanovení ohledně řízení rizik a ohledně vkladů 
(subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a alternativní 
investiční fondy (AIF)), jsou tyto produkty investorům obecně dostupné.

Pozměňovací návrh 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) jiných nekomplexních finančních 
nástrojů pro účely tohoto odstavce.

v) jiných finančních nástrojů, včetně 
strukturovaných SKIPCP a podílů 
v subjektech, které nejsou SKIPCP, 
hodnocených investičním podnikem jako 
nekomplexní.

Or. en

Odůvodnění

Vhodnější než považovat všechny finanční nástroje za komplexní by bylo provádět zkoušku 
jejich komplexnosti vždy případ od případu.
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Pozměňovací návrh 829
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Investiční podnik vytvoří záznamy, 
jejichž součástí jsou dokument nebo 
dokumenty sjednané mezi podnikem a 
klientem stanovující práva a povinnosti 
stran a další podmínky, za kterých podnik
poskytuje služby klientovi. Práva a 
povinnosti smluvních stran lze začlenit 
odkazem na jiné dokumenty nebo právní 
texty.

4. Pokud se investiční služba týká 
investičního poradenství poskytovaného 
ke komplexnímu produktu ve smyslu odst. 
3 písm. a), s jehož využíváním klient 
vyjádřil svůj souhlas, investiční podnik 
poskytne tomuto klientovi průběžné 
pravidelné hodnocení vhodnosti či 
patřičnost tohoto finančního nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 830
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Klient musí od investičního podniku 
získat přiměřené zprávy o službách, které 
podnik svým klientům poskytuje. Tyto
zprávy zahrnují pravidelná sdělení 
klientům zohledňující druh a složitost 
dotčených finančních nástrojů a povahu 
služby poskytované klientovi a zahrnují 
podle potřeby náklady spojené 
s transakcemi a službami prováděnými 
jménem klienta. Při poskytování 
investičního poradenství investiční podnik 
blíže určí, jak je poskytované poradenství 
sladěno s osobními charakteristikami 
klienta.

5. Klient musí od investičního podniku 
získat přiměřené zprávy o službách, které 
podnik svým klientům poskytuje.
V případě správy portfolia nebo pokud 
investiční podnik nabízí a sjednává 
takovou službu se svými klienty, zahrnují 
tyto zprávy pravidelná sdělení klientům o 
výkonu příslušných finančních nástrojů a 
pravidelné hodnocení vhodnosti 
doporučených finančních nástrojů. Tyto 
zprávy zahrnují podle potřeby náklady 
spojené s transakcemi a službami 
prováděnými jménem klienta. Při 
poskytování investičního poradenství podle 
čl. 24 odst. 3 investiční podnik blíže určí, 
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jak je poskytované poradenství sladěno 
s preferencemi, potřebami a dalšími
osobními charakteristikami klienta.

Or. en

Odůvodnění

Tento text jednoznačně stanoví, že tato služba musí být poskytována v případě správy 
portfolia nebo v případě investičního poradenství, pokud ji investiční podnik nabízí svým 
klientům a výslovně se s nimi dohodne na jejím poskytování. Podporuje návrh, aby při 
poskytování investičního poradenství investiční podnik blíže určil, jak je poskytované 
poradenství sladěno s osobními charakteristikami klienta. Toto ustanovení je třeba ještě 
upřesnit, aby zahrnovalo také preference a potřeby klienta.

Pozměňovací návrh 831
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Klient musí od investičního podniku 
získat přiměřené zprávy o službách, které 
podnik svým klientům poskytuje. Tyto
zprávy zahrnují pravidelná sdělení 
klientům zohledňující druh a složitost 
dotčených finančních nástrojů a povahu 
služby poskytované klientovi a zahrnují 
podle potřeby náklady spojené 
s transakcemi a službami prováděnými 
jménem klienta. Při poskytování 
investičního poradenství investiční podnik 
blíže určí, jak je poskytované poradenství 
sladěno s osobními charakteristikami 
klienta. 

5. Klient musí od investičního podniku 
získat přiměřené zprávy o službách, které 
podnik svým klientům poskytuje. Pokud je 
poskytování poradenských služeb 
pravidelné, podniky informují klienty o 
četnosti svých sdělení. Tyto zprávy
zahrnují podle potřeby náklady spojené s 
transakcemi a službami prováděnými 
jménem klienta. Při poskytování 
investičního poradenství podle čl. 24 odst. 
3 investiční podnik blíže určí, jak je 
poskytované poradenství sladěno 
s osobními charakteristikami klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Klient musí od investičního podniku 
získat přiměřené zprávy o službách, které 
podnik svým klientům poskytuje. Tyto 
zprávy zahrnují pravidelná sdělení 
klientům zohledňující druh a složitost 
dotčených finančních nástrojů a povahu 
služby poskytované klientovi a zahrnují 
podle potřeby náklady spojené 
s transakcemi a službami prováděnými 
jménem klienta. Při poskytování 
investičního poradenství investiční podnik 
blíže určí, jak je poskytované poradenství 
sladěno s osobními charakteristikami 
klienta. 

5. Klient musí od investičního podniku 
získat písemně nebo na trvalém nosiči
přiměřené zprávy o službách, které podnik 
svým klientům poskytuje. Tyto zprávy 
zahrnují pravidelná sdělení klientům 
zohledňující druh a složitost dotčených 
finančních nástrojů a povahu služby
poskytované klientovi a zahrnují podle 
potřeby náklady spojené s transakcemi 
a službami prováděnými jménem klienta. 
Bylo-li součástí těchto služeb sjednání 
prodeje, je ve zprávě uvedeno, zda byl 
tento prodej v souladu s vnitřními 
prodejními cíli investičního podniku. Při 
poskytování investičního poradenství 
investiční podnik blíže určí, jak je 
poskytované poradenství sladěno 
s osobními charakteristikami klienta.

Orgán ESMA vypracuje nejpozději do 
[…]* pokyny k obsahu a formátu těchto 
přiměřených zpráv podávaných klientovi.
_________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: …

Or. en

Pozměňovací návrh 833
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Klient musí od investičního podniku 
získat přiměřené zprávy o službách, které 
podnik svým klientům poskytuje. Tyto 
zprávy zahrnují pravidelná sdělení 
klientům zohledňující druh a složitost 
dotčených finančních nástrojů a povahu 

5. Klient musí od investičního podniku 
písemně získat přiměřené zprávy 
o službách, které podnik svým klientům 
poskytuje. Tyto zprávy zahrnují pravidelná 
sdělení klientům zohledňující druh a 
složitost dotčených finančních nástrojů a 
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služby poskytované klientovi a zahrnují 
podle potřeby náklady spojené 
s transakcemi a službami prováděnými 
jménem klienta. Při poskytování 
investičního poradenství investiční podnik 
blíže určí, jak je poskytované poradenství 
sladěno s osobními charakteristikami 
klienta. 

povahu služby poskytované klientovi a 
zahrnují podle potřeby náklady spojené 
s transakcemi a službami prováděnými 
jménem klienta. Při poskytování 
investičního poradenství investiční podnik 
blíže určí, jak je poskytované poradenství 
sladěno s osobními charakteristikami 
klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. S přihlédnutím k typu a komplexnosti 
finančních nástrojů a povaze s nimi 
související služby členské státy 
investičním podnikům umožní, aby 
klientům podávaly sdělení ve 
standardizovaném formátu.

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijmout 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94 
opatření zaručující, že investiční podniky 
při poskytování investičních nebo 
doplňkových služeb svým klientům jednají 
v souladu se zásadami stanovenými 

6. Orgán ESMA vypracuje návrh 
regulačních technických norem, jimiž 
upřesní opatření zaručující, že investiční 
podniky při poskytování investičních nebo 
doplňkových služeb svým klientům jednají 
v souladu se zásadami stanovenými v 
uvedeném článku.
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v uvedeném článku.

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Komisi je svěřena 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 technický problém, a jeho řešením by se proto měl zabývat orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 836
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Je-li určitému klientovi poskytováno 
investiční poradenství a v souvislosti 
s tímto poradenstvím je poradci 
poskytována pobídka jakéhokoli druhu, 
informuje tento poradce pravidelně, 
nejméně však jednou za rok, každého 
klienta o druhu a velikosti pobídky, kterou 
přijal v souvislosti s příslušným 
investičním doporučením a příslušnými 
příkazy ve vztahu k dotyčnému klientovi.

Or. en

Pozměňovací návrh 837
Astrid Lulling
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Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Orgán ESMA vypracuje nejpozději do [] 
a pravidelně aktualizuje pokyny pro 
posuzování finančních nástrojů, které mají 
strukturu, která ztěžuje klientovi
porozumění souvisejícímu riziku v
souladu s odst. 3 písm. a).

7. Orgán ESMA vypracuje nejpozději do 
[18 měsíců] a pravidelně aktualizuje 
technické normy pro posuzování 
finančních nástrojů uvedených v odst. 3, 
které zahrnují derivátové nástroje nebo 
mají takovou strukturu, že jsou pro 
neprofesionálního investora jen velmi 
obtížně srozumitelné, s cílem určit, které 
z těchto produktů mohou spadat do oblasti 
působnosti režimu uvedeného v tomto 
odstavci s výjimkou SKIPCP. V tomto 
hodnocení přihlédne orgán ESMA 
k tomu, zda komplexnost každého z těchto 
produktů snižuje ve srovnání s produkty 
uvedenými v odst. 3 riziko pro investory.

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA musí být schopen náležitým způsobem s ohledem na riziková kritéria 
aktualizovat seznam produktů uvedených v čl. 25 odst. 3. Na výše uvedené produkty se 
vztahují zvláštní předpisy EU. Změny v nařízení o SKIPCP budou zavedeny v rámci jejich 
zvláštního režimu, k jehož přezkoumání dojde v dohledné době. Komplexnost s sebou navíc 
nutně nenese vyšší riziko.

Pozměňovací návrh 838
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Orgán ESMA vypracuje nejpozději do [] 
a pravidelně aktualizuje pokyny pro 
posuzování finančních nástrojů, které mají 
strukturu, která ztěžuje klientovi 
porozumění souvisejícímu riziku v souladu 
s odst. 3 písm. a).

7. Orgán ESMA vypracuje nejpozději do [] 
a pravidelně aktualizuje technické normy
pro posuzování finančních nástrojů, které 
zahrnují derivátový nástroj, mají strukturu
nebo jsou nelikvidní, aby bylo možné 
určit, které z těchto produktů mohou 
spadat do oblasti působnosti odstavce 3. 
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Orgán ESMA ve svém hodnocení 
přihlédne k tomu, zda komplexnost nebo 
nelikvidita každého z těchto produktů
ztěžuje klientovi porozumění souvisejícím
rizikům v souladu s odst. 3 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Orgán ESMA vypracuje nejpozději do [] 
a pravidelně aktualizuje pokyny pro 
posuzování finančních nástrojů, které mají 
strukturu, která ztěžuje klientovi 
porozumění souvisejícímu riziku v souladu 
s odst. 3 písm. a).

7. Orgán ESMA vypracuje nejpozději do [] 
a pravidelně aktualizuje pokyny pro 
posuzování finančních nástrojů, které mají 
strukturu, která ztěžuje klientovi 
porozumění souvisejícímu riziku v souladu 
s odst. 3 písm. a), a subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných
papírů (SKIPCP) založených na 
komplexních metodách správy portfolia.

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 25 a – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Investiční podniky dodržují ustanovení 
nařízení o strukturovaných retailových 
investičních produktech.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 841
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25a
Náborová opatření a podmínky práce 
zaměstnanců vstupujících do styku s 

klienty
Aby bylo zajištěno, že budou plněna 
ustanovení o ochraně investorů uvedená 
v článcích 24 a 25 této směrnice, členské 
státy vyžadují, aby investiční podniky měly 
zavedena vhodná náborová opatření a
vhodné pracovní podmínky pro 
zaměstnance, kteří poskytují poradenství a 
služby a prodávají finanční nástroje 
klientům. Tito zaměstnanci:
a) mají dostatečnou úroveň kvalifikace a 
znalostí v oboru služeb a produktů, které 
jsou předmětem nabídky,
b) mohou průběžně využívat možností 
náležité odborné přípravy a čerpat 
aktualizované informace týkající se 
nových služeb a produktů,
c) mají dostatek času a prostředků 
nezbytných k tomu, aby mohli poskytovat 
vyvážené a komplexní poradenství a 
podávat klientům veškeré související 
informace,
d) nejsou nuceni uplatňovat nepatřičné 
prodejní strategie, založené například na 
příliš vysokých prodejních cílech nebo 
prodejních pokynech zaměřených na 
určitou konkrétní službu či produkt, které 
by je pobízely k tomu, aby se odchylovali 
od podávání poctivě míněných a čestných 
doporučení, která jsou v souladu 
s nejlepšími zájmy klientů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 842
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 26 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investiční podniky dodržují ustanovení 
nařízení (EU) č. …/… o strukturovaných 
retailových investičních produktech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 843
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26a
Minimální požadavky na odborné 
schopnosti
1. Členské státy zajistí, aby pracovníci 
investičních podniků měli patřičnou 
úroveň odborných znalostí a schopností 
v oblasti investičních, popřípadě 
doplňkových služeb, a byly tak splněny 
požadavky stanovené v čl. 24 této 
směrnice.
2. Členské státy zajistí, aby tato patřičná 
úroveň odborných znalostí a schopností 
byla stanovena na základě jimi 
uznávaných kvalifikací či zkušeností.
3. Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky obstaraly svým pracovníkům 
dostatečnou a odpovídající odbornou 
přípravu a bylo tak zajištěno, že tato 
ustanovení budou splněna.
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4. Členské státy uveřejní jimi stanovená 
kritéria, podle kterých mají pracovníci 
investičních podniků plnit požadavky 
vztahující se na jejich odborné schopnosti. 
Součástí těchto kritérií je seznam 
veškerých jimi uznávaných kvalifikací.
5. Komise je zmocněna přijmout 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94 
opatření, ve kterých budou 
upřesněny požadavky stanovené 
v odstavcích 1 a 2, zejména pak nezbytné 
požadavky na patřičné odborné znalosti a 
schopnosti.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno zajistit, aby pracovníci poskytující investiční služby měli dostatečnou úroveň 
kvalifikací. Za trvalou odbornou přípravu a rozvoj odborných schopností musí odpovídat 
dotyčná společnost. V Komisí předloženém návrhu směrnice o smlouvách o úvěru na bydlení 
2011/0062(COD) je navržena podobná formulace. Vzhledem ke komplexnosti investičních 
produktů je zavedení kvalifikačních požadavků v rámci směrnice MiFID ještě případnější.

Pozměňovací návrh 844
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky přijaly veškerá přiměřená
opatření k tomu, aby při provádění příkazů 
dosáhly nejlepšího možného výsledku pro 
své klienty vzhledem k ceně, nákladům, 
rychlosti, pravděpodobnosti realizace a 
vypořádání, objemu, povaze nebo jinému 
aspektu souvisejícímu s provedením 
příkazu. Avšak pokaždé, kdy existuje ze 
strany klienta konkrétní pokyn, provede 
investiční podnik příkaz podle tohoto 

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky při provádění příkazů získaly 
pokud možno co nejlepší cenu. Avšak 
pokaždé, kdy existuje ze strany klienta 
konkrétní pokyn, přijme dotyčný
investiční podnik veškerá nezbytná
opatření k tomu, aby při provádění příkazů 
dosáhl nejlepšího možného výsledku 
vzhledem k ceně, nákladům, rychlosti, 
pravděpodobnosti realizace a vypořádání, 
objemu, povaze nebo jinému aspektu 
souvisejícímu s provedením příkazu, 
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konkrétního pokynu. přičemž přihlíží k tomuto konkrétnímu 
pokynu.

Or. en

Odůvodnění

Zásada nejlepšího provedení byla až doposud velmi neefektivní.

Pozměňovací návrh 845
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky přijaly veškerá přiměřená opatření 
k tomu, aby při provádění příkazů dosáhly 
nejlepšího možného výsledku pro své 
klienty vzhledem k ceně, nákladům, 
rychlosti, pravděpodobnosti realizace 
a vypořádání, objemu, povaze nebo jinému 
aspektu souvisejícímu s provedením 
příkazu. Avšak pokaždé, kdy existuje ze 
strany klienta konkrétní pokyn, provede 
investiční podnik příkaz podle tohoto 
konkrétního pokynu.

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky přijaly veškerá přiměřená opatření 
k tomu, aby při provádění příkazů dosáhly 
nejlepšího možného výsledku pro své 
klienty vzhledem k ceně, nákladům, 
rychlosti, pravděpodobnosti realizace 
a vypořádání, objemu, povaze nebo jinému 
aspektu souvisejícímu s provedením 
příkazu. Avšak pokaždé, kdy existuje ze 
strany klienta konkrétní pokyn, provede 
investiční podnik příkaz podle tohoto 
konkrétního pokynu. Poté, co investiční 
podnik provede určitou transakci jménem 
klienta, poskytne na požádání informace o 
tom, jakým způsobem byl tento příkaz 
proveden a na jakém obchodním místě.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li mít požadavky ohledně nejlepšího způsobu provádění pro investory větší smysl, je 
důležité, aby jim v případě, že o takovou informaci požádají, bylo sděleno, jakým způsobem a 
kde byly jejich transakce provedeny.
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Pozměňovací návrh 846
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby každé místo 
provádění zpřístupnilo veřejnosti bez 
poplatků alespoň každoročně údaje o 
kvalitě provádění transakcí na tomto místě. 
Pravidelné zprávy obsahují podrobné 
informace o ceně, rychlosti a 
pravděpodobnosti provedení u jednotlivých 
finančních nástrojů.

2. Členské státy vyžadují, aby každé místo 
provádění zpřístupnilo veřejnosti na 
požádání alespoň každoročně údaje o 
kvalitě provádění transakcí na tomto místě. 
Pravidelné zprávy obsahují podrobné 
informace o ceně, rychlosti a 
pravděpodobnosti provedení u jednotlivých 
finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s uveřejňováním údajů je třeba pečlivě zvážit, jaké jsou jeho náklady ve srovnání 
s přínosy pro klienty. Od těch, kdo požadují tyto údaje, musí mít obchodní místo možnost 
žádat poplatky.

Pozměňovací návrh 847
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Investiční podnik nepřijme žádnou 
odměnu ani výhodu za směrování příkazů 
na určité obchodní místo nebo do 
jakýchkoli jiných obchodních 
mechanismů a nezavede žádný 
mechanismus, který by vedl k 
systematickému směrování toků na určitá 
obchodní místa nebo do jakýchkoli jiných 
obchodních mechanismů.

Or. en
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Odůvodnění

Odměňování příkazových toků je v naprostém rozporu se zásadou nejlepšího způsobu 
provádění.

Pozměňovací návrh 848
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zásady provádění příkazů stanoví 
možnost, že příkazy klienta lze provést 
mimo regulovaný trh, systém MTF či OTF,
vyžadují členské státy, aby investiční 
podnik o této možnosti klienta zvlášť 
informoval. Členské státy vyžadují, aby 
investiční podniky získaly předem 
výslovný souhlas svých klientů, než jejich 
příkazy provedou mimo regulovaný trh 
nebo systém MTF či OTF. Investiční 
podniky mohou tento souhlas získat buď 
formou obecné dohody, nebo pro 
jednotlivé transakce.

Pokud zásady provádění příkazů stanoví 
možnost, že příkazy klienta lze provést 
mimo regulovaný trh, systém MTF či OTF,
vyžadují členské státy, aby investiční 
podnik o této možnosti klienta zvlášť 
informoval. Členské státy vyžadují, aby 
investiční podniky získaly předem 
výslovný souhlas svých klientů, než jejich 
příkazy provedou mimo regulovaný trh 
nebo systém MTF či OTF. Investiční 
podniky obdrží tento souhlas pro jednotlivé 
transakce. Při provádění příkazů mimo 
regulovaný trh nebo systém MTF 
investiční podnik získá pro své klienty 
pokud možno co nejlepší cenu.

Or. en

Pozměňovací návrh 849
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zásady provádění příkazů stanoví 
možnost, že příkazy klienta lze provést 
mimo regulovaný trh, systém MTF či 
OTF, vyžadují členské státy, aby investiční 

Pokud zásady provádění příkazů stanoví 
možnost, že příkazy klienta lze provést 
mimo regulovaný trh nebo systém MTF,
vyžadují členské státy, aby investiční 
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podnik o této možnosti klienta zvlášť 
informoval. Členské státy vyžadují, aby 
investiční podniky získaly předem 
výslovný souhlas svých klientů, než jejich 
příkazy provedou mimo regulovaný trh 
nebo systém MTF či OTF. Investiční 
podniky mohou tento souhlas získat buď 
formou obecné dohody, nebo pro 
jednotlivé transakce.

podnik o této možnosti klienta zvlášť 
informoval. Členské státy vyžadují, aby 
investiční podniky získaly předem 
výslovný souhlas svých klientů, než jejich 
příkazy provedou mimo regulovaný trh 
nebo systém MTF. Investiční podniky 
mohou tento souhlas získat buď formou 
obecné dohody, nebo pro jednotlivé 
transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 850
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky sledovaly účinnost svých opatření 
a zásad provádění příkazů za účelem 
zjištění a případné nápravy jakýchkoli 
nedostatků. Investiční podniky zejména 
pravidelně vyhodnocují, zda místa 
provádění příkazů uvedená v zásadách 
provádění příkazů poskytují klientům 
nejlepší možný výsledek nebo zda jsou 
v opatřeních týkajících se provádění 
příkazů nutné změny. Členské státy dále 
vyžadují, aby investiční podniky 
informovaly klienty o všech podstatných 
změnách svých opatření pro provádění 
příkazů nebo zásad provádění příkazů.

Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky sledovaly účinnost svých opatření 
a zásad provádění příkazů za účelem 
zjištění a případné nápravy jakýchkoli 
nedostatků a aby výsledek tohoto sledování 
předaly nejméně jednou za tři měsíce 
příslušnému orgánu. Investiční podniky 
zejména pravidelně vyhodnocují, zda místa 
provádění příkazů uvedená v zásadách 
provádění příkazů poskytují klientům 
nejlepší možný výsledek nebo zda jsou 
v opatřeních týkajících se provádění 
příkazů nutné změny. Členské státy dále 
vyžadují, aby investiční podniky 
informovaly klienty o všech podstatných 
změnách svých opatření pro provádění 
příkazů nebo zásad provádění příkazů.
Členské státy odeberou povolení 
investičním podnikům, které na základě 
svých zásad provádění příkazů nedokáží 
při provádění příkazů mimo regulovaný 
trh nebo systém MTF pro své klienty 
zajistit pravidelně a výrazně pokud možno 
co nejlepší výsledky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 851
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby investiční 
podniky každoročně shrnuly a zveřejnily 
pro každou kategorii finančních nástrojů 
pět nejlepších míst provádění, kde 
prováděly příkazy klientů v předchozím 
roce.

Členské státy požadují, aby investiční 
podniky jednou za měsíc zveřejnily pro 
každou kategorii finančních nástrojů pět 
nejlepších míst provádění z hlediska 
odeslaných obchodních objemů, kde 
prováděly příkazy klientů v předchozích 
měsících, a uvedly přitom údaje o kvalitě 
provádění a možnostech získání lepších 
cen pro účely provádění příkazů těchto 
klientů na uvedených místech provádění.
Výpočet těchto údajů provedou nezávislé 
třetí strany.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby investiční podniky podléhaly pravidlům zveřejňování informací a 
uveřejňovaly pro každou kategorii finančních nástrojů pět nejlepších míst provádění, kde 
provádějí příkazy klientů; mělo by dojít k posílení, pokud jde o jejich četnost a uvádění údajů 
o kvalitě provádění.

Pozměňovací návrh 852
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby investiční 
podniky každoročně shrnuly a zveřejnily 
pro každou kategorii finančních nástrojů 

Členské státy požadují, aby investiční 
podniky jednou za měsíc shrnuly a 
zveřejnily pro každou kategorii finančních 
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pět nejlepších míst provádění, kde 
prováděly příkazy klientů v předchozím 
roce.

nástrojů pět nejlepších míst provádění, kde 
prováděly příkazy klientů v předchozím 
roce. Tato shrnutí obsahují kritéria 
výběru obchodních míst a podrobnosti o 
efektivitě jejich opatření a zásad 
provádění příkazů za účelem zajištění co 
nejlepšího způsobu provádění ve prospěch 
jejich klientů.

Or. en

Odůvodnění

Roční shrnutí nemá pro investory význam. K dispozici musí být podrobné informace, které 
investorům umožní srovnat kvalitu provádění v rámci nabídky různých investičních podniků.

Pozměňovací návrh 853
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby investiční 
podniky každoročně shrnuly a zveřejnily 
pro každou kategorii finančních nástrojů 
pět nejlepších míst provádění, kde 
prováděly příkazy klientů v předchozím 
roce. 

Členské státy požadují, aby investiční 
podniky každoročně shrnuly a zveřejnily 
pro každou kategorii finančních nástrojů 
pět nejlepších míst provádění, kde 
prováděly příkazy klientů v předchozím 
roce, pokud si v rámci svých zásad 
nejlepšího způsobu provádění nezvolily, že 
příkazy klientů provádějí pouze na 
primárním trhu.

Or. en

Odůvodnění

Musí být jednoznačně stanoveno, že stále platí možnost provádět příkazy pouze na primárním 
trhu, aby drobným makléřům nevznikala zbytečná administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 854
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby investiční 
podniky každoročně shrnuly a zveřejnily 
pro každou kategorii finančních nástrojů 
pět nejlepších míst provádění, kde 
prováděly příkazy klientů v předchozím 
roce.

Členské státy požadují, aby investiční 
podniky na požádání shrnuly a zveřejnily 
pro každou kategorii finančních nástrojů 
pět nejlepších míst provádění, kde 
prováděly příkazy klientů v předchozím 
roce.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s uveřejňováním údajů je třeba pečlivě zvážit, jaké jsou jeho náklady ve srovnání 
s přínosy pro klienty. Od těch, kdo požadují tyto údaje, musí mít investiční podnik možnost 
žádat poplatky.

Pozměňovací návrh 855
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy vyžadují, aby byly 
investiční podniky schopny svým klientům 
na požádání prokázat, že jejich příkazy 
provedly v souladu se svými zásadami 
provádění příkazů.

6. Členské státy vyžadují, aby byly 
investiční podniky schopny svým klientům 
na požádání prokázat, že jejich příkazy 
provedly v souladu se svými zásadami 
provádění příkazů a v souladu s touto 
směrnicí. Investiční podniky na žádost 
klienta sdělí svému klientovi totožnost 
obchodního místa, na něž byly během šesti 
měsíců před touto žádostí za účelem 
provádění směrovány příkazy tohoto 
klienta, dále čas transakcí, k nimž 
případně v návaznosti na tyto příkazy 
došlo, a cenu a objem dalších transakcí 
provedených v průběhu téhož období.

Or. en
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Odůvodnění

Klienti by měli mít reálnou možnost ověřit si, jak kvalitně investiční podnik provádí jejich 
příkazy.

Pozměňovací návrh 856
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 týkajících se:

7. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem s cílem 
upřesnit:

Or. en

Odůvodnění

Je zbytečné, aby Komise i orgán ESMA pracovaly na stejných problémech. Vzhledem k tomu, 
že tento problém je spíše technického než politického rázu, měl by se touto prací zabývat 
orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 857
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27a
Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní orgány dohlížely na to, zda 
investiční podniky dodržují ustanovení 
této směrnice týkající se nejlepšího 
způsobu provádění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 858
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 týkajících se opatření vymezujících:

3. Za účelem zajištění toho, aby opatření 
na ochranu investorů a spravedlivého a 
řádného fungování trhů zohledňovala 
technický vývoj na finančních trzích, a za 
účelem zajištění jednotného uplatňování 
odstavců 1 a 2 je Komise zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 94 týkajících se opatření 
vymezujících:

Or. en

Odůvodnění

Je použito původní znění navržené Komisí ve směrnici MiFID I, protože pro tuto směrnici 
zůstává i nadále klíčovým prvkem.

Pozměňovací návrh 859
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 týkajících se opatření vymezujících:

3. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem s cílem 
upřesnit:

Or. en

Odůvodnění

Jedná o technickou otázku, a nejlepší předpoklady pro vytvoření návrhu v této věci má proto 
orgán ESMA.
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Pozměňovací návrh 860
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 1 a a pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Komisi je svěřena 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 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zakážou, aby smluvní 
zástupci registrovaní na jejich území
nakládali s finančními prostředky a/nebo 
finančními nástroji klientů.

Členské státy mohou v souladu s čl. 16 
odst. 6, 8 a 9 povolit, aby smluvní zástupci 
registrovaní na jejich území nakládali s 
finančními prostředky a/nebo finančními 
nástroji klientů jménem investičního 
podniku, který na jejich území zastupují 
nebo v případě přeshraniční operace na 
území členského státu, který smluvním 
agentům umožňuje zacházet s finančními 
prostředky klientů, nebo na plnou 
odpovědnost tohoto finančního podniku 
za předpokladu, že tento investiční podnik, 
který je zastupován dotyčným smluvním 
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zástupcem, je oprávněn zacházet 
s finančními prostředky klientů.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice MiFID I dala členským státům možnost, aby smluvním zástupcům na svém území 
povolily zacházet s finančními prostředky nebo finančními nástroji svých klientů, pakliže tito 
zástupci jednají na plnou odpovědnost investičního podniku, který zastupují. Ve svém 
nynějším návrhu však Komise tuto možnost navrhla vypustit. Některé členské státy této 
rozhodovací pravomoci ve vztahu ke smluvním zástupcům investičních podniků, kteří 
zacházeli i s finančními prostředky klientů, již využily, a to bez jakýchkoli negativních 
zkušeností či stížností.

Pozměňovací návrh 862
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Smluvní zástupci se zapisují do 
veřejného rejstříku v členském státě, 
v němž jsou usazeni. Orgán ESMA 
zveřejní na svých internetových stránkách 
odkazy nebo hypertextové odkazy na 
veřejné rejstříky zřízené na základě tohoto 
článku členskými státy, které rozhodly, že 
investičním podnikům povolí využívat 
smluvní zástupce.

3. Smluvní zástupci se zapisují do 
veřejného rejstříku v členském státě. Orgán 
ESMA zveřejní na svých internetových 
stránkách odkazy nebo hypertextové 
odkazy na veřejné rejstříky zřízené na 
základě tohoto článku členskými státy, 
které rozhodly, že investičním podnikům 
povolí využívat smluvní zástupce.

Or. en

Pozměňovací návrh 863
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby smluvní zástupci 
byli do veřejného rejstříku zapsáni pouze 
tehdy, pokud je zjištěno, že mají 
dostatečně dobrou pověst a vhodné 
všeobecné, obchodní a odborné znalosti
k tomu, aby mohli klientovi nebo 
potenciálnímu klientovi přesně sdělovat 
veškeré potřebné informace týkající se 
navrhované služby.

Členské státy zajistí, aby smluvní zástupci 
byli do veřejného rejstříku zapsáni pouze 
tehdy, pokud je zjištěno, že mají patřičnou 
úroveň odborných znalostí a schopností, 
založenou na uznávaných kvalifikacích, 
aby mohli klientovi nebo potenciálnímu 
klientovi přesně sdělovat veškeré potřebné 
informace týkající se navrhované služby.

Or. en

Odůvodnění

Investiční poradenství má mimořádně velký dopad na život občanů. Smluvní zástupci by proto 
měli mít patřičnou úroveň kvalifikací, potřebnou k tomu, aby svým klientům mohli radit, 
jakým způsobem mají investovat své prostředky.

Pozměňovací návrh 864
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby smluvní zástupci 
byli do veřejného rejstříku zapsáni pouze 
tehdy, pokud je zjištěno, že mají dostatečně 
dobrou pověst a vhodné všeobecné, 
obchodní a odborné znalosti k tomu, aby 
mohli klientovi nebo potenciálnímu 
klientovi přesně sdělovat veškeré potřebné 
informace týkající se navrhované služby.

Členské státy zajistí, aby smluvní zástupci 
byli do veřejného rejstříku zapsáni pouze 
tehdy, pokud je zjištěno, že mají dostatečně 
dobrou pověst a patřičnou úroveň 
odborných znalostí a schopností, 
založenou na uznávaných kvalifikacích, 
aby mohli klientovi nebo potenciálnímu 
klientovi přesně sdělovat veškeré potřebné 
informace týkající se navrhované služby.

Or. en

Odůvodnění

Každý členský stát by měl stanovit minimální úroveň kvalifikace, kterou očekává od těch, kdo 
prodávají finanční produkty neprofesionálním klientům, tato úroveň by však s ohledem na to, 
že mezi znalostmi a zkušenostmi investorů jsou v jednotlivých členských státech značné 
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rozdíly, měla být pro každý členský stát specifická.

Pozměňovací návrh 865
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby smluvní zástupci 
byli do veřejného rejstříku zapsáni pouze 
tehdy, pokud je zjištěno, že mají dostatečně 
dobrou pověst a vhodné všeobecné, 
obchodní a odborné znalosti k tomu, aby 
mohli klientovi nebo potenciálnímu 
klientovi přesně sdělovat veškeré potřebné 
informace týkající se navrhované služby.

Členské státy zajistí, aby smluvní zástupci
byli do veřejného rejstříku zapsáni pouze 
tehdy, pokud je zjištěno, že mají dostatečně 
dobrou pověst a patřičnou úroveň 
odborných znalostí a schopností, 
založenou na uznávaných kvalifikacích, 
aby mohli klientovi nebo potenciálnímu 
klientovi přesně sdělovat veškeré potřebné 
informace týkající se navrhované služby.
Smluvním zástupcům je uložena 
povinnost průběžné odborné přípravy, aby 
aktualizovali a prověřili své odborné 
znalosti a schopnosti.

Or. en

Odůvodnění

Investiční poradenství má mimořádně velký dopad na životy lidí. Smluvní zástupci by proto 
měli mít patřičnou úroveň kvalifikací, potřebnou k tomu, aby svým klientům mohli radit, 
jakým způsobem mají investovat své prostředky.

Pozměňovací návrh 866
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby smluvní zástupci 
byli do veřejného rejstříku zapsáni pouze 
tehdy, pokud je zjištěno, že mají dostatečně 
dobrou pověst a vhodné všeobecné, 
obchodní a odborné znalosti k tomu, aby 

Členské státy zajistí, aby smluvní zástupci 
byli do veřejného rejstříku zapsáni pouze 
tehdy, pokud je zjištěno, že mají dostatečně 
dobrou pověst a patřičnou úroveň 
odborných znalostí a schopností, 
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mohli klientovi nebo potenciálnímu 
klientovi přesně sdělovat veškeré potřebné 
informace týkající se navrhované služby.

založenou na uznávaných kvalifikacích, 
aby mohli klientovi nebo potenciálnímu 
klientovi přesně sdělovat veškeré potřebné 
informace týkající se navrhované služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby smluvní zástupci 
byli do veřejného rejstříku zapsáni pouze 
tehdy, pokud je zjištěno, že mají
dostatečně dobrou pověst a vhodné 
všeobecné, obchodní a odborné znalosti 
k tomu, aby mohli klientovi nebo 
potenciálnímu klientovi přesně sdělovat 
veškeré potřebné informace týkající se 
navrhované služby.

Členské státy zajistí, aby smluvní zástupci 
měli dostatečně dobrou pověst a vhodné 
všeobecné, obchodní a odborné znalosti 
k tomu, aby mohli klientovi nebo 
potenciálnímu klientovi přesně sdělovat 
veškeré potřebné informace týkající se 
navrhované služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 868
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že 
investiční podniky mohou ověřit, zda 
smluvní zástupci, které využívají, mají 
dostatečně dobrou pověst a znalosti podle 
třetího pododstavce.

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky ověřovaly, zda smluvní zástupci, 
které využívají, mají dostatečně dobrou 
pověst a znalosti podle třetího 
pododstavce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 5 – pododstavec 1 a a pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investiční podniky poskytnou smluvním 
zástupcům veškeré a úplné informace o 
svých investičních službách a finančních 
nástrojích, které musí být alespoň jednou 
za čtvrt roku aktualizovány, přičemž 
zpráva může být podána s maximálním 
zpožděním 60 dní.
Smluvním zástupcům je uložena 
povinnost poskytovat tyto informace 
klientovi nebo potenciálnímu klientovi 
v předstihu před přijetím příkazů nebo 
použitím finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno, že investoři budou plně informováni o potenciálních konfliktech zájmů, je 
nezbytné, aby investiční podniky a jejich smluvní zástupci byly v otázce vztahů mezi 
poskytovateli a zástupci naprosto transparentní.

Pozměňovací návrh 870
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky s povolením provádět příkazy na 
účet klientů a/nebo obchodovat na vlastní 
účet a/nebo přijímat a předávat příkazy 
mohly vyvolat nebo uzavírat transakce se 
způsobilými protistranami, aniž by musely 

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky s povolením provádět příkazy na 
účet klientů a/nebo obchodovat na vlastní 
účet a/nebo přijímat a předávat příkazy 
mohly vyvolat nebo uzavírat transakce se 
způsobilými protistranami, aniž by musely 
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pro tyto transakce nebo jakékoli doplňující 
služby s těmito transakcemi přímo 
související splňovat povinnosti podle 
článků 24 (s výjimkou odstavce 3), 25 (s 
výjimkou odstavce 5), 27 a čl. 28 odst. 1.

pro tyto transakce nebo jakékoli doplňující 
služby s těmito transakcemi přímo 
související splňovat povinnosti podle 
článků 24, 25, 27 a čl. 28 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Návrh rozšiřuje rozsah informací, které musí být poskytovány způsobilým protistranám (čl. 24 
odst. 3 a čl. 25 odst. 5). Zatímco neprofesionálním klientům by měl být zajištěn nejvyšší 
stupeň ochrany, způsobilé strany jsou schopny zabezpečit své zájmy samy, jsou například 
schopny rozhodnout, které informace atd. potřebují, a odkazy na články 24 a 25 by proto měly 
být z článku 30 vypuštěny (což znamená, že by měly být vypuštěny i z čl. 25 odst. 6 písm. c)).

Pozměňovací návrh 871
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky s povolením provádět příkazy na 
účet klientů a/nebo obchodovat na vlastní 
účet a/nebo přijímat a předávat příkazy 
mohly vyvolat nebo uzavírat transakce se 
způsobilými protistranami, aniž by musely 
pro tyto transakce nebo jakékoli doplňující 
služby s těmito transakcemi přímo 
související splňovat povinnosti podle 
článků 24 (s výjimkou odstavce 3), 25 (s 
výjimkou odstavce 5), 27 a čl. 28 odst. 1.

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky s povolením provádět příkazy na 
účet klientů a/nebo obchodovat na vlastní 
účet a/nebo přijímat a předávat příkazy 
mohly vyvolat nebo uzavírat transakce se 
způsobilými protistranami, aniž by musely 
pro tyto transakce nebo jakékoli doplňující 
služby s těmito transakcemi přímo 
související splňovat povinnosti podle 
článků 24, 25, 27 a čl. 28 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
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type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Pozměňovací návrh 872
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky s povolením provádět příkazy na 
účet klientů a/nebo obchodovat na vlastní 
účet a/nebo přijímat a předávat příkazy 
mohly vyvolat nebo uzavírat transakce se 
způsobilými protistranami, aniž by musely 
pro tyto transakce nebo jakékoli doplňující 
služby s těmito transakcemi přímo 
související splňovat povinnosti podle 
článků 24 (s výjimkou odstavce 3), 25 (s 
výjimkou odstavce 5), 27 a čl. 28 odst. 1.

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky s povolením provádět příkazy na 
účet klientů a/nebo obchodovat na vlastní 
účet a/nebo přijímat a předávat příkazy 
mohly vyvolat nebo uzavírat transakce se 
způsobilými protistranami, aniž by musely 
pro tyto transakce nebo jakékoli doplňující 
služby s těmito transakcemi přímo 
související splňovat povinnosti podle 
článků 24 (s výjimkou odstavců 3, 5, 6, 7), 
25 (s výjimkou odstavce 5), 27 a čl. 28 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky s povolením provádět příkazy na 
účet klientů a/nebo obchodovat na vlastní 
účet a/nebo přijímat a předávat příkazy 
mohly vyvolat nebo uzavírat transakce se 
způsobilými protistranami, aniž by musely 
pro tyto transakce nebo jakékoli doplňující 
služby s těmito transakcemi přímo 
související splňovat povinnosti podle 

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky s povolením provádět příkazy na 
účet klientů a/nebo obchodovat na vlastní 
účet a/nebo přijímat a předávat příkazy 
nebo poskytující správu portfolia mohly 
vyvolat nebo uzavírat transakce se 
způsobilými protistranami, aniž by musely 
pro tyto transakce nebo jakékoli doplňující 
služby s těmito transakcemi přímo 
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článků 24 (s výjimkou odstavce 3), 25 (s 
výjimkou odstavce 5), 27 a čl. 28 odst. 1.

související splňovat povinnosti podle 
článků 24 (s výjimkou odstavce 3), 25 (s 
výjimkou odstavce 5), 27 a čl. 28 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 874
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku členské státy 
uznají jako způsobilé protistrany investiční 
podniky, úvěrové instituce, pojišťovny, 
SKIPCP a jejich správcovské společnosti, 
penzijní fondy a jejich správcovské 
společnosti, jiné finanční instituce 
povolené nebo regulované podle právních 
předpisů Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů členského státu, podniky, na které 
se podle čl. 2 odst. 1 písm. k) tato směrnice 
nevztahuje, vlády členských států a jejich 
orgány včetně veřejnoprávních subjektů 
pověřených správou veřejného dluhu na 
vnitrostátní úrovni, centrální banky 
a nadnárodní organizace.

Pro účely tohoto článku členské státy 
uznají jako způsobilé protistrany investiční 
podniky, úvěrové instituce, pojišťovny, 
SKIPCP a jejich správcovské společnosti, 
penzijní fondy a jejich správcovské 
společnosti, jiné finanční instituce 
povolené nebo regulované podle právních 
předpisů Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů členského státu, podniky, na které 
se podle čl. 2 odst. 1 písm. k) tato směrnice 
nevztahuje, vlády členských států a jejich 
orgány včetně veřejnoprávních subjektů 
pověřených správou veřejného dluhu na 
vnitrostátní úrovni, centrální banky 
a nadnárodní organizace. Na obecní 
orgány a regionální orgány státní správy 
se však toto ustanovení nevztahuje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 875
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařazením subjektu mezi způsobilé 
protistrany podle prvního pododstavce 
nejsou dotčena práva těchto subjektů žádat
obecně nebo pro jednotlivé obchody 
o stejné zacházení jako s klienty, jejichž 
obchodní vztahy s investičním podnikem 
se řídí články 24, 25, 27 a 28.

Zařazením subjektu mezi způsobilé 
protistrany podle prvního pododstavce 
nejsou dotčena práva těchto subjektů 
vyrozumět své makléře obecně nebo pro 
jednotlivé obchody o jejich právu na
stejné zacházení jako s klienty, jejichž 
obchodní vztahy s investičním podnikem 
se řídí články 24, 25, 27 a 28.

Or. en

Odůvodnění

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Pozměňovací návrh 876
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 k upřesnění opatření vymezujících:

vypouští se

a) postupy pro žádost o zacházení jako 
s klientem v souladu s odstavcem 2,
b) postupy pro získání výslovného 
potvrzení od potenciálních protistran 
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podle odstavce 3,
c) předem určené přiměřené požadavky 
včetně množstevních prahových hodnot 
umožňující, aby byl podnik považován za 
způsobilou protistranu podle odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

Není nutné upřesňovat postupy plnění povinností stanovených právními předpisy EU a 
členským státům by měl být v rámci provádění ponechán prostor k řešení vnitrostátních 
specifik.

Pozměňovací návrh 877
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postupy pro žádost o zacházení jako 
s klientem v souladu s odstavcem 2,

a) postupy pro vyrozumění makléře o jeho 
právu na zacházení jako s klientem v 
souladu s odstavcem 2,

Or. en

Odůvodnění

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Pozměňovací návrh 878
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 31 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sledování, zda jsou dodržována pravidla 
systému MTF nebo OTF a další právní 
povinnosti

Sledování, zda jsou dodržována pravidla 
systému MTF a další právní povinnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF ve vztahu k 
systému MTF nebo OTF stanovili 
a udržovali účinná opatření a postupy pro 
pravidelné sledování toho, zda uživatelé 
nebo klienti dodržují jejich pravidla. 
Investiční podniky a organizátoři trhu 
provozující systém MTF nebo OTF sledují 
transakce prováděné uživateli nebo klienty 
v rámci svých systémů, aby odhalili 
porušování těchto pravidel, veškeré 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo veškeré chování, které 
by mohlo svědčit o zneužívání trhu.

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky nebo organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF ve vztahu k 
systému MTF nebo OTF stanovili 
a udržovali opatření a postupy pro 
pravidelné sledování toho, zda uživatelé 
nebo klienti dodržují jejich pravidla. 
Investiční podniky a organizátoři trhu 
provozující systém MTF nebo OTF sledují 
příkazy podávané a rušené uživateli nebo 
klienty a transakce jimi prováděné v rámci 
svých systémů, aby odhalili porušování 
těchto pravidel, veškeré obchodní 
podmínky narušující řádné fungování trhu 
nebo veškeré chování, které by mohlo 
svědčit o zneužívání trhu.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby kromě regulovaných trhů (čl. 51 odst. 3) 
sledovali poměr podaných a zrušených příkazů také provozovatelé systémů MTF a OTF. 
Nejvhodněji bude poměr stanoven v čl. 8 odst. 3 písm. c) nařízení o zneužívání trhu v rámci 
nové odrážky: „– zrušení příkazů v počtu převyšujícím denní poměr 30 % provedených 
příkazů vůči příkazům podaným, není-li k tomu příslušnému orgánu podáno písemné 
vysvětlení“.
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Pozměňovací návrh 880
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF ve vztahu k 
systému MTF nebo OTF stanovili 
a udržovali účinná opatření a postupy pro 
pravidelné sledování toho, zda uživatelé 
nebo klienti dodržují jejich pravidla. 
Investiční podniky a organizátoři trhu 
provozující systém MTF nebo OTF sledují 
transakce prováděné uživateli nebo klienty 
v rámci svých systémů, aby odhalili 
porušování těchto pravidel, veškeré 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo veškeré chování, které 
by mohlo svědčit o zneužívání trhu.

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF ve vztahu k 
systému MTF nebo OTF stanovili 
a udržovali účinná opatření a postupy pro 
pravidelné sledování toho, zda uživatelé 
nebo klienti dodržují jejich pravidla. 
Investiční podniky a organizátoři trhu 
provozující systém MTF nebo OTF sledují 
transakce prováděné uživateli nebo klienty 
v rámci svých systémů, aby odhalili 
porušování těchto pravidel, veškeré 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo veškeré chování, které 
by mohlo svědčit o zneužívání trhu.
Členské státy zajistí, aby organizátoři trhu 
provozující systém MTF nebo OTF měli 
k dispozici dostatek prostředků na 
zajištění účinného sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF ve vztahu k 
systému MTF nebo OTF stanovili 
a udržovali účinná opatření a postupy pro 
pravidelné sledování toho, zda uživatelé 
nebo klienti dodržují jejich pravidla. 

1. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF ve vztahu k systému MTF 
stanovili a udržovali účinná opatření 
a postupy pro pravidelné sledování toho, 
zda uživatelé nebo klienti dodržují jejich 
pravidla. Investiční podniky a organizátoři 
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Investiční podniky a organizátoři trhu 
provozující systém MTF nebo OTF sledují 
transakce prováděné uživateli nebo klienty 
v rámci svých systémů, aby odhalili 
porušování těchto pravidel, veškeré 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo veškeré chování, které 
by mohlo svědčit o zneužívání trhu.

trhu provozující systém MTF sledují 
transakce prováděné uživateli nebo klienty 
v rámci svých systémů, aby odhalili 
porušování těchto pravidel, veškeré 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo veškeré chování, které 
by mohlo svědčit o zneužívání trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 882
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
obchodní místo vedli záznamy o svých 
transakcích umožňující zjištění totožnosti 
klienta („značení obchodů“).

Or. en

Pozměňovací návrh 883
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF ohlašovali 
příslušnému orgánu významná porušení 
pravidel systému MTF nebo OTF nebo 
veškeré obchodní podmínky narušující 
řádné fungování trhu nebo veškeré 
chování, které by mohlo svědčit o 
zneužívání trhu. Členské státy také 

2. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF ohlašovali příslušnému 
orgánu významná porušení pravidel 
systému MTF nebo veškeré obchodní 
podmínky narušující řádné fungování trhu 
nebo veškeré chování, které by mohlo 
svědčit o zneužívání trhu. Členské státy 
také vyžadují, aby investiční podniky 
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vyžadují, aby investiční podniky 
a organizátoři trhu provozující systém 
MTF nebo OTF neprodleně podávali 
informace orgánu pověřenému 
vyšetřováním a stíháním zneužití trhu 
a poskytovali tomuto orgánu veškerou 
pomoc při vyšetřování a stíhání zneužití 
trhu, ke kterému došlo v jeho systémech 
nebo jejich prostřednictvím.

a organizátoři trhu provozující systém 
MTF neprodleně podávali informace 
orgánu pověřenému vyšetřováním 
a stíháním zneužití trhu a poskytovali 
tomuto orgánu veškerou pomoc při 
vyšetřování a stíhání zneužití trhu, ke 
kterému došlo v jeho systémech nebo 
jejich prostřednictvím.

Or. en

Pozměňovací návrh 884
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Orgán ESMA vypracuje návrh 
regulačních technických norem, které 
stanoví výši prostředků nezbytných 
k zajištění účinného sledování systémů 
MTF nebo OTF.
Orgán ESMA předloží uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Komisi je svěřena 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

Účinné sledování předpokládá, že mezi trhy není v tomto ohledu žádná hospodářská soutěž.
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Pozměňovací návrh 885
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 32 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozastavení obchodování s nástroji 
a stažení nástrojů z obchodování v systému 
MTF

Pozastavení obchodování s nástroji 
a stažení nástrojů z obchodování v systému 
MTF nebo OTF

Or. en

Pozměňovací návrh 886
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
systém MTF, který pozastaví obchodování 
s finančním nástrojem nebo stáhne 
finanční nástroj z obchodování, toto 
rozhodnutí zveřejnil, sdělil ho 
regulovaným trhům, ostatním systémům 
MTF a systémům OTF obchodujícím se 
stejným finančním nástrojem a sdělil 
související informace příslušnému orgánu. 
Příslušný orgán uvědomí příslušné orgány 
ostatních členských států. Členské státy 
požadují, aby ostatní regulované trhy a 
systémy MTF a OTF obchodující se 
stejným finančním nástrojem rovněž 
pozastavily obchodování s tímto 
finančním nástrojem nebo stáhly tento 
finanční nástroj z obchodování v 
případech, kdy je pozastavení nebo 
stáhnutí důsledkem nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, s výjimkou případů, kdy by to 
mohlo závažně poškodit zájmy investorů 

1. Členské státy požadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
systém MTF pozastavil obchodování 
s finančním nástrojem nebo stáhl finanční 
nástroj z obchodování v návaznosti na 
rozhodnutí regulovaného trhu, na němž 
byl jako na svém hlavním trhu tento 
nástroj přijat k obchodování, a v případě, 
že důvod tohoto pozastavení je celkového 
rázu, toto rozhodnutí zveřejnil, sdělil ho 
regulovaným trhům, ostatním systémům 
MTF a systémům OTF obchodujícím se 
stejným finančním nástrojem a sdělil 
související informace příslušnému orgánu. 
Příslušný orgán uvědomí příslušné orgány 
ostatních členských států. Členské státy 
požadují, aby ostatní regulované trhy a 
systémy MTF a OTF sdělily své rozhodnutí 
o nepozastavení obchodování s finančním 
nástrojem či nestažení finančního 
nástroje z obchodování příslušnému 
orgánu a všem regulovaným trhům a 
systémům MTF a OTF obchodujícím se 
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nebo řádné fungování trhu. Členské státy 
požadují, aby ostatní regulované trhy a 
systémy MTF a OTF sdělily svá
rozhodnutí příslušnému orgánu a všem 
regulovaným trhům a systémům MTF a 
OTF obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem, včetně vysvětlení v případě 
nepozastavení obchodování s finančním 
nástrojem či nestažení finančního nástroje 
z obchodování.

stejným finančním nástrojem, včetně 
vysvětlení, proč toto rozhodnutí o 
nepozastavení obchodování s finančním 
nástrojem či nestažení finančního nástroje 
z obchodování bylo přijato.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na vyvážená ustanovení směrnice o transparentnosti by směrnice MiFID II neměla 
v souvislosti s podáváním zpráv ukládat implicitně rozsáhlejší povinnosti na úkor emitentům, 
jejichž produkty jsou obchodovány i v systémech MTF a OTF. Systémy MTF či OTF nemohou 
vzhledem k ustanovení směrnice o transparentnosti posuzovat „nezveřejnění informací o 
emitentovi“, protože nemají sloužit jako příjemci zveřejňování korporátních údajů.

Pozměňovací návrh 887
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
systém MTF, který pozastaví obchodování 
s finančním nástrojem nebo stáhne finanční 
nástroj z obchodování, toto rozhodnutí 
zveřejnil, sdělil ho regulovaným trhům, 
ostatním systémům MTF a systémům OTF 
obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem a sdělil související informace 
příslušnému orgánu. Příslušný orgán 
uvědomí příslušné orgány ostatních 
členských států. Členské státy požadují, 
aby ostatní regulované trhy a systémy MTF 
a OTF obchodující se stejným finančním 
nástrojem rovněž pozastavily obchodování 
s tímto finančním nástrojem nebo stáhly 

1. Aniž je dotčeno právo příslušných 
orgánů podle čl. 72 odst. 1 písm. d) a e) 
požadovat pozastavení obchodování 
s nástrojem nebo stažení nástroje 
z obchodování, může organizátor 
regulovaného trhu, systém MTF nebo 
systém OTF pozastavit obchodování 
s finančním nástrojem nebo stáhnout 
z obchodování finanční nástroj, který již 
nesplňuje pravidla regulovaného trhu, 
systému MTF nebo systému OFT, pokud 
není pravděpodobné, že by takový krok 
závažně poškodil zájmy investorů nebo 
řádné fungování trhu.
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tento finanční nástroj z obchodování v 
případech, kdy je pozastavení nebo 
stáhnutí důsledkem nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, s výjimkou případů, kdy by to 
mohlo závažně poškodit zájmy investorů 
nebo řádné fungování trhu. Členské státy 
požadují, aby ostatní regulované trhy a 
systémy MTF a OTF sdělily svá 
rozhodnutí příslušnému orgánu a všem 
regulovaným trhům a systémům MTF a 
OTF obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem, včetně vysvětlení v případě 
nepozastavení obchodování s finančním 
nástrojem či nestažení finančního nástroje 
z obchodování.

Členské státy požadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
regulovaný trh, systém MTF nebo systém 
OTF, který pozastaví obchodování s 
finančním nástrojem nebo stáhne finanční 
nástroj z obchodování, toto rozhodnutí 
zveřejnil, sdělil ho regulovaným trhům, 
ostatním systémům MTF a systémům OTF 
obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem a sdělil související informace 
příslušnému orgánu. Příslušný orgán 
uvědomí příslušné orgány ostatních 
členských států. V případech, kdy je 
pozastavení nebo stáhnutí důsledkem 
nezveřejnění informací o emitentovi či 
finančním nástroji, dotyčný příslušný 
orgán definovaný v čl. 2 odst. 7 nařízení 
Komise (ES) č. 1287/2006 požaduje, aby 
ostatní regulované trhy a systémy MTF a 
OTF či jakékoli jiné obchodní 
mechanismy obchodující se stejným 
finančním nástrojem rovněž bezodkladně
pozastavily obchodování s tímto finančním 
nástrojem nebo stáhly tento finanční 
nástroj z obchodování. Členské státy 
požadují, aby ostatní regulované trhy a 
systémy MTF a OTF sdělily svá 
rozhodnutí příslušnému orgánu a všem 
regulovaným trhům a systémům MTF a 
OTF obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem, včetně vysvětlení v případě 
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nepozastavení obchodování s finančním 
nástrojem či nestažení finančního nástroje 
z obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod zavádět v tomto ohledu odlišná pravidla pro systémy MTF a regulované trhy. 
Dotyčný orgán, který je příslušný pro daný finanční nástroj, musí mít pravomoc, která mu 
umožní s platností pro všechna obchodní místa pozastavit obchodování s tímto finančním 
nástrojem nebo stáhnout tento finanční nástroj z obchodování.

Pozměňovací návrh 888
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
systém MTF, který pozastaví obchodování 
s finančním nástrojem nebo stáhne finanční 
nástroj z obchodování, toto rozhodnutí 
zveřejnil, sdělil ho regulovaným trhům, 
ostatním systémům MTF a systémům OTF 
obchodujícím se stejným finančním
nástrojem a sdělil související informace 
příslušnému orgánu. Příslušný orgán 
uvědomí příslušné orgány ostatních 
členských států. Členské státy požadují, 
aby ostatní regulované trhy a systémy MTF 
a OTF obchodující se stejným finančním 
nástrojem rovněž pozastavily obchodování 
s tímto finančním nástrojem nebo stáhly 
tento finanční nástroj z obchodování v 
případech, kdy je pozastavení nebo 
stáhnutí důsledkem nezveřejnění informací 
o emitentovi či finančním nástroji, 
s výjimkou případů, kdy by to mohlo 
závažně poškodit zájmy investorů nebo 
řádné fungování trhu. Členské státy 
požadují, aby ostatní regulované trhy a 
systémy MTF a OTF sdělily svá 

1. Členské státy požadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
systém MTF, který pozastaví obchodování 
s finančním nástrojem nebo stáhne finanční 
nástroj z obchodování, toto rozhodnutí 
zveřejnil, sdělil ho regulovaným trhům, 
ostatním systémům MTF obchodujícím se 
stejným finančním nástrojem a sdělil 
související informace příslušnému orgánu. 
Příslušný orgán uvědomí příslušné orgány 
ostatních členských států. Členské státy 
požadují, aby ostatní regulované trhy a 
systémy MTF obchodující se stejným 
finančním nástrojem rovněž pozastavily 
obchodování s tímto finančním nástrojem 
nebo stáhly tento finanční nástroj z 
obchodování v případech, kdy je 
pozastavení nebo stáhnutí důsledkem 
nezveřejnění informací o emitentovi či 
finančním nástroji, s výjimkou případů, 
kdy by to mohlo závažně poškodit zájmy 
investorů nebo řádné fungování trhu. 
Členské státy požadují, aby ostatní 
regulované trhy a systémy MTF sdělily svá 
rozhodnutí příslušnému orgánu a všem 
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rozhodnutí příslušnému orgánu a všem 
regulovaným trhům a systémům MTF a 
OTF obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem, včetně vysvětlení v případě 
nepozastavení obchodování s finančním 
nástrojem či nestažení finančního nástroje 
z obchodování.

regulovaným trhům a systémům MTF 
obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem, včetně vysvětlení v případě 
nepozastavení obchodování s finančním 
nástrojem či nestažení finančního nástroje 
z obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 889
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem k určení 
formátu a časového rozvrhu oznámení a 
zveřejnění uvedených v článku 1.

vypouští se

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 
[XXX].

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k pracovnímu vytížení orgánu ESMA by měl být stanoven různý stupeň priorit. 
Normy týkající se formátu a časového rozvrhu oznámení se nejeví jako nutné.

Pozměňovací návrh 890
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 k uvedení specifických situací, které 
představují závažné poškození zájmů 
investorů a řádného fungování vnitřního 
trhu podle odstavců 1 a 2, a k určení 
aspektů týkajících se nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji podle odstavce 1.

3. Orgán ESMA vypracuje návrh
regulačních technických norem k uvedení 
specifických situací, které představují 
závažné poškození zájmů investorů a 
řádného fungování vnitřního trhu podle 
odstavců 1 a 2, a k určení aspektů 
týkajících se nezveřejnění informací o 
emitentovi či finančním nástroji podle 
odstavce 1.

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Komisi je svěřena 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

Pozměňovací návrh 891
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 k uvedení specifických situací, které 
představují závažné poškození zájmů 
investorů a řádného fungování vnitřního 
trhu podle odstavců 1 a 2, a k určení 
aspektů týkajících se nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji podle odstavce 1.

3. Orgán ESMA vypracuje návrh 
regulačních technických norem k uvedení 
specifických situací, které představují 
závažné poškození zájmů investorů a 
řádného fungování vnitřního trhu podle 
odstavců 1 a 2, a k určení aspektů 
týkajících se nezveřejnění informací o 
emitentovi či finančním nástroji podle 
odstavce 1.
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Orgán ESMA předloží uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Komisi je svěřena 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

Otázka specifických situací, které by mohly představovat poškození zájmů investora je 
převážně technického rázu, a nejlepší předpoklady pro vypracování návrhů v této věci má 
orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 892
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve lhůtě jednoho měsíce poté, co obdrží 
oznámení uvedené v čl. 32 odst. 3 nařízení 
(EU) č. …/… [MiFIR], může orgán 
ESMA přijmout samostatná rozhodnutí, 
v nichž požádá příslušné orgány, aby 
přijaly nezbytná opatření k řešení 
nepříznivého vývoje, který může závažným 
způsobem ohrožovat řádné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
těchto trhů jako celku nebo může 
představovat závažnou hrozbu pro 
ochranu investorů s ohledem na svou 
vlastní kompetenci v mimořádných 
situacích. Orgán ESMA může rovněž 
vztáhnout provádění těchto samostatných 
rozhodnutí i na další příslušné 
vnitrostátní orgány.
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Or. en

Pozměňovací návrh 893
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] Tento článek se vypouští.

Or. en

Pozměňovací návrh 894
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem k určení 
formátu a časového rozvrhu oznámení a 
zveřejnění uvedených v článku 1.

vypouští se

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 
[XXX].

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k pracovnímu vytížení orgánu ESMA by měl být stanoven různý stupeň priorit. 
Normy týkající se formátu a časového rozvrhu oznámení se nejeví jako nutné.
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Pozměňovací návrh 895
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 34 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce a výměna informací u systémů 
MTF a OTF

Spolupráce a výměna informací u systémů 
MTF

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
systém MTF či OTF okamžitě informoval 
investiční podniky a organizátory trhu 
ostatních systémů MTF a OTF a 
regulovaných trhů o:

1. Členské státy požadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
systém MTF okamžitě informoval 
investiční podniky a organizátory trhu 
ostatních systémů MTF a regulovaných 
trhů o:

Or. en

Pozměňovací návrh 897
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
regulovaný trh, systém MTF nebo systém 
OTF spolupracoval s regulovaným trhem, 
na kterém je přijat k obchodování určitý 
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cenný papír a který je pověřen 
prováděním dohledu napříč trhy 
v souladu s čl. 11 [MAR].

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se možnosti zneužití a manipulace trhů s používáním strategií uplatňovaných napříč 
různými trhy s roztříštěním trhů zvýšily, je nezbytná součinnost dozorčích funkcí těchto trhů, 
aby bylo možné zajistit, že i tyto strategie uplatňované napříč různými trhy budou odhaleny. 
Místo první kotace může nejlépe přijmout celkovou odpovědnost, neboť je blíže informačnímu 
toku emitenta. Sekundární trhy musí mít povinnost spolupracovat.

Pozměňovací návrh 898
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
regulovaný trh nebo systém MTF 
spolupracoval s pověřeným příslušným 
orgánem nebo třetí stranou, na kterou byl 
delegován úkol celkového dohledu 
v reálném čase, tak aby tento příslušný 
orgán nebo tato třetí strana mohly plnit 
své povinnosti v souladu s [čl. 17a (nový) 
MAR].

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se možnosti zneužití a manipulace trhů s používáním strategií uplatňovaných napříč 
různými trhy s roztříštěním trhů zvýšily, je nezbytná součinnost příslušných orgánů a 
dozorčích funkcí těchto trhů, aby bylo možné zajistit, že i tyto strategie uplatňované napříč 
různými trhy budou odhaleny. Sekundární trhy musí mít povinnost spolupracovat.

Pozměňovací návrh 899
Gunnar Hökmark
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Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
regulovaný trh, systém MTF nebo systém 
OTF, který je vůči příslušnému cennému 
papíru sekundárním obchodním místem, 
spolupracoval s místem první kotace 
tohoto cenného papíru, tak aby mohlo 
plnit své povinnosti v souladu s [čl. 11 
MAR].

Or. en

Odůvodnění

S roztříštěním obchodování, k němuž dochází v důsledku provedení směrnice MiFID, přibyly 
nyní v souvislosti s používáním strategií uplatňovaných napříč různými trhy nové možnosti 
zneužití a manipulace trhů. Neexistuje žádná funkce dohledu v reálném čase – ani obchodní 
místo ani příslušný orgán –, jež by se zaměřovala na celkový průběh obchodování s jednou 
akcií. Tento nedostatek je potřeba vyřešit. Tomuto účelu by měla sloužit dozorčí funkce místa 
první kotace, protože toto místo se nachází nejblíže informačnímu toku emitenta.

Pozměňovací návrh 900
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem k určení 
specifických podmínek, jež vyvolají 
požadavek na informace, jak je uvedeno v 
odstavci 1.

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem k určení 
specifických podmínek, jež vyvolají 
požadavek na informace, jak je uvedeno v 
odstavci 1, a konkrétní požadavky a 
podmínky týkající se spolupráce mezi 
místy první a druhé kotace ve smyslu odst. 
1a.

Or. en
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Odůvodnění

Orgán ESMA by měl vypracovat pokyny k provedení pravidel spolupráce mezi různými 
obchodními místy v oblasti dohledu.

Pozměňovací návrh 901
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem k určení 
specifických podmínek, z nichž vyplývá 
povinnost poskytnout informace, jak je 
uvedeno v odstavci 1.

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem k určení 
specifických podmínek, jež vyvolají 
požadavek na informace, jak je uvedeno v 
odstavci 1, a konkrétní požadavky a 
podmínky týkající se spolupráce ve smyslu 
odst. 1a.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se možnosti zneužití a manipulace trhů s používáním strategií uplatňovaných napříč 
různými trhy s roztříštěním trhů zvýšily, je nezbytná součinnost příslušných orgánů a 
dozorčích funkcí těchto trhů, aby bylo možné zajistit, že i tyto strategie uplatňované napříč 
různými trhy budou odhaleny. Sekundární trhy musí mít povinnost spolupracovat. Orgán 
ESMA má nejlepší předpoklady k dalšímu rozpracování těchto pravidel.

Pozměňovací návrh 902
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) většina finančních produktů 
obchodovaných na trhu jsou produkty, 
které slouží k přímému financování 
malých a středních podniků a nezahrnují 
finanční instituce.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud by z trhů MSP nebyly vyloučeny finanční instituce, mohla by vzniknout trhlina, která by 
oslabila možnosti regulace systému MTF.

Pozměňovací návrh 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy požadují, aby v případech, 
kdy je finanční nástroj emitenta přijat k 
obchodování na jednom trhu pro růst MSP, 
bylo možno s finančním nástrojem rovněž 
obchodovat na jiném trhu pro růst MSP bez 
souhlasu emitenta. V takovém případě se 
však na emitenta nevztahují žádné 
závazky týkající se správy a řízení 
společnosti nebo počátečního, průběžného 
nebo jednorázového zveřejňování v 
souvislosti s tímto jiným trhem MSP.

7. Členské státy požadují, aby v případech, 
kdy je finanční nástroj emitenta přijat k 
obchodování na jednom trhu pro růst MSP, 
bylo možno s finančním nástrojem 
obchodovat na jiném trhu pro růst MSP 
pouze se souhlasem emitenta.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, kde budou obchodovány jeho nástroje, by mělo zůstat výlučnou záležitostí 
MSP.

Pozměňovací návrh 904
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy požadují, aby v případech, 
kdy je finanční nástroj emitenta přijat k 
obchodování na jednom trhu pro růst MSP, 

7. Členské státy požadují, aby v případech, 
kdy je finanční nástroj emitenta přijat k 
obchodování na jednom trhu pro růst MSP, 



PE489.465v01-00 154/176 AM\901765CS.doc

CS

bylo možno s finančním nástrojem rovněž 
obchodovat na jiném trhu pro růst MSP bez 
souhlasu emitenta. V takovém případě se 
však na emitenta nevztahují žádné závazky 
týkající se správy a řízení společnosti nebo 
počátečního, průběžného nebo 
jednorázového zveřejňování v souvislosti s 
tímto jiným trhem MSP.

bylo možno s finančním nástrojem rovněž 
obchodovat na jiném trhu pro růst MSP, 
avšak pouze s výslovným souhlasem
emitenta. V takovém případě se však na 
emitenta nevztahují žádné závazky týkající 
se správy a řízení společnosti nebo 
počátečního, průběžného nebo 
jednorázového zveřejňování v souvislosti s 
tímto jiným trhem MSP.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by bylo povoleno, aby akcie společnosti registrované na jednom trhu pro růst MSP 
byly obchodovány i na jiných trzích, mohlo by to mít několik nepříznivých dopadů. Patří mezi 
ně roztříštění likvidity jejich cenných papírů vedoucí k divergenci cen, horší kontrola a 
přehled MSP, pokud jde o vlastnictví jejich akcií, a potenciálně nižší důvěra investorů. Je 
proto zcela zásadní, aby si MSP zachovaly možnost rozhodovat o tom, zda chtějí či nechtějí, 
aby se s jejich cennými papíry obchodovalo na jiných trzích pro růst MSP.

Pozměňovací návrh 905
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy požadují, aby v případech, 
kdy je finanční nástroj emitenta přijat 
k obchodování na jednom trhu pro růst 
MSP, bylo možno s finančním nástrojem 
rovněž obchodovat na jiném trhu pro růst 
MSP bez souhlasu emitenta. V takovém 
případě se však na emitenta nevztahují 
žádné závazky týkající se správy a řízení 
společnosti nebo počátečního, průběžného 
nebo jednorázového zveřejňování v 
souvislosti s tímto jiným trhem MSP.

7. Členské státy požadují, aby v případech, 
kdy je finanční nástroj emitenta přijat k 
obchodování na jednom trhu pro růst MSP, 
bylo možno s finančním nástrojem 
obchodovat na jiném trhu pro růst MSP 
pouze s výslovným souhlasem emitenta. 
V takovém případě se však na emitenta 
nevztahují žádné závazky týkající se 
správy a řízení společnosti nebo 
počátečního, průběžného nebo 
jednorázového zveřejňování v souvislosti s 
tímto jiným trhem MSP.

Or. en
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Odůvodnění

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Pozměňovací návrh 906
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán členského státu, ve kterém 
je pobočka umístěna, odpovídá za zajištění 
toho, že služby poskytované pobočkou na 
jeho území plní povinnosti stanovené 
v článcích 24, 25, 27 a 28 této směrnice a 
v článcích 13 až 23 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR] a v opatřeních přijatých na jejich 
základě.

Příslušný orgán členského státu, ve kterém 
je pobočka umístěna, odpovídá za zajištění 
toho, že služby poskytované pobočkou na 
jeho území plní povinnosti stanovené 
v článcích 24, 25, 26a, 27 a 28 této 
směrnice a v článcích 13 až 23 nařízení 
(EU) č. …/… [MiFIR] a v opatřeních 
přijatých na jejich základě.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být připuštěno zavedení nových, podrobnějších požadavků na odborné znalosti a 
kvalifikaci, jak jsou uvedeny v předchozím pozměňovacím návrhu k čl. 26, musí být stanoveno, 
že odpovědnost v této věci nese hostitelský členských stát.

Pozměňovací návrh 907
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 8 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán členského státu, ve kterém 
se pobočka nachází, má právo prověřovat 
opatření přijatá pobočkou a požadovat 
změny, které jsou nezbytně nutné k tomu, 
aby příslušný orgán mohl vymáhat 
povinnosti podle článků 24, 25, 27 a 28 
této směrnice a článků 13 až 23 nařízení 
(EU) č. …/… [MiFIR] a podle opatření 
přijatých na jejich základě týkajících se 
služeb nebo činností poskytovaných 
pobočkou na jeho území.

Příslušný orgán členského státu, ve kterém 
se pobočka nachází, má právo prověřovat 
opatření přijatá pobočkou a požadovat 
změny, které jsou nezbytně nutné k tomu, 
aby příslušný orgán mohl vymáhat 
povinnosti podle článků 24, 25, 26a, 27 a 
28 této směrnice a článků 13 až 23 nařízení 
(EU) č. …/… [MiFIR] a podle opatření 
přijatých na jejich základě týkajících se 
služeb nebo činností poskytovaných 
pobočkou na jeho území.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být připuštěno zavedení nových, podrobnějších požadavků na odborné znalosti a 
kvalifikaci, jak jsou uvedeny v předchozím pozměňovacím návrhu, musí být stanoveno, že 
odpovědnost v této věci nese hostitelský členských stát.

Pozměňovací návrh 908
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby přístup těchto 
investičních podniků k těmto systémům 
podléhal stejným nediskriminačním, 
transparentním a objektivním kritériím, 
jaká platí pro místní účastníky. Členské 
státy neomezí využívání těchto systémů na 
zúčtování a vypořádání transakcí 
s finančními nástroji, se kterými se 
obchoduje na regulovaném trhu nebo 
v systému MTF nebo OTF na jejich území.

Členské státy vyžadují, aby přístup těchto 
investičních podniků k těmto systémům 
podléhal stejným nediskriminačním, 
transparentním a objektivním kritériím, 
jaká platí pro místní účastníky. Členské 
státy neomezí využívání těchto systémů na 
zúčtování a vypořádání transakcí 
s finančními nástroji, se kterými se 
obchoduje na regulovaném trhu nebo 
v systému MTF na jejich území.

Or. en
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Pozměňovací návrh 909
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto hodnocením ze strany příslušného 
orgánu regulovaného trhu nejsou dotčeny 
pravomoci národních centrálních bank 
jako orgánů dohledu nad systémy 
vypořádání nebo jiných orgánů dohledu 
nad těmito systémy. Příslušný orgán 
přihlíží i k dohledu nebo dozoru, který již 
tyto instituce vykonávají, aby předešel 
zbytečnému zdvojení kontroly.

Tímto hodnocením ze strany příslušného 
orgánu regulovaného trhu nejsou dotčeny 
pravomoci příslušných centrálních bank 
jako orgánů dohledu nad systémy 
vypořádání nebo jiných orgánů dohledu 
nad těmito systémy. Příslušný orgán 
přihlíží i k dohledu nebo dozoru, který již 
tyto instituce vykonávají, aby předešel 
zbytečnému zdvojení kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Centrální bankou vykonávající dohled nad systémy zúčtování a vypořádání může být rovněž 
ECB, nikoli pouze některá z vnitrostátních centrálních bank.

Pozměňovací návrh 910
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice
Článek 39 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Právy investičních společností podle 
odstavců 1 a 2 není dotčeno právo 
ústřední protistrany, zúčtování nebo 
vyrovnání na základě oprávněných 
obchodních důvodů odmítnout 
zpřístupnění požadovaných služeb, 
zejména pokud jde o právo odmítnout 
uzavřít smlouvu se subjektem, který 
nesplňuje dané podmínky interoperability.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 911
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ustanovení této směrnice upravující 
poskytování služeb podniky ze třetích zemí 
v Unii by neměla omezit osoby usazené v 
Unii v jejich možnosti využívat investiční 
služby poskytované podnikem ze třetí země 
výhradně ze svého vlastního podnětu. 
Pokud podnik ze třetí země poskytuje 
služby z podnětu osoby usazené na území 
Unie, neměly by být tyto služby 
považovány za služby poskytované na 
území Unie. V případě, že podnik ze třetí 
země nabízí své služby klientům či 
možným klientům v Unii nebo propaguje 
či inzeruje investiční služby nebo činnosti 
spolu s doplňkovými službami v Unii jinak 
než v rámci stávajícího vztahu, který 
vyžaduje, aby dotyčný podnik poskytoval 
tuto službu svému klientovi nepřetržitě, 
neměla by se tato služba považovat za 
službu poskytovanou z vlastní iniciativy 
klienta.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný 74. bod odůvodnění směrnice MiFID umožňuje způsobilým protistranám využívat 
investičních služeb poskytovaných podnikem ze třetí země pouze z jejich vlastního podnětu. 
Mělo by být jednoznačně stanoveno, že tento režim pasivního prodeje se vztahuje na všechny 
evropské klienty a umožňuje jim využívat výhod investičních služeb poskytovaných podniky ze 
třetích zemí. Začleněním 74. bodu odůvodnění návrhu směrnice MiFID do čl. 40a (nový) 
získává toto ustanovení jednoznačnou závaznost.

Pozměňovací návrh 912
Sylvie Goulard
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojení 
kontroly, přihlíží příslušný orgán 
i k dohledu a dozoru nad systémy 
zúčtování a vypořádání, který již 
vykonávají národní centrální banky jako 
orgány dohledu nad systémy vypořádání 
nebo jiné orgány dohledu nad těmito 
systémy.

Aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojení 
kontroly, přihlíží příslušný orgán 
i k dohledu a dozoru nad systémy 
zúčtování a vypořádání, který již 
vykonávají příslušné centrální banky jako 
orgány dohledu nad systémy vypořádání 
nebo jiné orgány dohledu nad těmito 
systémy.

Or. en

Odůvodnění

Centrální bankou vykonávající dohled nad systémy zúčtování a vypořádání může být rovněž 
ECB, nikoli pouze některá z vnitrostátních centrálních bank.

Pozměňovací návrh 913
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Kapitola 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] Tato kapitola se vypouští.

Or. en

Pozměňovací návrh 914
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Kapitola 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] Tato kapitola se vypouští.

Or. en
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Odůvodnění

Celá tato kapitola by měla být součástí nařízení.

Pozměňovací návrh 915
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování služeb podniky ze třetích zemí Poskytování služeb nebo činností podniky 
ze třetích zemí

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Kapitola 4 – oddíl 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování služeb prostřednictvím zřízení 
pobočky

Poskytování služeb nebo činností 
prostřednictvím zřízení pobočky s pasem

Or. en

Pozměňovací návrh 917
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Článek 41 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřízení pobočky Zřízení pobočky s pasem
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Or. en

Pozměňovací návrh 918
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá poskytovat 
investiční služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoli doplňkovými službami na jejich 
území prostřednictvím pobočky, získal
předchozí souhlas příslušných orgánů 
těchto členských států v souladu 
s následujícími ustanoveními:

1. Členské státy zajistí, aby podnik ze třetí 
země mohl poskytovat investiční služby 
nebo provádět investiční činnosti společně 
s jakýmikoli doplňkovými službami na 
jejich území prostřednictvím pobočky 
zřízené na jejich území nebo v jiném 
členském státě, kde byla tato pobočka 
povolena příslušnými orgány členských 
států, ve kterých je tato pobočka zřízena v 
souladu s následujícími ustanoveními:

Or. en

Odůvodnění

Text stanoví podmínky, za jakých může podnik ze třetí země zřídit pobočku v jednom členském 
státě, která může využívat pas k provádění obchodní činnosti v jiném členském státě. Toto 
ustanovení by nemělo členským státům zabránit v tom, aby i nadále rozhodovaly o povolení 
poboček podniků ze třetích zemí, které nemohou využívat pasu. Tato opatření by neměla 
opravňovat k požadavku, který by se týkal kapitálu pobočky.

Pozměňovací návrh 919
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá poskytovat 
investiční služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoli doplňkovými službami na jejich 
území prostřednictvím pobočky, získal 
předchozí souhlas příslušných orgánů 

1. Členské státy požadují, aby investiční
podnik nebo organizátor trhu ze třetí 
země, který hodlá poskytovat investiční 
služby nebo činnosti společně s jakýmikoli 
doplňkovými službami nebo službami 
spojenými s provozováním obchodního 
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těchto členských států v souladu 
s následujícími ustanoveními:

místa na jejich území prostřednictvím 
pobočky, získal předchozí souhlas 
příslušných orgánů těchto členských států 
v souladu s následujícími ustanoveními:

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá poskytovat 
investiční služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoli doplňkovými službami na jejich 
území prostřednictvím pobočky, získal 
předchozí souhlas příslušných orgánů 
těchto členských států v souladu 
s následujícími ustanoveními:

1. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá poskytovat 
investiční služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoli doplňkovými službami 
neprofesionálním klientům na jejich 
území prostřednictvím pobočky, získal 
předchozí souhlas příslušných orgánů 
těchto členských států v souladu 
s následujícími ustanoveními:

Or. en

Pozměňovací návrh 921
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá poskytovat 
investiční služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoli doplňkovými službami na jejich 
území prostřednictvím pobočky, získal 
předchozí souhlas příslušných orgánů 
těchto členských států v souladu 
s následujícími ustanoveními:

1. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá poskytovat 
investiční služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoli doplňkovými službami 
neprofesionálním klientům na jejich 
území prostřednictvím pobočky, získal 
předchozí souhlas orgánu ESMA
v souladu s následujícími ustanoveními:
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Or. en

Pozměňovací návrh 922
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Komise přijala rozhodnutí v souladu 
s odstavcem 3;

a) Komise přijala rozhodnutí v souladu 
s odstavcem 3, kterým uznává, že 
obezřetnostní rámec třetí země je 
rovnocenný;

Or. en

Odůvodnění

Text stanoví podmínky, za jakých může podnik ze třetí země zřídit pobočku v jednom členském 
státě, která může využívat pas k provádění obchodní činnosti v jiném členském státě. Toto 
ustanovení by nemělo členským státům zabránit v tom, aby i nadále rozhodovaly o povolení 
poboček podniků ze třetích zemí, které nemohou využívat pasu. Tato opatření by neměla 
opravňovat k požadavku, který by se týkal kapitálu pobočky. 

Pozměňovací návrh 923
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Komise přijala rozhodnutí v souladu 
s odstavcem 3;

a) tento požadavek se uplatní pouze tehdy, 
pokud Komise přijala v souladu 
s odstavcem 3 záporné rozhodnutí o 
rovnocennosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 924
Olle Schmidt
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za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na poskytování služeb, pro které si 
podnik ze třetí země žádá o povolení, se 
vztahuje povolení a dohled ve třetí zemi, 
ve které je podnik usazen, a žádající
podnik má řádné povolení. Třetí země, ve 
které je podnik ze třetí země usazen, není 
uvedena na seznamu nespolupracujících 
zemí a území vypracovaném Finančním 
akčním výborem proti praní peněz a 
financování terorismu;

b) na poskytování služeb, pro které si 
podnik ze třetí země žádá o povolení, se 
vztahuje povolení a dohled ve třetí zemi, 
ve které se nachází hlavní sídlo podniku, a 
podnik třetí země má v této zemi řádné 
povolení. Třetí země, ve které se nachází 
hlavní sídlo podniku ze třetí země, není 
uvedena na seznamu nespolupracujících 
zemí a území vypracovaném Finančním 
akčním výborem proti praní peněz a 
financování terorismu;

Or. en

Odůvodnění

Text stanoví podmínky, za jakých může podnik ze třetí země zřídit pobočku v jednom členském 
státě, která může využívat pas k provádění obchodní činnosti v jiném členském státě. Toto 
ustanovení by nemělo členským státům zabránit v tom, aby i nadále rozhodovaly o povolení 
poboček podniků ze třetích zemí, které nemohou využívat pasu. Tato opatření by neměla 
opravňovat k požadavku, který by se týkal kapitálu pobočky. 

Pozměňovací návrh 925
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mezi příslušnými orgány v dotyčném
členském státě a příslušnými orgány 
dohledu ze třetí země, kde je podnik 
usazen, existují ujednání o spolupráci, 
která zahrnují ustanovení upravující 
výměnu informací pro účely zachování 
integrity trhu a ochrany investorů;

c) mezi příslušnými orgány v členském 
státě, ve kterém se nachází pobočka, a 
příslušnými orgány dohledu ze třetí země, 
kde se nachází hlavní sídlo podniku, 
existují ujednání o spolupráci, která 
zahrnují ustanovení upravující výměnu 
informací pro účely zachování integrity 
trhu a ochrany investorů;
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Or. en

Odůvodnění

Text stanoví podmínky, za jakých může podnik ze třetí země zřídit pobočku v jednom členském 
státě, která může využívat pas k provádění obchodní činnosti v jiném členském státě. Toto 
ustanovení by nemělo členským státům zabránit v tom, aby i nadále rozhodovaly o povolení 
poboček podniků ze třetích zemí, které nemohou využívat pasu. Tato opatření by neměla 
opravňovat k požadavku, který by se týkal kapitálu pobočky. 

Pozměňovací návrh 926
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pobočka má volně k dispozici 
dostatečný počáteční kapitál;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Text stanoví podmínky, za jakých může podnik ze třetí země zřídit pobočku v jednom členském 
státě, která může využívat pas k provádění obchodní činnosti v jiném členském státě. Toto 
ustanovení by nemělo členským státům zabránit v tom, aby i nadále rozhodovaly o povolení 
poboček podniků ze třetích zemí, které nemohou využívat pasu. Tato opatření by neměla 
opravňovat k požadavku, který by se týkal kapitálu pobočky. 

Pozměňovací návrh 927
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) třetí země, v níž je podnik ze třetí země 
usazen, podepsala s členským státem, v 
němž by měla být pobočka zřízena, 
dohodu, která plně splňuje normy 

f) třetí země, v níž se nachází hlavní sídlo 
podniku ze třetí země, podepsala s 
členským státem, v němž je pobočka 
zřízena, dohodu, která plně splňuje normy 
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stanovené v článku 26 vzorové úmluvy 
OECD o daních z příjmu a majetku a 
zajišťuje účinnou výměnu informací 
v daňových otázkách, včetně případných 
mnohostranných daňových dohod;

stanovené v článku 26 vzorové úmluvy 
OECD o daních z příjmu a majetku a 
zajišťuje účinnou výměnu informací 
v daňových otázkách, včetně případných 
mnohostranných daňových dohod;

Or. en

Odůvodnění

Text stanoví podmínky, za jakých může podnik ze třetí země zřídit pobočku v jednom členském 
státě, která může využívat pas k provádění obchodní činnosti v jiném členském státě. Toto 
ustanovení by nemělo členským státům zabránit v tom, aby i nadále rozhodovaly o povolení 
poboček podniků ze třetích zemí, které nemohou využívat pasu. Tato opatření by neměla 
opravňovat k požadavku, který by se týkal kapitálu pobočky. 

Pozměňovací návrh 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podnik požádal o členství v systému pro 
odškodnění investorů povoleném či 
uznaném v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze 
dne 3. března 1997 o systémech pro 
odškodnění investorů.

g) podnik patří do systému pro odškodnění 
investorů povoleného či uznaného
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. 
března 1997 o systémech pro odškodnění 
investorů.

Or. en

Odůvodnění

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)
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Pozměňovací návrh 929
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podnik požádal o členství v systému pro 
odškodnění investorů povoleném či 
uznaném v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze 
dne 3. března 1997 o systémech pro 
odškodnění investorů.

(g) podnik požádal o členství v systému 
pro odškodnění investorů povoleném či 
uznaném v členském státě, ve kterém je
sídlo pobočky, v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze 
dne 3. března 1997 o systémech pro 
odškodnění investorů, pokud tento podnik 
neprovádí investiční činnost s investory, 
kteří jsou do některého z těchto systémů 
zapojeni.

Or. en

Odůvodnění

Text stanoví podmínky, za jakých může podnik ze třetí země zřídit pobočku v jednom členském 
státě, která může využívat pas k provádění obchodní činnosti v jiném členském státě. Toto 
ustanovení by nemělo členským státům zabránit v tom, aby i nadále rozhodovaly o povolení 
poboček podniků ze třetích zemí, které nemohou využívat pasu. Tato opatření by neměla 
opravňovat k požadavku, který by se týkal kapitálu pobočky. 

Pozměňovací návrh 930
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá na území těchto 
členských států poskytovat investiční 
služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoliv doplňkovými službami 
neprofesionálním klientům, zřídil pobočku 
v Unii.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení článků
46a a 46b, členské státy požadují, aby 
podnik ze třetí země, který hodlá na území 
těchto členských států poskytovat 
investiční služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoliv doplňkovými službami 
neprofesionálním klientům, zřídil pobočku 
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v Unii, kromě případů, kdy jsou tyto 
služby poskytovány z výlučného podnětu 
osoby, jíž je dotyčná služba poskytována, 
nebo jsou jiným způsobem poskytovány za 
hranicemi Unie.

Or. en

Odůvodnění

Omezení na podniky ze třetích zemí poskytující služby neprofesionálním klientům je v neshodě 
se svobodnou možností členských států ponechat i nadále v platnosti mechanismy povolování 
podniků ze třetích zemí, které si nepřejí získat přístup k pasu. Neshoduje se rovněž s 74. 
bodem odůvodnění, protože by patrně znemožňovalo neprofesionálním investorům využívat 
služeb podniků ze třetích zemí ze svého výlučného podnětu (nebo pokud by např. využili 
investičních služeb v době, kdy cestují za hranicemi EU).

Pozměňovací návrh 931
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá na území těchto 
členských států poskytovat investiční 
služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoliv doplňkovými službami 
neprofesionálním klientům, zřídil pobočku 
v Unii.

2. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá na území těchto 
členských států poskytovat investiční 
služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoliv doplňkovými službami 
neprofesionálním nebo profesionálním
klientům, zřídil pobočku v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Nevysloveným záměrem Komise je uplatnit tatáž ustanovení týkající se poboček a povolování 
jak na neprofesionální, tak i na profesionální klienty. Nemají-li vzniknout právní trhliny, musí 
být tento záměr v textu výslovně vyjádřen.

Pozměňovací návrh 932
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE



AM\901765CS.doc 169/176 PE489.465v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá na území těchto 
členských států poskytovat investiční 
služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoliv doplňkovými službami 
neprofesionálním klientům, zřídil pobočku
v Unii.

2. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá na území těchto 
členských států poskytovat investiční 
služby nebo činnosti společně s 
jakýmikoliv doplňkovými službami 
neprofesionálním klientům, zřídil dceřinou 
společnost v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 933
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může v souvislosti s třetí zemí 
přijmout rozhodnutí postupem podle 
článku 95, pokud právní mechanismy a 
mechanismy dohledu dané třetí země 
zajišťují, že podniky povolené v uvedené 
třetí zemi splňují právně závazné 
požadavky, které jsou rovnocenné 
požadavkům stanoveným v této směrnici, 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] a směrnici 
2006/49/ES [směrnice o kapitálové 
přiměřenosti] a jejich prováděcím 
opatřením, a že dotyčná třetí země stanoví 
rovnocenné vzájemné uznávání 
obezřetnostního rámce platného pro 
investiční podniky povolené v souladu 
s touto směrnicí.

Komise může v souvislosti s třetí zemí 
přijmout rozhodnutí postupem podle 
článku 95, pokud právní mechanismy a 
mechanismy dohledu dané třetí země 
zajišťují, že podniky povolené v uvedené 
třetí zemi splňují právně závazné 
požadavky ohledně obezřetnosti, které jsou 
rovnocenné požadavkům stanoveným 
ohledně obezřetnosti v této směrnici, 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] a směrnici 
2006/49/ES [směrnice o kapitálové 
přiměřenosti] a jejich prováděcím 
opatřením, a že dotyčná třetí země stanoví 
účinné rovnocenné uznávání 
obezřetnostního rámce platného pro 
investiční podniky povolené v souladu 
s touto směrnicí.

Or. en
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Odůvodnění

Požadavek „rovnocenného vzájemného uznávání“ obezřetnostního rámce by mohl být 
potenciálně použit proti podnikům EU. Znění by mělo být uvedeno do souladu s nařízením 
o infrastruktuře evropských trhů (EMIR). V odpovídajících ustanoveních nařízení EMIR 
nejsou žádné výslovné zmínky o „vzájemnosti“, viz čl. 23 odst. 3 („účinné ... rovnocenné 
uznávání“) a čl. 3 odst. 2 a čl. 23 odst. 2.

Pozměňovací návrh 934
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může v souvislosti s třetí zemí 
přijmout rozhodnutí postupem podle 
článku 95, pokud právní mechanismy a 
mechanismy dohledu dané třetí země 
zajišťují, že podniky povolené v uvedené 
třetí zemi splňují právně závazné 
požadavky, které jsou rovnocenné 
požadavkům stanoveným v této směrnici, 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] a směrnici 
2006/49/ES [směrnice o kapitálové 
přiměřenosti] a jejich prováděcím 
opatřením, a že dotyčná třetí země stanoví 
rovnocenné vzájemné uznávání 
obezřetnostního rámce platného pro 
investiční podniky povolené v souladu 
s touto směrnicí.

Komise v souvislosti s třetí zemí přijme
rozhodnutí postupem podle článku 95, 
pokud právní mechanismy a mechanismy 
dohledu dané třetí země zajišťují, že 
podniky povolené v uvedené třetí zemi 
splňují právně závazné požadavky, které 
jsou rovnocenné požadavkům stanoveným 
v této směrnici, nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR] a směrnici 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a jejich 
prováděcím opatřením, a že dotyčná třetí 
země stanoví rovnocenné vzájemné 
uznávání obezřetnostního rámce platného 
pro investiční podniky povolené v souladu 
s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 935
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může v souvislosti s třetí zemí Komise může v souvislosti s třetí zemí 
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přijmout rozhodnutí postupem podle 
článku 95, pokud právní mechanismy a 
mechanismy dohledu dané třetí země 
zajišťují, že podniky povolené v uvedené 
třetí zemi splňují právně závazné 
požadavky, které jsou rovnocenné 
požadavkům stanoveným v této směrnici, 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] a směrnici 
2006/49/ES [směrnice o kapitálové 
přiměřenosti] a jejich prováděcím 
opatřením, a že dotyčná třetí země stanoví 
rovnocenné vzájemné uznávání 
obezřetnostního rámce platného pro 
investiční podniky povolené v souladu 
s touto směrnicí.

přijmout rozhodnutí postupem podle 
článku 95, pokud právní mechanismy a 
mechanismy dohledu dané třetí země 
zajišťují, že podniky povolené v uvedené 
třetí zemi splňují právně závazné 
požadavky, které jsou rovnocenné 
požadavkům stanoveným v této směrnici, 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] a směrnici 
2006/49/ES [směrnice o kapitálové 
přiměřenosti] a jejich prováděcím 
opatřením.

Or. en

Odůvodnění

Vzájemnost není zaručena a je v rozporu s ustanoveními WTO. V době, kdy potřebujeme, aby 
do EU proudily investice zvenčí, je nelogické, abychom vytvářeli obchodní překážky.

Pozměňovací návrh 936
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může v souvislosti s třetí zemí 
přijmout rozhodnutí postupem podle 
článku 95, pokud právní mechanismy a 
mechanismy dohledu dané třetí země 
zajišťují, že podniky povolené v uvedené 
třetí zemi splňují právně závazné 
požadavky, které jsou rovnocenné 
požadavkům stanoveným v této směrnici, 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] a směrnici 
2006/49/ES [směrnice o kapitálové 
přiměřenosti] a jejich prováděcím 
opatřením, a že dotyčná třetí země stanoví 
rovnocenné vzájemné uznávání 
obezřetnostního rámce platného pro 
investiční podniky povolené v souladu 

Komise v souvislosti s třetí zemí přijme do
31. prosince 2014 rozhodnutí postupem 
podle článku 95, pokud právní 
mechanismy a mechanismy dohledu dané 
třetí země zajišťují, že podniky povolené 
v uvedené třetí zemi splňují právně 
závazné požadavky, které jsou rovnocenné 
požadavkům stanoveným v této směrnici, 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] a směrnici 
2006/49/ES [směrnice o kapitálové 
přiměřenosti] a jejich prováděcím 
opatřením, a že dotyčná třetí země stanoví 
rovnocenné vzájemné uznávání 
obezřetnostního rámce platného pro 
investiční podniky povolené v souladu 
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s touto směrnicí. s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 937
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může v souvislosti s třetí zemí 
přijmout rozhodnutí postupem podle 
článku 95, pokud právní mechanismy a 
mechanismy dohledu dané třetí země 
zajišťují, že podniky povolené v uvedené 
třetí zemi splňují právně závazné 
požadavky, které jsou rovnocenné 
požadavkům stanoveným v této směrnici, 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] a směrnici 
2006/49/ES [směrnice o kapitálové 
přiměřenosti] a jejich prováděcím 
opatřením, a že dotyčná třetí země stanoví 
rovnocenné vzájemné uznávání 
obezřetnostního rámce platného pro 
investiční podniky povolené v souladu 
s touto směrnicí.

Komise může v souvislosti s třetí zemí 
přijmout rozhodnutí postupem podle 
článku 95, pokud právní mechanismy a 
mechanismy dohledu dané třetí země 
zajišťují, že podniky povolené v uvedené 
třetí zemi splňují právně závazné 
požadavky stanovené v této směrnici, 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] a směrnici 
2006/49/ES [směrnice o kapitálové 
přiměřenosti] a jejich prováděcím 
opatřením.

Or. en

Pozměňovací návrh 938
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetnostní rámec třetí země může být
považován za rovnocenný, pokud splňuje 
následující podmínky:

Obezřetnostní rámec třetí země je 
považován za rovnocenný, pokud splňuje 
následující podmínky:
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Or. en

Pozměňovací návrh 939
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetnostní rámec třetí země může být 
považován za rovnocenný, pokud splňuje 
následující podmínky:

Obezřetnostní rámec třetí země může být 
považován za rovnocenně účinný, pokud 
splňuje následující podmínky:

Or. en

Odůvodnění

V souladu s formulací nařízení EMIR.

Pozměňovací návrh 940
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetnostní rámec třetí země může být 
považován za rovnocenný, pokud splňuje 
následující podmínky:

Obezřetnostní rámec třetí země může být 
považován za rovnocenně účinný, pokud 
splňuje následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) třetí země uplatňuje ve vztahu k 
investičním podnikům se sídlem v EU 
podmínky recipročního přístupu a v této 
třetí zemí byl zaveden systém vzájemného 
uznávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 942
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí Komise podle tohoto odstavce 
může být omezeno na kategorii nebo 
kategorie podniků. V takovém případě 
může být podnik ze třetí země povolen pro 
účely odstavce 1 za předpokladu, že spadá 
do kategorie, na niž se toto rozhodnutí 
Komise vztahuje.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek reciprocity naruší účinnost navrhovaného systému. Může nastat případ, kdy 
obezřetnostní rámec bude rovnocenný pouze ve vztahu k některým podnikům, nikoli ke všem 
(např. proto, že na některé investiční služby se v dotyčné třetí zemi nevydává licence).

Pozměňovací návrh 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Třetí zemi lze považovat za zemi 
poskytující rovnocenné a vzájemné 
uznávání, jsou-li splněny všechny 
následující podmínky:
a) uznání se vztahuje na celý rámec EU a 
přístup je za rovných podmínek 
poskytován všem zemím EU;
b) práva a povinnosti podniků jsou v EU a 
v této třetí zemi obdobné.

Or. en

Odůvodnění

Rovnocenné a vzájemné uznávání předpokládá, že pro všechny investiční podniky a 
organizátory trhu v EU budou platit tytéž podmínky přístupu na trh třetí země, jaké platí pro 
přístup podniků této třetí země do EU.

Pozměňovací návrh 944
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podnik ze třetí země uvedený v odstavci 
1 předloží svou žádost příslušnému orgánu 
členského státu, v němž hodlá pobočku 
zřídit, poté, co Komise přijme rozhodnutí 
uvádějící, že právní rámec a rámec dohledu 
ve třetí zemi, v níž má podnik ze třetí země 
povolení, je rovnocenný s požadavky 
uvedenými v odstavci 3.

4. Podnik ze třetí země uvedený v odstavci 
1 předloží svou žádost příslušnému orgánu 
členského státu, v němž je nebo bude 
zřízena pobočka, poté, co Komise přijme 
rozhodnutí uvádějící, že právní rámec a 
rámec dohledu ve třetí zemi, v níž má 
podnik ze třetí země povolení týkající se 
obezřetnosti, je rovnocenný s požadavky 
uvedenými v odstavci 3.

Or. en

Odůvodnění

Podniky třetích zemí, které již mají v určitém členském státě svou pobočku, by měly mít 
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možnost žádat o povolení podle odst. 1, aby za předpokladu, že jsou schopny vyhovět 
podmínkám udělení pasu, získaly k tomuto pasu přístup.


