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Pozměňovací návrh 945
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 42 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podnik ze třetí země, který hodlá získat 
povolení k poskytování investičních služeb 
nebo činností společně s jakýmikoliv 
doplňkovými službami na území členského 
státu, poskytne příslušnému orgánu 
uvedeného členského státu následující 
náležitosti:

Investiční podnik nebo organizátor trhu 
ze třetí země, který hodlá získat povolení 
k poskytování investičních služeb, činností 
společně s jakýmikoliv doplňkovými 
službami nebo poskytování služeb 
obchodního místa na území členského 
státu, poskytne příslušnému orgánu 
uvedeného členského státu následující 
náležitosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 946
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 42 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podnik ze třetí země, který hodlá získat 
povolení k poskytování investičních služeb 
nebo činností společně s jakýmikoliv 
doplňkovými službami na území členského 
státu, poskytne příslušnému orgánu 
uvedeného členského státu následující 
náležitosti:

Podnik ze třetí země, který hodlá získat 
povolení pro účely článku 41 
k poskytování nebo provádění investičních 
služeb nebo činností společně 
s jakýmikoliv doplňkovými službami 
prostřednictvím pobočky zřízené na území 
členského státu, poskytne příslušnému 
orgánu uvedeného členského státu 
následující náležitosti:

Or. en
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Odůvodnění

Pobočky podniků ze třetích zemí by měly mít možnost provozovat systémy MTF a OTF, za 
podmínky, že budou dodržovat stejná pravidla, jaká platí pro podniky z EU.

Pozměňovací návrh 947
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 42 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace o počátečním kapitálu, který 
má pobočka volně k dispozici.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pobočky podniků ze třetích zemí by měly mít možnost provozovat systémy MTF a OTF, za 
podmínky, že budou dodržovat stejná pravidla, jaká platí pro podniky z EU.

Pozměňovací návrh 948
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán členského státu, v němž 
podnik ze třetí země hodlá zřídit svou 
pobočku, vydá povolení pouze tehdy, jsou-
li splněny tyto podmínky:

Příslušný orgán členského státu, v němž 
podnik ze třetí země zřídil nebo hodlá 
zřídit svou pobočku, vydá povolení pro 
účely článku 41 pouze tehdy, jsou-li 
splněny tyto podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Pobočky podniků ze třetích zemí by měly mít možnost provozovat systémy MTF a OTF, za 
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podmínky, že budou dodržovat stejná pravidla, jaká platí pro podniky z EU.

Pozměňovací návrh 949
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příslušný orgán se přesvědčí, že jsou 
splněny podmínky podle článku 41;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 950
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán se přesvědčí, že pobočka 
podniku ze třetí země bude schopna splnit 
ustanovení odstavce 3.

b) příslušný orgán se přesvědčí, že pobočka 
podniku ze třetí země bude schopna splnit 
ustanovení odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Pobočky podniků ze třetích zemí by měly mít možnost provozovat systémy MTF a OTF, za 
podmínky, že budou dodržovat stejná pravidla, jaká platí pro podniky z EU.

Pozměňovací návrh 951
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán se přesvědčí, že pobočka 
podniku ze třetí země bude schopna splnit 
ustanovení odstavce 3.

b) příslušný orgán se přesvědčí, že pobočka 
podniku ze třetí země bude schopna splnit 
ustanovení odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 952
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pobočka podniku ze třetí země, která získá 
povolení v souladu s odstavcem 1, splňuje 
požadavky stanovené v článcích 16, 17, 23, 
24, 25, 27, čl. 28 odst. 1 a článku 30 této 
směrnice a v článcích 13 až 23 nařízení 
(EU) č. …/… [MiFIR] a opatření přijatá 
podle uvedených ustanovení a podléhá 
dohledu vykonávanému příslušným 
orgánem v členském státě, v němž bylo 
povolení uděleno.

Pobočka podniku ze třetí země, která získá 
povolení v souladu s odstavcem 1, splňuje 
požadavky stanovené v článcích 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 a 30 této 
směrnice a v článcích 3 až 23 nařízení 
(EU) č. …/…  [MiFIR] a opatření přijatá 
podle uvedených ustanovení a podléhá 
dohledu vykonávanému příslušným 
orgánem v členském státě, v němž bylo 
povolení uděleno.

Or. en

Odůvodnění

Pobočky podniků ze třetích zemí by měly mít možnost provozovat systémy MTF a OTF, za 
podmínky, že budou dodržovat stejná pravidla, jaká platí pro podniky z EU.

Pozměňovací návrh 953
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nekladou na organizaci 
a provoz pobočky žádné další požadavky 
týkající se věcí spadajících do oblasti 
působnosti této směrnice.

Členské státy nekladou na organizaci 
a provoz pobočky žádné další požadavky 
týkající se věcí spadajících do oblasti 
působnosti této směrnice nebo nařízení 
(EU) č. .../..... [MiFIR].

Or. en

Odůvodnění

Pobočky podniků ze třetích zemí by měly mít možnost provozovat systémy MTF a OTF, za 
podmínky, že budou dodržovat stejná pravidla, jaká platí pro podniky z EU.

Pozměňovací návrh 954
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 44 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování služeb v jiných členských 
státech

Poskytování služeb a činnosti v jiných 
členských státech

Or. en

Pozměňovací návrh 955
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podnik ze třetí země, kterému bylo vydáno 
povolení v souladu s článkem 43, může 
poskytovat služby a činnosti, na něž se 
povolení vztahuje, v jiných členských 
státech Unie, aniž by musel zřídit nové 

Podnik ze třetí země, kterému bylo vydáno 
povolení v souladu s článkem 43, může 
poskytovat nebo provádět služby a 
činnosti, na něž se povolení vztahuje, 
v jiných členských státech Unie, aniž by 
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pobočky. Za tímto účelem sdělí 
příslušnému orgánu členského státu, 
v němž je pobočka zřízena, tyto informace:

musel zřídit nové pobočky. Za tímto 
účelem sdělí příslušnému orgánu členského 
státu, v němž je pobočka zřízena, tyto 
informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 956
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zaregistrují podniky, jimž 
bylo v souladu s článkem 41 vydáno 
povolení. Rejstřík je veřejně přístupný 
a obsahuje údaje o službách nebo 
činnostech, k jejichž poskytování a výkonu 
má podnik ze třetí země povolení. Rejstřík 
se pravidelně aktualizuje. Každé povolení 
se oznamuje orgánu ESMA.

Členské státy zaregistrují podniky, jimž 
bylo v souladu s článkem 43 vydáno 
povolení. Rejstřík je veřejně přístupný 
a obsahuje údaje o službách nebo 
činnostech, k jejichž poskytování a výkonu 
má podnik ze třetí země povolení. Rejstřík 
se pravidelně aktualizuje. Každé povolení 
se oznamuje orgánu ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 957
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje seznam všech 
podniků ze třetích zemí, které mají 
povolení k poskytování služeb a výkonu 
činností v Unii. Seznam obsahuje údaje 
o službách nebo činnostech, pro něž má 
podnik ze třetí země povolení, a je 
pravidelně aktualizován. Orgán ESMA 

Orgán ESMA vypracuje seznam všech 
podniků ze třetích zemí, které mají 
povolení k poskytování služeb a výkonu 
činností v Unii podle článku 43. Seznam 
obsahuje údaje o službách nebo činnostech, 
pro něž má podnik ze třetí země povolení, 
a je pravidelně aktualizován. Orgán ESMA 
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zveřejní tento seznam na své internetové 
stránce a aktualizuje ho.

zveřejní tento seznam na své internetové 
stránce a aktualizuje ho.

Or. en

Pozměňovací návrh 958
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 46 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odejmutí povolení Poskytování služeb a činnosti bez pasu

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje členským státům, aby nadále udělovaly povolení 
pobočkám podniků ze třetích zemí, které nechtějí získat pas na stejném základě, jaký 
v současné době povolují směrnice BCD a MiFID. Navrhované znění vychází z čl. 42 
směrnice AIFMD a čl. 38 odst. 1 směrnice BCD.

Pozměňovací návrh 959
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Článek 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46a
Poskytování služeb a činnosti poboček 

podniků ze třetích zemí v členských 
státech bez pasu

1. Aniž jsou dotčeny oddíly 1 a 2 této 
kapitoly, členské státy mohou podnikům 
ze třetích zemí povolit poskytování 
investičních služeb a provádění 
investičních činností společně 
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s doplňkovými službami prostřednictvím 
pobočky zřízené na jejich území, a to 
přinejmenším za podmínky, že tyto 
podniky neuplatňují ustanovení, jejichž 
výsledkem je příznivější zacházení než 
zacházení s pobočkami investičních 
podniků majících sídlo v Unii. Členské 
státy zejména zajistí, aby pobočka podniku 
ze třetí země dodržovala povinnosti 
uvedené v čl. 43 odst. 2.
2. Členské státy mohou pro účely tohoto 
článku uložit podniku ze třetí země 
přísnější pravidla, pokud jde o 
poskytování nebo provádění investičních 
služeb nebo činností nebo doplňkových 
služeb na jejich území.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje členským státům, aby nadále udělovaly povolení 
pobočkám podniků ze třetích zemí, které nechtějí získat pas na stejném základě, jaký 
v současné době povolují směrnice BCD a MiFID. Navrhované znění vychází z čl. 42 
směrnice AIFMD a čl. 38 odst. 1 směrnice BCD.

Pozměňovací návrh 960
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Článek 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46a
Poskytování služeb a činností bez pasu

1. Členské státy mohou podnikům ze 
třetích zemí nadále udělovat povolení 
k poskytování investičních služeb na jejich 
území prostřednictvím poboček.
2. Podniky bez povolení podle odstavce 1 
nejsou způsobilé k získání pasu EU, 
pokud se zároveň nezaregistrují u orgánu 
ESMA.
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Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní systémy by měly pokračovat podobným způsobem, jaký uvádí směrnice o 
alternativních investičních fondech, pokud jde o to, že tímto způsobem oprávněné podniky by 
neměly být způsobilé k získání pasu EU.

Pozměňovací návrh 961
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Článek 46 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46b
Poskytování přeshraniční služeb podniky 

ze třetích zemí v členských státech bez 
pasu

Aniž jsou dotčeny oddíly 1 a 2 této 
kapitoly a hlava VIII nařízení (EU) 
č. .../... [MiFIR], členské státy mohou 
podnikům ze třetích zemí povolit 
poskytování investičních služeb a 
provádění investičních činností společně 
s doplňkovými službami na jejich území 
jinak než prostřednictvím pobočky zřízené 
na jejich území nebo prostřednictvím 
pobočky zřízené v jiném členském státě, 
povolené podle článku 43, a to za 
podmínek, které mohou pro tento účel 
stanovit.

Or. en

Odůvodnění

To umožňuje členským státům, aby pokračovaly ve svých vlastních vnitrostátních režimech, 
v nichž podnikům ze třetích zemí udělují povolení poskytovat přeshraniční služby osobám na 
jejich území (s povolením nebo bez povolení jako takového). Směrnice BCD, ISD ani MiFID 
stanoví v tomto ohledu pro zacházení s podniky ze třetích zemí žádná omezení.
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Pozměňovací návrh 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členové řídícího orgánu jakéhokoliv 
organizátora trhu mají po celou dobu 
dostatečně dobrou pověst, dostatečné 
znalosti, dovednosti a zkušenosti a výkonu 
svých povinností věnují dostatek času.
Člen řídícího orgánu určité instituce, který 
hodlá zastávat funkce v řídících orgánech 
více institucí současně, přihlédne 
ke konkrétním okolnostem a povaze, 
rozsahu a složitosti činností dané 
instituce. Členové řídícího orgánu 
institucí významných z hlediska své 
velikosti, vnitřní organizace a povahy, 
rozsahu a složitosti činností současně 
nekombinují více než jednu z těchto 
možností, pokud to nemohou 
relevantnímu příslušnému orgánu 
odůvodnit:

Or. en

Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je nanejvýš důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli stejné požadavky jako ve směrnici CRD IV. Tyto pozměňovací návrhy mají proto 
stejný smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou ECR k návrhům směrnice CRD 
IV.

Pozměňovací návrh 963
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

členové řídícího orgánu jakéhokoliv 
organizátora trhu měli po celou dobu 
dostatečně dobrou pověst, dostatečné 
znalosti, dovednosti a zkušenosti a aby 
výkonu svých povinností věnovali dostatek 
času. Členové řídícího orgánu v subjektech 
veřejného zájmu splňují zejména tyto 
požadavky:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) věnují dostatek času výkonu svých 
funkcí. Nemohou zároveň kombinovat více 
než jednu z následujících možností:

a) Nemohou zároveň kombinovat více než 
jednu z následujících možností:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 965
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) čtyři funkce nevýkonného člena 
v řídícím orgánu.

ii) pět funkcí nevýkonného člena v řídícím 
orgánu.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Funkce výkonného či nevýkonného člena 
v řídícím orgánu v rámci téže skupiny se 
počítají jako jedna funkce.

Funkce člena řídícího orgánu institucí:

i) které jsou členy téže skupiny, nebo 

ii) které jsou členy téhož institucionálního 
systému ochrany, jsou-li splněny 
podmínky čl. 108 odst. 7, nebo
iii) v rámci podniků (včetně nefinančních 
institucí), ve kterých má daná instituce 
kvalifikovanou účast, se počítají jako 
jedna funkce.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 968
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Funkce výkonného či nevýkonného člena 
v řídícím orgánu v rámci téže skupiny se 
počítají jako jedna funkce.

Funkce výkonného či nevýkonného člena 
v řídícím orgánu v rámci

i) téže konsolidované skupiny nebo
ii) skupiny společností, které jsou 
dceřinými společnostmi, přidruženými 
společnostmi nebo podílovými 
společnostmi téže průmyslové holdingové 
společnosti
se počítají jako jedna funkce.
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby organizátoři vypouští se
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trhu přihlédli k různorodosti jako 
jednomu z kritérií pro výběr členů řídícího 
orgánu. Zejména s přihlédnutím 
k velikosti svého řídícího orgánu zavedou 
organizátoři trhu politiku prosazující 
genderovou, věkovou, vzdělávací, profesní 
a zeměpisnou různorodost v řídícím 
orgánu.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 971
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 972
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy požadují, aby organizátoři 
trhu přihlédli k různorodosti jako jednomu 
z kritérií pro výběr členů řídícího orgánu. 
Zejména s přihlédnutím k velikosti svého 
řídícího orgánu zavedou organizátoři trhu 
politiku prosazující genderovou, věkovou, 
vzdělávací, profesní a zeměpisnou 
různorodost v řídícím orgánu. Za další 
pozitivní způsob, jak zvýšit různorodost, se 
považuje zastoupení zaměstnanců v 
řídícím orgánu, jelikož s sebou přináší 
důležité hledisko a skutečnou znalost 
vnitřního fungování organizátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 974
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Tímto článkem nejsou dotčena 
ustanovení o zastoupení zaměstnanců ve 
správních radách společností, jak jsou 
zavedena ve vnitrostátní legislativě či 
praxi.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 975
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 49 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky na osoby s významným vlivem 
na řízení regulovaného trhu

Požadavky na osoby s významným vlivem 
na řízení regulovaného trhu, systému MTF 
nebo OTF

Or. en

Pozměňovací návrh 976
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby byly osoby, 
které mohou díky svému postavení 
vykonávat přímo nebo nepřímo významný 

1. Členské státy vyžadují, aby byly osoby, 
které mohou díky svému postavení 
vykonávat přímo nebo nepřímo významný 
vliv na řízení regulovaného trhu, systému 
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vliv na řízení regulovaného trhu, vhodné. MTF nebo OTF, vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 977
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby organizátor 
regulovaného trhu

2. Členské státy vyžadují, aby organizátor 
regulovaného trhu, systém MTF nebo 
OTF:

Or. en

Pozměňovací návrh 978
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytl příslušnému orgánu a zveřejnil 
informace o vlastnictví regulovaného trhu 
nebo organizátora trhu, zejména totožnost 
všech osob, kterým jejich postavení 
umožňuje vykonávat významný vliv na 
řízení, a velikost jejich podílů;

a) poskytl příslušnému orgánu a zveřejnil 
informace o vlastnictví regulovaného trhu 
nebo organizátora trhu systému MTF nebo 
OTF, zejména totožnost všech osob, 
kterým jejich postavení umožňuje 
vykonávat významný vliv na řízení, 
a velikost jejich podílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 979
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy vyžadují, aby členové a 
významní účastníci trhu nebyli 
v postavení, díky němuž by mohli přímo 
nebo nepřímo uplatňovat významný vliv 
na řízení regulovaného trhu nebo systému 
MTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 980
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy vyžadují, aby členové a 
významní účastníci regulovaného trhu 
nebo systému MTF neměli přímo nebo 
nepřímo v držení více než 5% vlastnictví 
daného regulovaného trhu nebo systému 
MTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 981
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy vyžadují, aby regulovaný 
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trh, systém MTF nebo OTF zveřejňoval 
každého akcionáře, jehož vlastnictví 
daného regulovaného trhu nebo systému 
MTF či OTF přesahuje 5 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 982
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán odmítne schválit 
navrhované změny kontrolních podílů 
regulovaného trhu nebo organizátora trhu, 
pokud existují objektivní a prokazatelné 
důvody k domněnce, že by tyto změny 
ohrozily řádné a obezřetné řízení 
regulovaného trhu.

3. Příslušný orgán odmítne schválit 
navrhované změny kontrolních podílů 
regulovaného trhu nebo organizátora trhu, 
pokud existují objektivní a prokazatelné 
důvody k domněnce, že by tyto změny 
ohrozily řádné a obezřetné řízení 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo by vedly k významnému střetu 
zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 983
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 50 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby regulovaný trh Členské státy vyžadují, aby regulovaný trh 
nebo systém MTF

Or. en
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Pozměňovací návrh 984
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 50 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijal opatření k jasnému odhalování 
a řešení potenciálních negativních 
důsledků, které by na provoz regulovaného 
trhu nebo jeho účastníky mohl mít jakýkoli 
střet zájmů mezi zájmy regulovaného trhu, 
jeho vlastníků nebo jeho organizátora 
a řádným fungováním regulovaného trhu, 
zejména pokud by takový střet zájmů mohl 
narušit plnění funkcí přenesených na 
regulovaný trh příslušným orgánem;

a) přijal opatření k jasnému odhalování 
a řešení potenciálních negativních 
důsledků, které by na provoz regulovaného 
trhu nebo systém MTF nebo jeho 
účastníky mohl mít jakýkoli střet zájmů 
mezi zájmy regulovaného trhu nebo 
systému MTF, jeho vlastníků nebo jeho 
organizátora a řádným fungováním 
regulovaného trhu nebo systému MTF, 
zejména pokud by takový střet zájmů mohl 
narušit plnění funkcí přenesených na 
regulovaný trh nebo systém MTF
příslušným orgánem;

Or. en

Pozměňovací návrh 985
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 50 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) měl transparentní pravidla založená 
na objektivních kritériích a upravující 
kategorie toků příkazů, kterým mohou 
uživatelé daného systému podléhat a 
s nimiž mohou být ve vzájemné interakci;

Or. en

Odůvodnění

 Tento článek zohledňuje 12. bod odůvodnění a poskytuje investorům větší možnost volby mezi 
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protistranami, s nimiž vstoupí do styku.

Pozměňovací návrh 986
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že jeho obchodní 
systémy jsou odolné, mají dostatečnou 
kapacitu na to, aby mohly zpracovat 
vysoké objemy příkazů a hlášení, mohou 
zajistit řádné obchodování za napjatých 
tržních podmínek, jsou plně testovány, aby 
se zajistilo, že takové podmínky jsou 
splněny, a že se na obchodní systémy 
vztahují účinná opatření pro obchodní 
kontinuitu zajišťující kontinuitu jeho 
služeb v případě, že dojde 
k nepředvídanému selhání jeho obchodních 
systémů.

1. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření navržené tak, aby zajistily, že jeho 
obchodní systémy jsou odolné, mají 
dostatečnou kapacitu na to, aby mohly 
zpracovat vysoké objemy příkazů a 
hlášení, mohou zajistit řádné obchodování 
za napjatých tržních podmínek, jsou plně 
testovány, aby se zajistilo, že takové 
podmínky jsou splněny i v době 
mimořádných výkyvů trhu, a že se na 
obchodní systémy vztahují účinná opatření 
pro obchodní kontinuitu zajišťující 
kontinuitu jeho služeb v případě, že dojde 
k nepředvídanému selhání jeho obchodních 
systémů.

Or. en

Odůvodnění

Testování systémů obchodních míst by mělo být rozšířeno i na období mimořádných výkyvů 
trhu, jako v případě tzv. Flash Crash.

Pozměňovací návrh 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 

1. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh nebo systém MTF zavedl účinné 
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opatření, jimiž se zajistí, že jeho obchodní 
systémy jsou odolné, mají dostatečnou 
kapacitu na to, aby mohly zpracovat 
vysoké objemy příkazů a hlášení, mohou 
zajistit řádné obchodování za napjatých 
tržních podmínek, jsou plně testovány, aby 
se zajistilo, že takové podmínky jsou 
splněny, a že se na obchodní systémy 
vztahují účinná opatření pro obchodní 
kontinuitu zajišťující kontinuitu jeho 
služeb v případě, že dojde 
k nepředvídanému selhání jeho obchodních 
systémů.

systémy, postupy a opatření, jimiž se 
zajistí, že jeho obchodní systémy jsou 
odolné, mají dostatečnou kapacitu na to, 
aby mohly zpracovat vysoké objemy 
příkazů a hlášení, mohou zajistit řádné 
obchodování za napjatých tržních 
podmínek, jsou plně testovány, aby se 
zajistilo, že takové podmínky jsou splněny, 
a že se na obchodní systémy vztahují 
účinná opatření pro obchodní kontinuitu 
zajišťující kontinuitu jeho služeb v případě, 
že dojde k nepředvídanému selhání jeho 
obchodních systémů.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý článek 51. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny článku.)

Or. en

Odůvodnění

Tato ustanovení by měla platit pro regulované trhy a systémy MTF, aby byl trh bezpečnější a 
předešlo se nedostatkům.

Pozměňovací návrh 988
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že jeho obchodní 
systémy jsou odolné, mají dostatečnou 
kapacitu na to, aby mohly zpracovat 
vysoké objemy příkazů a hlášení, mohou 
zajistit řádné obchodování za napjatých 
tržních podmínek, jsou plně testovány, aby
se zajistilo, že takové podmínky jsou 
splněny, a že se na obchodní systémy 
vztahují účinná opatření pro obchodní 
kontinuitu zajišťující kontinuitu jeho 

1. Členské státy požadují, aby obchodní 
místa zavedla účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že jeho obchodní 
systémy jsou odolné, mají dostatečnou 
kapacitu na to, aby mohly zpracovat 
vysoké objemy příkazů a hlášení, mohou 
zajistit řádné obchodování za napjatých 
tržních podmínek, jsou plně testovány, aby 
se zajistilo, že takové podmínky jsou 
splněny, a že se na obchodní systémy 
vztahují účinná opatření pro obchodní 
kontinuitu zajišťující kontinuitu jeho 
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služeb v případě, že dojde 
k nepředvídanému selhání jeho obchodních 
systémů.

služeb v případě, že dojde 
k nepředvídanému selhání jeho obchodních 
systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 989
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyžadují, aby regulovaný 
trh zavedl systémy tvorby trhu a zajistil, že 
se těchto systémů bude účastnit dostatečný 
počet investičních podniků, které budou 
stanovovat pevné kotace za 
konkurenceschopné ceny, a budou tak 
pravidelně a průběžně zajišťovat likviditu 
po určitou minimální poměrnou část 
nepřetržité doby obchodování a s ohledem 
na platné tržní podmínky, pravidla a 
právní předpisy, pokud tento požadavek 
nebude v rozporu s povahou a rozsahem 
obchodování na daném regulovaném 
trhu. Členské státy vyžadují, aby 
regulovaný trh uzavřel závaznou 
písemnou dohodu mezi regulovaným 
trhem a investičním podnikem ve věci 
povinností vyplývajících z účasti 
v takovém systému, mimo jiné včetně 
ustanovení o likviditě. Regulovaný trh je 
povinen zajistit, aby investiční podnik 
dodržoval požadavky takových závazných 
písemných dohod. Regulovaný trh 
informuje svůj příslušný orgán o obsahu 
závazné písemné dohody a ujistí tento 
příslušný orgán o souladu dohody 
s požadavky uvedenými v tomto odstavci.
Orgán ESMA vypracuje pokyny týkající se 
toho, které investiční podniky jsou 
povinny uzavřít závaznou písemnou 
dohodu podle tohoto odstavce.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst společně s pozměňovacími návrhy, které k čl. 17 –
odst. 3 a čl. 51 – odst. 7 předložila Corien Wortmann-Koolová.

Pozměňovací návrh 990
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyžadují, aby regulované 
trhy zajišťovaly, že hlášení odeslaná do 
jejich systémů obchodování 
vysokofrekvenčními a jinými 
automatizovanými zdroji obchodování 
budou jako taková jasně určitelná.

Or. en

Odůvodnění

Příkazy, zrušení a úpravy ze strany automatizovaných strategií by měly být v hlášení jasně 
označeny. Jedná se o předpoklad požadovaného monitorování.

Pozměňovací návrh 991
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyžadují, aby každé 
obchodní zavedlo účinné systémy, postupy 
a opatření, jimiž zajistí, aby veškeré 
příkazy zadané do systému jednotlivými 
členy nebo účastníky byly platné alespoň 
po dobu 1 vteřiny.
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Or. en

Pozměňovací návrh 992
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy stanoví, že regulovaný 
trh musí disponovat účinnými systémy, 
postupy a opatřeními, aby se zajistilo, že 
všechny příkazy, které do systému zadal 
člen nebo účastník, budou platné nejdříve 
za 5 vteřin. Během této doby před 
zahájením obchodování nesmí být zadány 
více než dva příkazy týkající se téhož 
produktu.

Or. de

Odůvodnění

Současná praxe jen málo přispívá k likviditě, ale nese s sebou značné riziko spekulací.

Pozměňovací návrh 993
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy vyžadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž zajistí, aby veškeré příkazy 
zadané do systému jednotlivými členy 
nebo účastníky měly prodlevu v délce 
alespoň 1 vteřiny.

Or. en



PE489.466v01-00 30/157 AM\901766CS.doc

CS

Odůvodnění

Příkazy s prodlevou v délce kratší než 1 vteřina nepřidávají likviditu a mají z nich prospěch 
pouze obchodníci podílející se na vysokofrekvenčním obchodování.

Pozměňovací návrh 994
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy vyžadují, aby regulovaný 
trh a systémy MTF a OTF zavedly účinné 
systémy, postupy a opatření, jimiž zajistí, 
aby reakční čas pro provedení činil 
alespoň 100 milisekund.

Or. en

Pozměňovací návrh 995
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Členské státy vyžadují, aby obchodní 
místa zavedla účinné systémy, jimiž zajistí, 
že strategie vysokofrekvenčního 
obchodování nebude v žádný okamžik 
v knize příkazů představovat více než 
20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 996
Olle Schmidt
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za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření pro zamítnutí příkazů, které 
přesahují předem určené prahové hodnoty 
pro objem a cenu nebo jsou zjevně chybné, 
a pro dočasné zastavení obchodování, 
pokud na daném trhu či souvisejícím trhu
dojde během krátkého období 
k výraznému pohybu cen finančního 
nástroje, a ve výjimečném případě pro 
zrušení, změnu či opravu jakékoliv 
transakce.

2. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření pro zamítnutí příkazů, které 
přesahují předem určené prahové hodnoty 
pro objem a cenu nebo jsou zjevně chybné, 
a pro dočasné zastavení obchodování, 
pokud by se jednalo nebo by 
pravděpodobně mohlo jednat o provedení
příkazu, které povede nebo by vedlo 
k výraznému pohybu cen finančního 
nástroje na daném trhu, a ve výjimečném 
případě pro zrušení jakékoliv výsledné 
transakce. Členské státy vyžadují, aby 
regulovaný trh zajistil, aby tyto parametry 
pro zastavení obchodování byly nastaveny 
způsobem, který zohlední likviditu 
různých kategorií a podkategorií aktiv, 
povahu tržního modelu a typy účastníků a 
je dostatečný k tomu, aby nedošlo 
k výrazným narušením ukázněnosti 
obchodování. Členské státy dále zajistí, 
aby regulované trhy hlásily parametry pro 
zastavení obchodování a jakékoli 
podstatné změny těchto parametrů 
příslušnému orgánu, který je poté hlásí 
orgánu ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Regulované trhy a systémy MTF by měly mít pouze pravomoc rušit transakce; právní a tržní 
důsledky snahy o úpravu nebo opravu obchodů jsou komplexní a mohly by vyvolat 
pochybnosti a otázky, které nelze snadno vyřešit. Některé přerušovací mechanismy se 
spouštějí před provedením příkazu; to by měl umožnit text pro úroveň I.

Pozměňovací návrh 997
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření pro zamítnutí příkazů, které 
přesahují předem určené prahové hodnoty 
pro objem a cenu nebo jsou zjevně chybné, 
a pro dočasné zastavení obchodování, 
pokud na daném trhu či souvisejícím trhu 
dojde během krátkého období k výraznému 
pohybu cen finančního nástroje, a ve 
výjimečném případě pro zrušení, změnu či 
opravu jakékoliv transakce.

2. Členské státy požadují, aby obchodní 
místo nebo jiný režim obchodování 
zavedly účinné systémy, postupy a opatření 
pro zamítnutí příkazů, které přesahují 
předem určené prahové hodnoty pro objem 
a cenu nebo jsou zjevně chybné, a pro 
dočasné zastavení obchodování, pokud na 
daném trhu či souvisejícím trhu dojde 
během krátkého období k výraznému 
pohybu cen finančního nástroje ve 
srovnání s uzavírací hodnotou daného 
finančního nástroje na místě s nejvyšším 
obratem daného finančního nástroje, a 
pro zrušení, změnu či opravu jakékoliv 
transakce. Tyto systémy povedou 
k zastavení obchodování současně na 
všech obchodních místech obchodujících 
se stejnými finančními nástroji, pokud na 
daném trhu či souvisejícím trhu dojde 
během krátkého období k výraznému 
pohybu cen finančního nástroje. 
V případě významné odchylky cen budou 
zrušeny všechny příkazy provedené poté, 
co místo s nejvyšším obratem obchodování 
s daným finančním nástrojem zastavilo 
obchodování.
Členské státy vyžadují, aby obchodní 
místo zajistilo, že parametry pro zastavení 
obchodování budou v souladu 
s podmínkami stanovenými v odst. 7 
písm. b).
Orgán ESMA zveřejní parametry na svých 
internetových stránkách.

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost přerušovacích mechanismů je důležitá. Dále je nezbytné, aby byly shodné 
v celé Unii.
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Pozměňovací návrh 998
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření pro zamítnutí příkazů, které 
přesahují předem určené prahové hodnoty 
pro objem a cenu nebo jsou zjevně chybné, 
a pro dočasné zastavení obchodování, 
pokud na daném trhu či souvisejícím trhu 
dojde během krátkého období
k výraznému pohybu cen finančního 
nástroje, a ve výjimečném případě pro 
zrušení, změnu či opravu jakékoliv 
transakce.

2. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření pro zamítnutí příkazů, které 
přesahují předem určené prahové hodnoty 
pro objem a cenu nebo jsou zjevně chybné, 
a pro dočasné zastavení obchodování, 
pokud na daném trhu či souvisejícím trhu 
dojde k výraznému pohybu cen finančního 
nástroje, pokud jej příslušný organizátor 
trhu o takovém pohybu informuje.

Or. en

Odůvodnění

Zastavení obchodování je nutné koordinovat mezi všemi obchodními místy, je však 
technologicky proveditelnější tyto kroky koordinovat, než se pokoušet je automatizovat 
prostřednictvím plné harmonizace. Protože některé výpadky nebo pohyby cen jsou specifické 
pro jedno obchodní místo, nebylo by zaručeno zastavení celého trhu.

Pozměňovací návrh 999
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy vyžadují, aby regulovaný 
trh nebo systém MTF zavedl účinné 
systémy, postupy a opatření, jimiž zajistí, 
aby veškeré příkazy zadané do systému 
jednotlivými členy nebo účastníky byly 
platné alespoň po dobu 500 milisekund, 
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kdy nelze příkaz zrušit ani upravit.

Or. en

Pozměňovací návrh 1000
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby regulovaný 
trh byl schopen dočasně zastavit 
obchodování, pokud na daném trhu či 
souvisejícím trhu dojde během krátkého 
období k výraznému pohybu cen 
finančního nástroje, a ve výjimečném 
případě aby byl schopen zrušení, změny či 
opravy jakékoliv transakce. Členské státy 
vyžadují, aby regulovaný trh zajistil, aby 
tyto parametry pro zastavení obchodování 
byly vyměřeny způsobem, který zohlední 
likviditu různých kategorií a podkategorií 
aktiv a je dostatečný k tomu, aby nedošlo 
k výrazným narušením ukázněnosti 
obchodování. Členské státy dále zajistí, 
aby regulované trhy hlásily parametry pro 
zastavení obchodování a jakékoli 
podstatné změny těchto parametrů 
příslušnému orgánu, který je poté hlásí 
orgánu ESMA. Orgán ESMA zveřejní 
parametry na svých internetových 
stránkách. Členské státy vyžadují, aby 
v případě, že regulovaný trh v kterémkoli 
členském státě, významný z hlediska 
likvidity [pro daný nástroj], zastaví 
obchodování, byla i ostatní obchodní 
místa, kde je daný nástroj obchodován, 
povinna zastavit obchodování, dokud se 
na původním trhu obchodování neobnoví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1001
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy vyžadují, aby se 
regulované trhy navzájem informovaly o 
všech ostatních příslušných místech, kde 
došlo ke kterékoli ze situací  uvedených 
v odstavci 2, aby byla koordinována 
reakce v rámci celého trhu.

Or. en

Odůvodnění

Nemusí být možné harmonizovat přerušovací mechanismy v celé EU, ale obchodní místa by 
měla koordinovat své reakce na výjimečné okolnosti na trhu, aby podle potřeby uplatňovala 
jednotný přístup.

Pozměňovací návrh 1002
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že algoritmické 
obchodní systémy nemohou vytvořit
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo přispět k vytvoření 
takových podmínek, včetně systémů 
omezujících poměr mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi, které do systému 
může zanést člen či účastník, aby se 
zpomalil tok příkazů v případě, že existuje 
riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, 

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření pro zvládnutí obchodních 
podmínek narušujících řádné fungování 
trhu. Orgán ESMA vypracuje regulační 
technické normy, v nichž upřesní kritéria, 
která budou takové systémy, postupy a 
opatření zohledňovat, přičemž tato 
opatření mohou zahrnovat i systémy
omezující poměr mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi, které do systému 
může zanést člen či účastník, aby se 
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a aby se omezil minimální krok kotace, 
který lze na trhu provést.

zpomalil tok příkazů v případě, že existuje 
riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, 
a aby se omezil minimální krok kotace, 
který lze na trhu provést.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli obchodní místa mohou zvládat určité poruchy obchodování, nemohou zaručit, aby 
k poruchám nevedly algoritmické systémy. Orgán ESMA by měl dostat za úkol dále upřesnit 
prvky, z nichž by se tyto systémy a postupy měly skládat.

Pozměňovací návrh 1003
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že algoritmické 
obchodní systémy nemohou vytvořit 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo přispět k vytvoření 
takových podmínek, včetně systémů 
omezujících poměr mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi, které do systému 
může zanést člen či účastník, aby se 
zpomalil tok příkazů v případě, že existuje 
riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, 
a aby se omezil minimální krok kotace, 
který lze na trhu provést.

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, které umožní identifikaci příkazů 
na základě strategie algoritmické 
obchodování nebo strategie 
vysokofrekvenčního obchodování a dále 
zajistí, že algoritmické nebo 
vysokofrekvenční obchodní systémy 
nemohou vytvořit obchodní podmínky 
narušující řádné fungování trhu nebo 
přispět k vytvoření takových podmínek, 
včetně systémů omezujících poměr mezi 
neprovedenými příkazy a transakcemi, 
které do systému může zanést člen či 
účastník, aby se zpomalil tok příkazů 
v případě, že existuje riziko, že kapacita 
systému byla vyčerpána, a aby se omezil 
minimální krok kotace, který lze na trhu 
provést.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1004
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že algoritmické 
obchodní systémy nemohou vytvořit 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo přispět k vytvoření 
takových podmínek, včetně systémů
omezujících poměr mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi, které do systému 
může zanést člen či účastník, aby se 
zpomalil tok příkazů v případě, že existuje 
riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, 
a aby se omezil minimální krok kotace, 
který lze na trhu provést.

3. Členské státy požadují, aby obchodní 
místo zavedlo účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že algoritmické 
obchodní systémy nemohou vytvořit 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu. Členské státy požadují, 
aby obchodní místo zavedlo systémy

a) omezující poměr mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi, které do systému 
může zanést člen či účastník, na 50 ku 1,
b) schopné zpomalit tok příkazů v případě, 
že existuje riziko, že kapacita systému byla 
vyčerpána, a

c) omezit minimální krok kotace, který lze 
na trhu provést, do takové míry, aby se 
jeden krok blížil průměrnému rozpětí u 
daného finančního nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že algoritmické 
obchodní systémy nemohou vytvořit 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo přispět k vytvoření 
takových podmínek, včetně systémů 
omezujících poměr mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi, které do systému 
může zanést člen či účastník, aby se 
zpomalil tok příkazů v případě, že existuje 
riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, 
a aby se omezil minimální krok kotace, 
který lze na trhu provést.

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh nebo systém MTF zavedl účinné 
systémy, postupy a opatření, které umožní 
identifikaci příkazů zadávaných podle 
strategie algoritmického obchodování a 
příkazů podle strategie 
vysokofrekvenčního obchodování a zajistí, 
že algoritmické nebo vysokofrekvenční 
obchodní systémy nemohou vytvořit 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo přispět k vytvoření 
takových podmínek, včetně systémů 
omezujících poměr mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi, které do systému 
může zanést člen či účastník, aby se 
zpomalil tok příkazů v případě, že existuje 
riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, 
a aby se omezil minimální krok kotace, 
který lze na trhu provést. Členské státy 
především zakážou regulovanému trhu 
nebo systému MTF, aby poskytoval svým 
členům přímý elektronický přístup.

Or. en

Odůvodnění
There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two. The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Pozměňovací návrh 1006
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že algoritmické 
obchodní systémy nemohou vytvořit 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo přispět k vytvoření 
takových podmínek, včetně systémů 
omezujících poměr mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi, které do systému 
může zanést člen či účastník, aby se 
zpomalil tok příkazů v případě, že existuje 
riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, 
a aby se omezil minimální krok kotace, 
který lze na trhu provést.

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že algoritmické 
obchodní systémy nemohou vytvořit 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo přispět k vytvoření 
takových podmínek, včetně systémů 
omezujících poměr mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi, které do systému 
může zanést člen či účastník, aby se 
zpomalil tok příkazů v případě, že existuje 
riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, 
a aby se vymáhal minimální krok kotace, 
který lze na trhu provést, zavedený v místě 
kotace pro daný finanční nástroj. Členské 
státy především zakážou regulovanému 
trhu, aby poskytoval svým členům 
„nechráněný“ nebo „nefiltrovaný“ 
elektronický přístup.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1007
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že algoritmické 
obchodní systémy nemohou vytvořit 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo přispět k vytvoření 
takových podmínek, včetně systémů 

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že algoritmické 
nebo vysokofrekvenční obchodní systémy 
nemohou vytvořit obchodní podmínky 
narušující řádné fungování trhu nebo 
přispět k vytvoření takových podmínek, 
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omezujících poměr mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi, které do systému 
může zanést člen či účastník, aby se 
zpomalil tok příkazů v případě, že existuje 
riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, 
a aby se omezil minimální krok kotace, 
který lze na trhu provést.

včetně režimů v podobě poplatků za 
obchodování pro povzbuzení nižšího 
poměru systémových hlášení vůči 
provedeným obchodům, které do systému 
může zanést člen či účastník, aby se 
zpomalil tok příkazů v případě, že existuje 
riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, 
a aby se omezil minimální krok kotace, 
který lze na trhu provést.

Or. en

Odůvodnění

Existují různé způsoby, jak mohou struktury poplatků odrazovat od nadměrného rušení 
příkazů, například dodatečné poplatky nad určitou prahovou hodnotu nebo poměr nebo za 
jedno hlášení, aby tak byly zpoplatněny jak příkazy a zrušení, tak obchody. Vzhledem 
k různým probíhajícím zkouškám je lépe nebýt z hlediska struktury příliš preskriptivní.

Pozměňovací návrh 1008
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že algoritmické 
obchodní systémy nemohou vytvořit 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo přispět k vytvoření 
takových podmínek, včetně systémů 
omezujících poměr mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi, které do systému 
může zanést člen či účastník, aby se 
zpomalil tok příkazů v případě, že existuje 
riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, 
a aby se omezil minimální krok kotace, 
který lze na trhu provést.

3. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, které umožní identifikaci příkazů 
zadávaných podle strategie 
algoritmického obchodování a příkazů 
podle strategie vysokofrekvenčního 
obchodování a zajistí, že algoritmické 
nebo vysokofrekvenční obchodní systémy 
nemohou vytvořit obchodní podmínky 
narušující řádné fungování trhu nebo 
přispět k vytvoření takových podmínek, 
včetně systémů omezujících poměr mezi 
neprovedenými příkazy a transakcemi, 
které do systému může zanést člen či 
účastník, aby se zpomalil tok příkazů 
v případě, že existuje riziko, že kapacita 
systému byla vyčerpána, a aby se omezil 
minimální krok kotace, který lze na trhu 
provést.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1009
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3 – pododstavce 1 a, 1 b a 1 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje návrh 
regulačních technických norem, jimiž 
vymezí, jakou podobu má mít identifikace 
uvedená v odst. 3, s cílem umožnit její 
soudržnost napříč všemi regulovanými 
trhy, systémy MTF a členskými státy a 
smysluplnou konsolidaci údajů na 
evropské úrovni.
Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené ve 
druhém 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 1010
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby obchodní 
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místo zavedlo postupy udělování povolení 
pro zpracování žádostí o připojení nových 
nebo upravených automatizovaných 
systémů obchodování k vlastním 
systémům daného trhu.
Tyto postupy zahrnují testování podle 
odstavce [3b].
Tyto postupy povedou k tomu, že obchodní 
místo vydá písemné schválení nebo 
zamítnutí žádosti s plným odůvodněním.

Or. en

Odůvodnění

Měl by existovat formální postup pro přijetí / zamítnutí žádosti o připojení automatizovaného 
systému obchodování k systémům regulovaného trhu, v jehož rámci organizátor trhu přebírá 
odpovědnost za další postup.

Pozměňovací návrh 1011
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA vypracuje návrh 
závazných technických norem, jimiž 
vymezí formát identifikace, s cílem 
umožnit soudržnost napříč obchodními 
místy a členskými státy a smysluplnou 
konsolidaci údajů na evropské úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 1012
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy požadují, aby obchodní 
místo zavedlo přísné a povinné postupy 
testování přijatelnosti a testovací prostředí 
pro hodnocení algoritmů 
automatizovaného obchodování. 
Podrobnosti testovacích postupů se 
zpřístupní investičním podnikům, které 
hodlají algoritmy používat, nebo jiným 
stranám, které je hodlají vyvíjet. Testovací 
postupy zahrnují zkoumání zdrojového 
kódu a podrobné popisy návrhu 
algoritmu. Testovací prostředí zahrnují 
realistické toky příkazů na základě 
historických údajů pro stresované a 
nestresované trhy, jakož i simulace 
nastavené na základě reprezentativních 
historických údajů a scénáře stresových 
testů navržené odborníky.
Testovací postupy a prostředí se 
pravidelně aktualizují tak, aby vyhovovaly 
měnící se praxi a technologickému vývoji 
na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Protože chybně fungující software by mohl na klíčové infrastruktuře trhu způsobit významné 
škody, měl by být podroben systematickému a přísnému testování v rámci „běžných“ / 
stresových i historických / očekávaných scénářů toku příkazů. Je vhodné, aby odpovědnost za 
toto testování nesla sama obchodní místa, protože disponují údaji i znalostmi ohledně daného 
systému obchodování.

Pozměňovací návrh 1013
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby regulovaný trh, 
který umožňuje přímý elektronický přístup, 

Členské státy požadují, aby regulovaný trh, 
který umožňuje přímý přístup na trh, 
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zavedl účinné systémy, postupy a opatření, 
jimiž se zajistí, že členové či účastníci 
mohou poskytovat takové služby, pouze 
pokud se jedná o investiční podniky 
povolené podle této směrnice, že jsou 
stanovena a uplatňována přiměřená kritéria 
vhodnosti osob, kterým lze takový přístup 
poskytnout, a že člen či účastník si zachová 
odpovědnost za příkazy a obchodování 
vykonané prostřednictvím uvedené služby.

zavedl účinné systémy, postupy a opatření, 
jimiž se zajistí, že členové či účastníci 
mohou poskytovat takové služby, pouze 
pokud se jedná o investiční podniky 
povolené podle této směrnice, že jsou 
stanovena a uplatňována přiměřená kritéria 
vhodnosti osob, kterým lze takový přístup 
poskytnout, a že člen či účastník si zachová 
odpovědnost za příkazy a obchodování 
vykonané prostřednictvím uvedené služby.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na přímý elektronický přístup by měly být nahrazeny termínem „přímý přístup na 
trh“, aby byly v souladu s technickými pokyny orgánu ESMA, vydanými v únoru 2012 pod 
názvem  „Systémy a kontroly v prostředí automatizovaného obchodování pro obchodní 
platformy, obchodníky s cennými papíry a příslušné orgány“, ESMA/2012/122 (CZ).

Pozměňovací návrh 1014
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby regulovaný trh, 
který umožňuje přímý elektronický přístup, 
zavedl účinné systémy, postupy a opatření, 
jimiž se zajistí, že členové či účastníci 
mohou poskytovat takové služby, pouze 
pokud se jedná o investiční podniky 
povolené podle této směrnice, že jsou 
stanovena a uplatňována přiměřená kritéria 
vhodnosti osob, kterým lze takový přístup 
poskytnout, a že člen či účastník si 
zachová odpovědnost za příkazy a 
obchodování vykonané prostřednictvím 
uvedené služby.

S cílem řádně vytvořit regulační režim pro 
přímý elektronický přístup a vycházet ze 
stávajících pokynů, které vydal orgán 
ESMA, členské státy požadují, aby 
regulovaný trh, který umožňuje přímý 
elektronický přístup, zavedl účinné 
systémy, postupy a opatření, jimiž se
zajistí, že členové či účastníci mohou 
poskytovat takové služby, pouze pokud se 
jedná o investiční podniky povolené podle 
této směrnice, že jsou stanovena a 
uplatňována přiměřená kritéria vhodnosti 
osob, kterým lze takový přístup 
poskytnout, že člen či účastník si zachová 
odpovědnost za příkazy a obchodování 
vykonané prostřednictvím uvedené služby
a že nebude poskytován žádný 
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„nechráněný“ nebo „nefiltrovaný“ 
přístup bez předobchodních kontrol.

Or. en

Odůvodnění

Přístup k místu musí být poskytován při zajištění co nejvyšší míry efektivity a integrity trhu. 
Proto je nutné zakázat jakoukoli formu elektronického přístupu k platformě nabízeného 
investičním podnikem, který nezajišťuje náležitou míru odpovědnosti za osoby přistupující 
k dané platformě, tj. jedná se o „nechráněný“ nebo „nefiltrovaný“ přístup.

Pozměňovací návrh 1015
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby regulovaný trh, 
který umožňuje přímý elektronický přístup, 
zavedl účinné systémy, postupy a opatření, 
jimiž se zajistí, že členové či účastníci 
mohou poskytovat takové služby, pouze 
pokud se jedná o investiční podniky 
povolené podle této směrnice, že jsou 
stanovena a uplatňována přiměřená kritéria 
vhodnosti osob, kterým lze takový přístup 
poskytnout, a že člen či účastník si zachová 
odpovědnost za příkazy a obchodování 
vykonané prostřednictvím uvedené služby.

Členské státy požadují, aby regulované 
trhy zakázaly členům nebo účastníkům 
poskytování sponzorovaného přístupu. 
Členské státy požadují, aby regulovaný trh, 
který umožňuje přímý přístup na trh, 
zavedl účinné systémy, postupy a opatření, 
jimiž se zajistí, že členové či účastníci 
mohou poskytovat takové služby, pouze 
pokud se jedná o investiční podniky 
povolené podle této směrnice, že jsou 
stanovena a uplatňována přiměřená kritéria 
vhodnosti osob, kterým lze takový přístup 
poskytnout, a že člen či účastník si zachová 
odpovědnost za příkazy a obchodování 
vykonané prostřednictvím uvedené služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1016
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby regulovaný trh, 
který umožňuje přímý elektronický přístup, 
zavedl účinné systémy, postupy a opatření, 
jimiž se zajistí, že členové či účastníci 
mohou poskytovat takové služby, pouze 
pokud se jedná o investiční podniky 
povolené podle této směrnice, že jsou 
stanovena a uplatňována přiměřená kritéria 
vhodnosti osob, kterým lze takový přístup 
poskytnout, a že člen či účastník si 
zachová odpovědnost za příkazy a 
obchodování vykonané prostřednictvím 
uvedené služby.

Členské státy požadují, aby regulovaný trh, 
který umožňuje přístup, zavedl účinné 
systémy, postupy a opatření, jimiž se 
zajistí, že členové či účastníci mohou 
poskytovat takové služby, pouze pokud se 
jedná o investiční podniky povolené podle 
této směrnice, že jsou stanovena a 
uplatňována přiměřená kritéria vhodnosti 
osob, kterým lze takový přístup 
poskytnout, že člen či účastník si zachová 
odpovědnost za příkazy a obchodování 
vykonané prostřednictvím uvedené služby 
a že budou ukončeny praktiky 
investičních podniků nabízejících 
„nechráněný“ nebo „nefiltrovaný“ 
přístup.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1017
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby regulovaný trh, 
který umožňuje přímý elektronický přístup, 
zavedl účinné systémy, postupy a opatření, 
jimiž se zajistí, že členové či účastníci 
mohou poskytovat takové služby, pouze 
pokud se jedná o investiční podniky 
povolené podle této směrnice, že jsou 
stanovena a uplatňována přiměřená kritéria 
vhodnosti osob, kterým lze takový přístup 
poskytnout, a že člen či účastník si zachová 

Členské státy požadují, aby regulovaný trh, 
který umožňuje přímý přístup na trh, 
zavedl účinné systémy, postupy a opatření, 
jimiž se zajistí, že členové či účastníci 
mohou poskytovat takové služby, pouze 
pokud se jedná o investiční podniky 
povolené podle této směrnice, že jsou 
stanovena a uplatňována přiměřená kritéria 
vhodnosti osob, kterým lze takový přístup 
poskytnout, a že člen či účastník si zachová 
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odpovědnost za příkazy a obchodování 
vykonané prostřednictvím uvedené služby.

odpovědnost za příkazy a obchodování 
vykonané prostřednictvím uvedené služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1018
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh, který umožňuje přímý elektronický 
přístup, zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž se zajistí, že členové či 
účastníci mohou poskytovat takové služby, 
pouze pokud se jedná o investiční podniky 
povolené podle této směrnice, že jsou 
stanovena a uplatňována přiměřená 
kritéria vhodnosti osob, kterým lze takový 
přístup poskytnout, a že člen či účastník si 
zachová odpovědnost za příkazy a 
obchodování vykonané prostřednictvím 
uvedené služby.

Členské státy požadují, aby obchodní 
místa žádné osobě nepovolovala přímý 
elektronický přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 1019
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy rovněž požadují, aby 
regulovaný trh zavedl přiměřené standardy 
týkající se kontrol rizik a prahových 
hodnot pro obchodování prostřednictvím 
takového přístupu a byl schopen rozlišit 

Členské státy rovněž požadují, aby 
regulovaný trh zavedl přiměřené standardy 
týkající se kontrol rizik a prahových 
hodnot pro obchodování prostřednictvím 
takového přístupu a byl schopen rozlišit 
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příkazy či obchodování prováděné osobou 
pomocí přímého elektronického přístupu 
od příkazů či obchodování prováděného 
členem či účastníkem a v případě potřeby 
tyto příkazy nebo obchodování zastavit.

příkazy či obchodování prováděné osobou 
pomocí přímého přístupu na trh od příkazů 
či obchodování prováděného členem či 
účastníkem a v případě potřeby tyto 
příkazy nebo obchodování zastavit.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na přímý elektronický přístup by měly být nahrazeny termínem „přímý přístup na 
trh“, aby byly v souladu s technickými pokyny orgánu ESMA, vydanými v únoru 2012 pod 
názvem „Systémy a kontroly v prostředí automatizovaného obchodování pro obchodní 
platformy, obchodníky s cennými papíry a příslušné orgány“, ESMA/2012/122 (CZ).

Pozměňovací návrh 1020
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy rovněž požadují, aby 
regulovaný trh zavedl přiměřené standardy 
týkající se kontrol rizik a prahových 
hodnot pro obchodování prostřednictvím 
takového přístupu a byl schopen rozlišit 
příkazy či obchodování prováděné osobou 
pomocí přímého elektronického přístupu 
od příkazů či obchodování prováděného 
členem či účastníkem a v případě potřeby 
tyto příkazy nebo obchodování zastavit.

Členské státy rovněž požadují, aby 
regulovaný trh zavedl přiměřené standardy 
týkající se kontrol rizik a prahových 
hodnot pro obchodování prostřednictvím 
takového přístupu a byl schopen rozlišit 
příkazy či obchodování prováděné osobou 
pomocí přímého přístupu na trh od příkazů 
či obchodování prováděného členem či 
účastníkem a v případě potřeby tyto 
příkazy nebo obchodování zastavit.

Or. en

Pozměňovací návrh 1021
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy rovněž požadují, aby 
regulovaný trh zavedl přiměřené standardy 
týkající se kontrol rizik a prahových 
hodnot pro obchodování prostřednictvím 
takového přístupu a byl schopen rozlišit 
příkazy či obchodování prováděné osobou 
pomocí přímého elektronického přístupu 
od příkazů či obchodování prováděného 
členem či účastníkem a v případě potřeby 
tyto příkazy nebo obchodování zastavit.

Členské státy rovněž požadují, aby 
regulovaný trh zavedl přiměřené standardy 
týkající se kontrol rizik a prahových 
hodnot pro obchodování prostřednictvím 
takového přístupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy požadují, aby regulované 
trhy a systémy MTF zavedly prahovou 
hodnotu, která omezí podíl příkazů 
zadaných určitým členem trhu 
v porovnání s celkovým počtem 
evidovaných příkazů.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení má zabránit situaci, kdy jediný účastník trhu zadává v knize příkazů příliš 
vysoký počet příkazů, což by narušilo spravedlivou a účinnou tvorbu cen.

Pozměňovací návrh 1023
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy požadují, aby každé 
obchodní místo uchovávalo příkazy 
v knize příkazů po dobu nejméně 
24 hodin.

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo škodlivému vlivu vysokofrekvenčního obchodování a zajistila se vyšší 
transparentnost, musí být možné každý příkaz přezkoumat alespoň po dobu 24 hodin.

Pozměňovací návrh 1024
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zajistil, že jeho pravidla pro služby 
společného umístění a struktury poplatků 
jsou transparentní, spravedlivá a 
nediskriminační.

5. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zajistil, že jeho pravidla pro služby 
společného umístění a struktury poplatků 
jsou transparentní, spravedlivá a 
nediskriminační a nemotivují k rušení 
nadměrně vysokého počtu příkazů, které 
přispívá ke vzniku obchodních podmínek 
narušujících řádné fungování trhu nebo 
ke zneužívání trhu. Regulovaný trh 
zejména stanoví poplatek pro účastníky 
zadávající vysoký poměr zrušených vůči 
provedeným příkazům, a to s ohledem na 
okolnosti konkrétního trhu nebo 
produktu, v míře nutné pro zohlednění 
dodatečné zátěže pro kapacitu systému. 
Regulovaný trh může uzpůsobit své 
poplatky za zrušené příkazy, které 
přesáhnou předem stanovený poměr.

Or. en
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Odůvodnění

Tato formulace je navržena proto, aby odrážela aktuální situaci na trhu, kde má v současnosti 
řada obchodních míst takové poplatky zavedeny. Ačkoli tyto struktury poplatků lze obchodním 
místům uložit, je nezbytné, aby tato místa mohla stanovit výši poměru pro každý jednotlivý 
nástroj, s nímž se v daném místě obchoduje. Tyto poměry musí být vypočteny na základě 
likvidity, zvláštních charakteristik trhu a povahy účastníků trhu.

Pozměňovací návrh 1025
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy v koordinaci s orgánem 
ESMA vyžadují, aby regulovaný trh 
zajistil, že jeho struktura poplatků bude 
transparentní, spravedlivá, 
nediskriminační a nebude podněcovat 
k zadávání, změně nebo rušení příkazů či 
provádění transakcí způsobem, který 
přispívá ke vzniku obchodních podmínek 
narušujících řádné fungování trhu nebo 
ke zneužívání trhu. Členské státy 
v koordinaci s orgánem ESMA zejména 
požadují, aby regulovaný trh měl 
povinnost stanovit za zadání příkazu, 
který je následně zrušen, vyšší poplatek 
než za příkaz, který je proveden, a ukládat 
vyšší poplatek účastníkům zadávajícím 
vysoký poměr zrušených vůči provedeným 
příkazům, a to s cílem zohlednit 
dodatečnou zátěž pro kapacitu systému. 
Členské státy v koordinaci s orgánem 
ESMA umožní, aby regulovaný trh 
uzpůsobil své poplatky za zrušené příkazy 
v závislosti na době, po kterou byl příkaz 
zachován.
Orgán ESMA přijme závazné technické 
normy s cílem harmonizovat struktury 
poplatků mezi jednotlivými členskými 
státy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zajistil, že jeho pravidla pro služby 
společného umístění a struktury poplatků 
jsou transparentní, spravedlivá a 
nediskriminační.

5. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh nebo systém MTF zajistil, že jeho 
pravidla pro služby společného umístění a 
struktury poplatků jsou transparentní, 
spravedlivá a nediskriminační. Struktura 
poplatků nepodněcuje k zadávání příkazů 
či provádění transakcí způsobem, který 
přispívá ke vzniku obchodních podmínek 
narušujících řádné fungování trhu, nebo 
ke zneužívání trhu.
Členské státy s cílem zohlednit 
dodatečnou zátěž pro kapacitu systému 
zejména požadují, aby regulovaný trh 
nebo systém MTF ukládal vyšší poplatek 
účastníkům zadávajícím poměr zrušených 
vůči provedeným příkazům přesahující 
4 : 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1027
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zajistil, že jeho pravidla pro služby 
společného umístění a struktury poplatků 
jsou transparentní, spravedlivá a 

5. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zajistil, že jeho pravidla pro služby 
společného umístění a struktury poplatků 
jsou transparentní, spravedlivá a 
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nediskriminační. nediskriminační a nepodněcují k zadávání, 
změně nebo rušení příkazů či provádění 
transakcí způsobem, který skutečně nebo 
potenciálně přispívá ke vzniku 
obchodních podmínek narušujících řádné 
fungování trhu nebo ke zneužívání trhu 
nebo jinak poškozuje nejlepší zájmy 
většiny účastníků daného trhu. Členské
státy zejména požadují, aby regulovaný 
trh ukládal minimální standardní 
poplatek za všechna hlášení, který přenese 
náklady infrastruktury v náležitém 
poměru na klienty, kteří danou 
infrastrukturu užívají.
Členské státy požadují, aby struktura 
poplatků nebyla diskriminační bez ohledu 
na to, zda je původní účastník považován 
za účastníka, který likviditu na trh 
doplňuje nebo ji odebírá. Členské státy 
požadují, aby byla zakázána jakákoli 
struktura poplatků, která by 
upřednostňovala vysokofrekvenční 
strategie, a ukládají dodatečný poplatek 
účastníkům zadávajícím vysoký poměr 
zrušených vůči provedeným příkazům, a 
to s cílem snížit dodatečnou zátěž pro 
kapacitu systému. Tento poplatek se dále 
zvyšuje tak, aby za příkazy s kratší 
prodlevou bylo účtováno více než za 
příkazy s delší prodlevou.

Or. en

Pozměňovací návrh 1028
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy vyžadují, aby regulovaný 
trh zajistil, že jeho struktury poplatků 
včetně poplatků za provedení, vedlejších 
poplatků a případných slev budou 
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transparentní, spravedlivé a 
nediskriminační a nebudou podněcovat 
k zadávání, změně nebo rušení příkazů či 
provádění transakcí způsobem, který 
přispívá ke vzniku obchodních podmínek 
narušujících řádné fungování trhu nebo 
ke zneužívání trhu. Členské státy zejména 
vyžadují, aby regulovaný trh
i) ukládal povinnosti související s tvorbou 
trhu v jednotlivých akciích nebo vhodném 
koši akcií výměnou za případné 
poskytované slevy;
ii) ukládal za zadání příkazu, který je 
následně zrušen, vyšší poplatek než za 
příkaz, který je proveden, a ukládal vyšší 
poplatek účastníkům zadávajícím vysoký 
poměr zrušených vůči provedeným 
příkazům, a to s cílem zohlednit 
dodatečnou zátěž pro kapacitu systému.
Členské státy umožní, aby regulovaný trh 
uzpůsobil své poplatky za zrušené příkazy 
v závislosti na době, po kterou byl příkaz 
zachován.

Or. en

Odůvodnění

Kromě návrhů zpravodaje ve věci struktur poplatků je důležité zahrnout i odkaz na zlepšení, 
která je třeba provést ve struktuře poplatků typu „maker-taker“, jak potvrdil Parlament ve 
zprávě poslankyně Swinburnové.

Pozměňovací návrh 1029
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy požadují, aby regulované 
trhy zavedly transparentní, spravedlivé a 
nediskriminační struktury poplatků 
odrazující od rušení příkazů. Tyto 
struktury poplatků stanoví každý 
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regulovaný trh a jsou nastaveny podle 
každého cenného papíru, pro nějž platí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1030
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy požadují, aby regulované 
trhy nejméně jednou ročně předkládaly 
pravidelné zprávy o objemu a nástrojích 
v rámci algoritmického a zejména 
vysokofrekvenčního obchodování a o 
dopadu této formy obchodování na 
určování cen, likviditu, náklady transakcí 
a ostatní příslušné aspekty fungování 
trhu, který provozují.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit průběžné sledování dopadu vysokofrekvenčního obchodování a jiných 
automatizovaných strategií obchodování je důležité, aby regulované trhy podávaly o těchto 
činnostech pravidelné zprávy.

Pozměňovací návrh 1031
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijmout akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkající se požadavků 

7. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem týkající se 
požadavků stanovených v tomto článku a 
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stanovených v tomto článku a zejména: zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 1032
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijmout akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkající se požadavků 
stanovených v tomto článku a zejména:

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

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou otázku, kterou může nejlépe posoudit orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 1033
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijmout akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkající se požadavků 
stanovených v tomto článku a zejména:

7. Komise je zmocněna přijmout akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 a orgánu ESMA bude 
svěřena pravomoc vypracovat návrhy 
prováděcích technických norem týkající se 
požadavků stanovených v tomto článku a 
zejména:

Or. en
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Pozměňovací návrh 1034
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijmout akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkající se požadavků 
stanovených v tomto článku a zejména:

7. Komise je v souladu s článkem 94 a po 
konzultaci s orgánem ESMA zmocněna 
přijmout akty v přenesené pravomoci 
týkající se požadavků stanovených v tomto 
článku a zejména:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s pozměňovacími návrhy, které k čl. 17 –
odst. 3 a čl. 51 – odst. 1 a (novému) předložila Corien Wortmann-Koolová.

Pozměňovací návrh 1035
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajistit, aby byly postupy a systémy pro 
testování automatizovaných systémů 
obchodování určených k připojení 
k systémům obchodování na 
regulovaných trzích efektivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 1036
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovit podmínky, za nichž by 
obchodování mělo být pozastaveno, pokud 
na uvedeném trhu či souvisejícím trhu 
dojde během krátkého období k výraznému 
pohybu cen finančního nástroje;

b) stanovit podmínky, za nichž by 
obchodování mělo být buď pozastaveno, 
nebo by měly být umožněny alternativní 
režimy určující konkrétní limity, v nichž 
by obchodování mělo být omezeno, s cílem 
předejít výraznému pohybu cen finančního 
nástroje na uvedeném trhu či souvisejícím 
trhu během krátkého období;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo umožnit úplné zastavení v případě, že okolnosti takový krok 
odůvodňují, nebo umožnit systém analogický systému „horní limit / dolní limit“, který byl 
v USA zaveden po tzv. Flash Crash.

Pozměňovací návrh 1037
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovit podmínky, za nichž by 
obchodování mělo být pozastaveno, pokud 
na uvedeném trhu či souvisejícím trhu 
dojde během krátkého období
k výraznému pohybu cen finančního 
nástroje;

b) stanovit obecné podmínky nebo zásady, 
za nichž by obchodování mělo být na 
příslušném obchodním místě pozastaveno, 
pokud dojde nebo by pravděpodobně 
mohlo dojít k provedení příkazu, který 
způsobí nebo by způsobil výrazný pohyb
cen finančního nástroje na daném 
obchodním místě;

Or. en

Odůvodnění

Přerušovací mechanismy by měly být používány na každém obchodním místě podle obecných 
pokynů odrážejících rozmanitost tržních modelů, uživatelů a obchodovaných finančních 
nástrojů, které obecně stanoví orgán ESMA.
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Pozměňovací návrh 1038
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovit podmínky, za nichž by 
obchodování mělo být pozastaveno, pokud 
na uvedeném trhu či souvisejícím trhu 
dojde během krátkého období k výraznému 
pohybu cen finančního nástroje;

b) stanovit pro každý druh finančních 
nástrojů, co významný pohyb cen 
znamená, spolu se společnou referenční 
cenou pro jednotný výpočet tohoto 
cenového pohybu, a podmínky, za nichž 
by obchodování mělo být pozastaveno, 
pokud na uvedeném trhu či souvisejícím 
trhu dojde během krátkého období 
k výraznému pohybu cen finančního 
nástroje, a stanovit podmínky, za nichž by 
trhy měly jakoukoli transakci zrušit, 
změnit nebo opravit;

Or. en

Pozměňovací návrh 1039
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovit podmínky, za nichž by 
obchodování mělo být pozastaveno, pokud 
na uvedeném trhu či souvisejícím trhu 
dojde během krátkého období k výraznému 
pohybu cen finančního nástroje;

b) stanovit hranice, na něž by 
obchodování mělo být omezeno s cílem 
zabránit na uvedeném trhu či souvisejícím 
trhu během krátkého období výraznému 
pohybu cen finančního nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1040
Olle Schmidt
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za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovit maximální a minimální poměr 
mezi neprovedenými příkazy a 
transakcemi, který mohou regulované trhy 
přijmout, a minimální kroky kotace, které 
by měly být přijaty;

c) stanovit maximální poměr mezi 
neprovedenými příkazy a transakcemi, 
který mohou regulované trhy přijmout, 
který bude odvozen od likvidity daného 
finančního nástroje, a zajistit, aby byly na 
každém obchodním místě, kde se s daným 
finančním nástrojem obchoduje, zavedeny 
minimální kroky kotace stanovené Komisí;

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace je navržena proto, aby odrážela aktuální situaci na trhu, kde má nyní řada 
obchodních míst takové poplatky zavedeny. Ačkoli tyto struktury poplatků lze obchodním 
místům uložit, je nezbytné, aby místa mohla stanovit výši poměru pro každý jednotlivý nástroj, 
s nímž se v daném místě obchoduje. Členové nebo účastníci trhu by neměli být povinni rušit 
příkazy, aby splnili konkrétní minimální poměr příkazů a transakcí.

Pozměňovací návrh 1041
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovit maximální a minimální poměr 
mezi neprovedenými příkazy a 
transakcemi, který mohou regulované trhy 
přijmout, a minimální kroky kotace, které 
by měly být přijaty;

c) stanovit pokyny pro maximální poměr 
mezi neprovedenými příkazy a 
transakcemi, který mohou regulované trhy 
přijmout, a minimální kroky kotace pro 
jednotlivé akcie, které by měly být 
dohodnuty mezi regulovanými trhy a 
ostatními obchodními místy;

Or. en
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Odůvodnění

Minimální kroky kotace musí být stanoveny pro každou akcii, nemohou tedy být stanoveny 
jako jediná norma. Pokyny jsou tedy v této oblasti vhodnější, protože je lze přizpůsobit každé 
akcii podle potřeby a dohodnout jejich provádění pro všechna obchodní místa.

Pozměňovací návrh 1042
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovit maximální a minimální poměr 
mezi neprovedenými příkazy a 
transakcemi, který mohou regulované trhy 
přijmout, a minimální kroky kotace, které 
by měly být přijaty;

c) stanovit maximální poměr mezi 
neprovedenými příkazy a transakcemi, 
který mohou regulované trhy přijmout, a 
tabulky minimálních kroků kotace, které 
by měly být přijaty, a mechanismus pro 
přiřazení každého nástroje jediné tabulce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1043
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovit maximální a minimální poměr 
mezi neprovedenými příkazy a 
transakcemi, který mohou regulované trhy 
přijmout, a minimální kroky kotace, které 
by měly být přijaty;

c) stanovit maximální poměr mezi 
neprovedenými příkazy a transakcemi, 
který mohou regulované trhy přijmout, 
který bude odvozen od likvidity daného 
finančního nástroje, a zajistit, že budou 
na každém obchodním místě, kde se 
s daným finančním nástrojem obchoduje, 
zavedeny minimální kroky kotace 
stanovené místem, kde byl daný nástroj 
poprvé přijat k obchodování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1044
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovit maximální a minimální poměr 
mezi neprovedenými příkazy a 
transakcemi, který mohou regulované trhy 
přijmout, a minimální kroky kotace, které 
by měly být přijaty;

c) stanovit maximální poměr mezi 
neprovedenými příkazy a transakcemi, 
který mohou regulované trhy přijmout;

Or. en

Pozměňovací návrh 1045
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovit maximální a minimální poměr 
mezi neprovedenými příkazy a 
transakcemi, který mohou regulované trhy 
přijmout, a minimální kroky kotace, které 
by měly být přijaty;

c) stanovit maximální a minimální poměr 
mezi neprovedenými příkazy a 
transakcemi, který mohou regulované trhy 
přijmout, a minimální kroky kotace, které 
by měly být přijaty, s ohledem na 
průměrné rozpětí pro daný finanční 
nástroj a cíl spočívající v prohloubení 
systému evidence příkazů a v omezení 
nevýznamných cenových změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber
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Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovit maximální a minimální poměr 
mezi neprovedenými příkazy a 
transakcemi, který mohou regulované trhy 
přijmout, a minimální kroky kotace, které 
by měly být přijaty;

c) stanovit maximální poměr mezi 
neprovedenými příkazy a transakcemi, 
který mohou regulované trhy přijmout, a 
minimální kroky kotace, které by měly být 
přijaty;

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný zjevný ekonomický důvod pro minimální poměry mezi neprovedenými 
příkazy a transakcemi. (návrh ECB)

Pozměňovací návrh 1047
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zavést kontroly přímého elektronického 
přístupu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1048
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zavést kontroly přímého elektronického
přístupu;

d) zavést kontroly přímého přístupu na trh;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1049
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zavést kontroly přímého elektronického 
přístupu;

d) určit okolnosti, za nichž by mohlo být 
vhodné, aby se zpomalil tok příkazů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1050
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zavést kontroly přímého elektronického
přístupu;

d) zavést kontroly přímého přístupu na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 1051
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) stanovit jasné podmínky, za nichž 
regulovaný trh zajistí, aby se investiční 
podniky účastnily systému tvorby trhu;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s pozměňovacími návrhy, které k čl. 17 
odst. 3 a čl. 51 odst. 1 a (novému) předložila Corien Wortmann-Koolová.

Pozměňovací návrh 1052
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zajistit, aby bylo sledování a 
vykazování algoritmického obchodování 
efektivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 1053
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) stanovit další postupy a režimy pro 
obchodní modely v systému MTF, kde 
nelze uplatnit kontroly podle odstavců 1 
až 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1054
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) určit, kdy je regulovaný trh významný 
z hlediska likvidity [pro daný nástroj];

Or. en

Pozměňovací návrh 1055
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) zajistit, aby systémy tvorby trhu byly 
spravedlivé a nediskriminační a stanovit 
minimální povinnosti tvorby trhu, které 
musí regulované trhy při návrhu systému 
tvorby trhu dodržet, a podmínek, za nichž 
požadavek zavedení systému tvorby trhu 
není vhodný;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s pozměňovacími návrhy, které k čl. 17 
odst. 3 a čl. 51 odst. 1 a (novému) předložila Corien Wortmann-Koolová.

Pozměňovací návrh 1056
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – pododstavec 1 a a pododstavec 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené
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v tomto odstavci 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 1057
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – pododstavec 1 a a pododstavec 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží tyto 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: …

Or. en

Pozměňovací návrh 1058
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7 a. Členské státy vyžadují, aby každá 
nabídka podaná na obchodním místě ve 
věci nákupu nebo prodeje určitého 
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produktu byla závazná a musela být 
provedena.

Or. en

Odůvodnění

Budou-li zadávány pouze závazné objednávky, lze zvládnout virtuální likviditu vytvořenou 
zrušenými objednávkami, zejména ze strany vysokofrekvenčních obchodníků, která narušuje 
tvorbu cen.

Pozměňovací návrh 1059
Markus Ferber

Návrh směrnice
Článek 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 51a
Kroky kotace

1. Členské státy vyžadují, aby regulované 
trhy přijaly režimy kroků kotace pro akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty a jiné podobné 
finanční nástroje.
2. Režimy kroků kotace uvedené 
v odstavci 1:
a) jsou nastaveny tak, aby odrážely profil 
likvidity daného finančního nástroje a 
průměrné rozpětí nabídky / poptávky 
s ohledem na to, že je žádoucí umožnit 
přiměřeně stabilní ceny bez zbytečného 
omezení dalšího zužování rozpětí;
b) přizpůsobují kroky kotace pro každý 
finanční nástroj způsobem odpovídajícím 
ceně i absolutní velikosti kroku kotace.
3. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, jimiž určí 
minimální kroky kotace nebo režimy 
kroků kotace pro konkrétní finanční 
nástroje, pokud je to nutné pro zajištění 
řádného fungování trhů v souladu 
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s faktory uvedenými v odstavci 2.
Orgán ESMA předloží tyto 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 1060
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 opatření, která:

6. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, které:

Or. en

Pozměňovací návrh 1061
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 6 – pododstavec 1 a a pododstavec 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
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[…]*.
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: …

Or. en

Pozměňovací návrh 1062
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby organizátor 
regulovaného trhu, který pozastaví 
obchodování s finančním nástrojem nebo 
stáhne finanční nástroj z obchodování, toto 
rozhodnutí zveřejnil, oznámil ho ostatním 
regulovaným trhům a systémům MTF a 
OTF obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem a sdělil související informace 
příslušnému orgánu. Příslušný orgán o tom 
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 

Členské státy vyžadují, aby organizátor 
regulovaného trhu, který pozastaví 
obchodování s finančním nástrojem nebo 
stáhne finanční nástroj z obchodování, toto 
rozhodnutí zveřejnil, oznámil ho ostatním 
regulovaným trhům a systémům MTF a 
OTF obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem a sdělil související informace 
příslušnému orgánu. Příslušný orgán o tom 
uvědomí příslušné orgány ostatních 
členských států. Jestliže je pozastavení 
nebo stáhnutí důsledkem nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji, orgán příslušný pro daný 
finanční nástroj definovaný v čl. 2 odst. 7 
nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 
požaduje, aby ostatní regulované trhy a 
systémy MTF a OTF nebo jakékoli jiné 
režimy obchodování obchodující se 
stejným finančním nástrojem také 
pozastavily obchodování s finančním 
nástrojem nebo finanční nástroj okamžitě 
stáhly z obchodování.
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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. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1063
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby organizátor 
regulovaného trhu, který pozastaví 
obchodování s finančním nástrojem nebo 
stáhne finanční nástroj z obchodování, toto 
rozhodnutí zveřejnil, oznámil ho ostatním 
regulovaným trhům a systémům MTF a 
OTF obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem a sdělil související informace 
příslušnému orgánu. Příslušný orgán o tom 
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 
rozhodnutí příslušnému orgánu a všem 
regulovaným trhům a systémům MTF a 
OTF obchodujícím se stejným finančním 

Členské státy vyžadují, aby organizátor 
regulovaného trhu, který pozastaví 
obchodování s finančním nástrojem nebo 
stáhne finanční nástroj z obchodování, toto 
rozhodnutí zveřejnil, oznámil ho ostatním 
regulovaným trhům a systémům MTF 
obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem a sdělil související informace 
příslušnému orgánu. Příslušný orgán o tom 
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 regulovaným 
trhům a systémům MTF obchodujícím se 
stejným finančním nástrojem, včetně 
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nástrojem, včetně vysvětlení v případě 
nepozastavení obchodování s finančním 
nástrojem či nestažení finančního nástroje 
z obchodování.

vysvětlení v případě nepozastavení 
obchodování s finančním nástrojem či 
nestažení finančního nástroje 
z obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 1064
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán, který požaduje 
pozastavení obchodování s finančním 
nástrojem nebo stažení finančního nástroje 
z obchodování na jednom nebo více 
regulovaných trzích nebo v jednom nebo 
více systémech MTF nebo OTF, své 
rozhodnutí ihned zveřejní a uvědomí o něm 
orgán ESMA a příslušné orgány ostatních 
členských států. S výjimkou případů, kdy 
by to mohlo závažně poškodit zájmy 
investorů nebo řádné fungování trhu, 
požádají příslušné orgány ostatních 
členských států o pozastavení obchodování 
s tímto finančním nástrojem nebo stažení 
tohoto finančního nástroje z obchodování 
na regulovaných trzích a v systémech MTF 
a OTF, jež jsou provozovány pod jejich 
dohledem.

2. Příslušný orgán, který požaduje 
pozastavení obchodování s finančním 
nástrojem nebo stažení finančního nástroje 
z obchodování na jednom nebo více 
regulovaných trzích nebo v jednom nebo 
více systémech MTF, své rozhodnutí ihned 
zveřejní a uvědomí o něm orgán ESMA 
a příslušné orgány ostatních členských 
států. S výjimkou případů, kdy by to mohlo 
závažně poškodit zájmy investorů nebo 
řádné fungování trhu, požádají příslušné 
orgány ostatních členských států 
o pozastavení obchodování s tímto 
finančním nástrojem nebo stažení tohoto 
finančního nástroje z obchodování na 
regulovaných trzích a v systémech MTF, 
jež jsou provozovány pod jejich dohledem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1065
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 k upřesnění seznamu 
okolností, 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.

4. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem 
k upřesnění seznamu okolností, 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 tyto 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: …

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou otázku, kterou může nejlépe posoudit orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 1066
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby organizátor 
regulovaného trhu v souvislosti 
s finančním nástrojem okamžitě uvědomil 
organizátory ostatních regulovaných trhů a 
systémů MTF a OTF o:

1. Členské státy požadují, aby organizátor 
regulovaného trhu v souvislosti 
s finančním nástrojem okamžitě uvědomil 
organizátory ostatních regulovaných trhů a 
systémů MTF a OTF a příslušný orgán o:

Or. en
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Odůvodnění

Příslušné orgány by měly být také informovány (jako v článku 53).

Pozměňovací návrh 1067
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby organizátor 
regulovaného trhu v souvislosti 
s finančním nástrojem okamžitě uvědomil 
organizátory ostatních regulovaných trhů a 
systémů MTF a OTF o:

1. Členské státy požadují, aby organizátor 
regulovaného trhu v souvislosti 
s finančním nástrojem okamžitě uvědomil 
organizátory ostatních regulovaných trhů a 
systémů MTF o:

Or. en

Pozměňovací návrh 1068
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy požadují, aby 
organizátor regulovaného trhu 
v souvislosti s cenným papírem 
spolupracoval s organizátory ostatních 
regulovaných trhů, systémy MTF a OTF, 
s cílem plnit své povinnosti v souladu 
s článkem 11 nařízení [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. 
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Místo první kotace může nejlépe přijmout celkovou odpovědnost, neboť je blíže informačnímu 
toku emitenta. Regulované trhy musí mít povinnost spolupracovat.

Pozměňovací návrh 1069
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy požadují, aby 
organizátor regulovaného trhu 
v souvislosti s finančním nástrojem 
spolupracoval s příslušnými orgány a 
organizátory ostatních regulovaných trhů 
a systémy MTF s cílem plnit své 
povinnosti v souladu s [článkem 17 a 
nařízení 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. Všechna obchodní místa musí mít povinnost spolupracovat.

Pozměňovací návrh 1070
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy požadují, aby 
v souvislosti s akcií organizátor 
regulovaného trhu, který je místem první 
kotace dané akcie, spolupracoval 
s organizátory ostatních regulovaných 
trhů, systémy MTF a OTF, které jsou 
sekundárními místy kotace dané akcie, 
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s cílem plnit své povinnosti v souladu 
s [článkem 11 nařízení 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 trh. 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 1071
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 54 – 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, z nichž vyplývá 
povinnost poskytnout informace, jak je 
uvedeno v odstavci 1, a zvláštní požadavky 
a podmínky ohledně spolupráce mezi 
místy první a druhé kotace podle odstavce 
1a.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1072
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2 – pododstavec 1
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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, z nichž vyplývá 
povinnost poskytnout informace, jak je 
uvedeno v odstavci 1, a zvláštní požadavky 
a podmínky ohledně spolupráce podle 
odstavce 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 1073
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 54 – 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, z nichž vyplývá 
povinnost poskytnout informace, jak je 
uvedeno v odstavci 1, a zvláštní požadavky 
a podmínky ohledně spolupráce podle 
odstavce 1a, včetně sdílení nákladů.

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 
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první kotace, protože toto místo se nachází nejblíže informačnímu toku emitenta.

Pozměňovací návrh 1074
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 55 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup na regulovaný trh Přístup na regulovaný trh a do systému 
MTF

Or. en

Pozměňovací návrh 1075
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby regulovaný 
trh stanovil a dodržoval transparentní 
a nediskriminační pravidla založená na 
objektivních kritériích upravující přístup na 
regulovaný trh nebo členství v něm.

1. Členské státy vyžadují, aby regulovaný 
trh a systém MTF stanovil a dodržoval 
transparentní a nediskriminační pravidla 
založená na objektivních kritériích 
upravující přístup na regulovaný trh nebo 
členství v něm.

Or. en

Pozměňovací návrh 1076
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) z vytvoření a správy regulovaného trhu, a) z vytvoření a správy regulovaného trhu 
nebo systému MTF,

Or. en

Pozměňovací návrh 1077
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) z pravidel a postupů pro zúčtování 
a vypořádání transakcí uzavřených na 
regulovaném trhu.

e) z pravidel a postupů pro zúčtování 
a vypořádání transakcí uzavřených na 
regulovaném trhu nebo v systému MTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 1078
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulované trhy mohou přijmout za 
členy nebo účastníky investiční podniky, 
úvěrové instituce povolené podle směrnice 
2006/48/ES a jiné osoby, které

3. Regulované trhy a systém MTF mohou 
přijmout za členy nebo účastníky investiční 
podniky, úvěrové instituce povolené podle 
směrnice 2006/48/ES a jiné osoby, které

Or. en

Pozměňovací návrh 1079
Pascal Canfin
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za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby u transakcí 
uzavřených na regulovaném trhu nebyli 
členové a účastníci povinni vzájemně 
uplatňovat povinnosti stanovené v článcích 
24, 25, 27 a 28. Členové nebo účastníci 
regulovaného trhu však povinnosti 
stanovené v článcích 24, 25, 27 a 28 
uplatňují vůči svým klientům, pokud na 
jejich účet provádějí na regulovaném trhu 
jejich příkazy.

4. Členské státy zajistí, aby u transakcí 
uzavřených na regulovaném trhu nebo 
v systému MTF nebyli členové a účastníci
povinni vzájemně uplatňovat povinnosti 
stanovené v článcích 24, 25, 27 a 28. 
Členové nebo účastníci regulovaného trhu 
však povinnosti stanovené v článcích 24, 
25, 27 a 28 uplatňují vůči svým klientům, 
pokud na jejich účet provádějí na 
regulovaném trhu jejich příkazy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1080
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby pravidla pro 
přístup na regulovaný trh nebo členství 
v něm stanovila přímou nebo dálkovou 
účast investičních podniků a úvěrových 
institucí.

5. Členské státy zajistí, aby pravidla pro 
přístup na regulovaný trh nebo do systému 
MTF nebo členství v něm stanovila přímou 
nebo dálkovou účast investičních podniků 
a úvěrových institucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1081
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 6 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy bez dalších právních nebo 
správních požadavků umožní regulovaným 
trhům z jiných členských států vytvořit na 
jejich území vhodné systémy usnadňující 
přístup na tyto trhy nebo obchodování na 
nich dálkovým členům nebo účastníkům 
usazeným na jejich území.

Členské státy bez dalších právních nebo 
správních požadavků umožní regulovaným 
trhům nebo systémům MTF z jiných 
členských států vytvořit na jejich území 
vhodné systémy usnadňující přístup na tyto 
trhy nebo obchodování na nich dálkovým 
členům nebo účastníkům usazeným na 
jejich území.

Or. en

Pozměňovací návrh 1082
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulovaný trh sdělí příslušnému orgánu 
svého domovského členského státu, ve 
kterém členském státě hodlá takové 
systémy vytvořit. Příslušný orgán 
domovského členského státu tuto informaci 
sdělí do jednoho měsíce členskému státu, 
ve kterém daný regulovaný trh hodlá 
takové systémy vytvořit. Orgán ESMA 
může požádat o přístup k těmto údajům 
v souladu s postupem a podmínkami 
stanovenými v článku 35 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Regulovaný trh nebo systém MTF sdělí 
příslušnému orgánu svého domovského 
členského státu, ve kterém členském státě 
hodlá takové systémy vytvořit. Příslušný 
orgán domovského členského státu tuto 
informaci sdělí do jednoho měsíce 
členskému státu, ve kterém daný 
regulovaný trh nebo systém MTF hodlá 
takové systémy vytvořit. Orgán ESMA 
může požádat o přístup k těmto údajům 
v souladu s postupem a podmínkami 
stanovenými v článku 35 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 1083
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán domovského členského 
státu regulovaného trhu sdělí na žádost 
příslušného orgánu hostitelského členského 
státu a v přiměřené lhůtě totožnost členů 
nebo účastníků regulovaného trhu 
usazených v tomto členském státě.

Příslušný orgán domovského členského 
státu regulovaného trhu nebo systému 
MTF sdělí na žádost příslušného orgánu 
hostitelského členského státu a v přiměřené 
lhůtě totožnost členů nebo účastníků 
regulovaného trhu nebo systému MTF
usazených v tomto členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1084
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy vyžadují, aby organizátor 
regulovaného trhu pravidelně předával 
příslušnému orgánu regulovaného trhu 
seznam členů a účastníků regulovaného 
trhu.

7. Členské státy vyžadují, aby organizátor 
regulovaného trhu nebo systém MTF
pravidelně předával příslušnému orgánu 
regulovaného trhu seznam členů 
a účastníků regulovaného trhu nebo 
systému MTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 1085
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 56 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1086
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby regulované 
trhy stanovily a udržovaly účinná opatření 
a postupy pro pravidelné sledování toho, 
zda jejich členové či účastníci dodržují 
pravidla regulovaného trhu. Regulované 
trhy sledují transakce a příkazy prováděné 
svými členy či účastníky v rámci svých 
systémů, aby odhalily porušování těchto 
pravidel, jakékoli obchodní podmínky 
narušující řádné fungování trhu nebo 
jakékoli jednání, které by mohlo svědčit 
o zneužívání trhu.

1. Členské státy vyžadují, aby regulované 
trhy nebo systém MTF stanovily 
a udržovaly účinná opatření a postupy pro 
pravidelné sledování toho, zda jejich 
členové či účastníci dodržují pravidla 
regulovaného trhu. Regulované trhy nebo 
systém MTF sledují transakce a příkazy 
prováděné svými členy či účastníky 
v rámci svých systémů, aby odhalily 
porušování těchto pravidel, jakékoli 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo jakékoli jednání, které 
by mohlo svědčit o zneužívání trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1087
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby organizátoři 
regulovaných trhů ohlašovali příslušnému 
orgánu regulovaného trhu významná 
porušení svých pravidel nebo jakékoli 

2. Členské státy vyžadují, aby organizátoři 
regulovaných trhů nebo systémy MTF 
ohlašovali příslušnému orgánu 
regulovaného trhu významná porušení 
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obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo jakékoli jednání, které 
by mohlo svědčit o zneužívání trhu. 
Členské státy také vyžadují, aby 
organizátor regulovaného trhu podával 
neprodleně související informace orgánu 
pověřenému vyšetřováním a stíháním 
zneužití trhu na regulovaném trhu 
a poskytoval tomuto orgánu veškerou 
pomoc při vyšetřování a stíhání zneužití 
trhu, ke kterému došlo na regulovaném 
trhu nebo prostřednictvím jeho systémů.

svých pravidel nebo jakékoli obchodní 
podmínky narušující řádné fungování trhu 
nebo jakékoli jednání, které by mohlo 
svědčit o zneužívání trhu nebo systému 
MTF. Členské státy také vyžadují, aby 
organizátor regulovaného trhu nebo systém 
MTF podával neprodleně související 
informace orgánu pověřenému 
vyšetřováním a stíháním zneužití trhu na 
regulovaném trhu nebo v systému MTF 
a poskytoval tomuto orgánu veškerou 
pomoc při vyšetřování a stíhání zneužití 
trhu, ke kterému došlo na regulovaném 
trhu nebo v systému MTF nebo 
prostřednictvím jejich systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1088
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže činnost regulovaného trhu nebo 
systému MTF, který nabízí obchodování 
s finančním nástrojem, jenž byl poprvé 
přijat k obchodování na regulovaném trhu 
v jiném členském státě, nabude 
podstatného významu v obchodních 
činnostech s daným finančním nástrojem, 
příslušný orgán tohoto systému MTF 
nebo regulovaného trhu stanoví 
přiměřený, ale efektivní režim spolupráce 
s příslušným orgánem regulovaného trhu, 
na němž byl finanční nástroj poprvé přijat 
k obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Koordinace přeshraničního dohledu nad systémy MTF a regulovanými trhy.
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Pozměňovací návrh 1089
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojení 
kontroly, přihlíží příslušný orgán i 
k dohledu nebo 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 nebo 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 1090
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Hlava 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

LIMITY POZIC A PODÁVÁNÍ ZPRÁV 
O POZICÍCH

ŘÍZENÍ POZIC A PODÁVÁNÍ ZPRÁV 
O POZICÍCH

Or. en

Odůvodnění
Obchodní místa mají k dispozici soubor různých nástrojů / opatření pro řízení. Jedním 
z těchto nástrojů jsou limity pozic – ale obchodní místo by mělo být schopno používat i jiná 
alternativní „opatření s rovnocenným účinkem“, například řízení pozic.



PE489.466v01-00 86/157 AM\901766CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1091
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] Tento článek se vypouští.

Or. de

Odůvodnění

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Pozměňovací návrh 1092
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 59 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Limity pozic Řízení pozic včetně limitů pozic

Or. en

Odůvodnění

Jak organizace IOSCO, tak skupina G20 odvedly rozsáhlou práci v oblasti komoditních 
derivátů; tato práce musí být ve směrnici MiFID uznána a musí se stát její součástí, aby se 
směrnice řídila doporučeními odborníků v této oblasti a byla koordinována v co nejširším 
celosvětovém měřítku. Oba orgány uznávají, že v rámci systému řízení pozic by měly fungovat 
i limity pozic.
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Pozměňovací návrh 1093
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 59 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Limity pozic Řízení pozic

Or. en

Pozměňovací návrh 1094
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 59 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Limity pozic Pravomoci k řízení pozic

Or. en

Pozměňovací návrh 1095
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež 

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na otevřené pozice 
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mohou členové nebo účastníci trhu uzavřít 
za určité období, nebo jiná opatření 
s rovnocenným účinkem, např. řízení pozic 
s prahovými hodnotami automatických 
kontrol, uložená s cílem:

v komoditních derivátech, jež mohou 
členové nebo účastníci trhu držet, nebo jiná 
opatření pro řízení pozic s rovnocenným 
účinkem, např. přikazování likvidace nebo 
převedení otevřených pozic, pozastavení
obchodování, změna podmínek plnění, 
rušení obchodů a vyžadování dodacích 
záměrů, uložená s cílem:

Or. en

Odůvodnění

Směrnice MiFID II navrhuje pro příslušné orgány pravomoc k ukládání limitů pozic, stejně 
jako některá opatření, která mají přijímat obchodní místa. Tato opatření by se měla 
doplňovat. Prahová hodnota by neměla odkazovat na počet smluv, které může určitá osoba 
uzavřít. Prahová hodnota by měla odkazovat na otevřené pozice (v článku 59 i v čl. 72 odst. 1 
písm. g)). Automatické prahové hodnoty představují riziko negativního účinku na likviditu na 
transparentních obchodních místech a povzbuzení obchodování systémem OTC.

Pozměňovací návrh 1096
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež
mohou členové nebo účastníci trhu uzavřít 
za určité období, nebo jiná opatření 
s rovnocenným účinkem, např. řízení pozic 
s prahovými hodnotami automatických 
kontrol, uložená s cílem:

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
systémy MTF a systémy OTF, které
přijímají k obchodování komoditní 
deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovaly limity na výši otevřených 
úrokových pozic, které mohou členové 
nebo účastníci trhu držet do uplynutí 
platnosti smlouvy, nebo jiná opatření 
s rovnocenným účinkem, např. řízení pozic 
s prahovými hodnotami automatických 
kontrol, uložená s cílem:

Or. en

Pozměňovací návrh 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež 
mohou členové nebo účastníci trhu uzavřít 
za určité období, nebo jiná opatření 
s rovnocenným účinkem, např. řízení 
pozic s prahovými hodnotami 
automatických kontrol, uložená s cílem:

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
uplatňovaly na regulované trhy a systémy 
MTF, které přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
limity na počet smluv, jež mohou členové 
nebo účastníci trhu nebo určitá kategorie 
členů nebo účastníků uzavřít za určité 
období, uložené s cílem:

Or. en

Odůvodnění

Limity pro jednotlivé účastníky trhu mohou být účinné při prevenci zneužívání trhu a 
manipulace s trhem. Jsou však nutné i limity na všechny spekulativní (tj. nezajišťovací) 
činnosti (nebo podkategorie, jako jsou komoditní indexové fondy) s cílem bránit narušení cen 
oproti základním úrovním a zhoršení jejich kolísání.

Pozměňovací návrh 1098
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež 
mohou členové nebo účastníci trhu uzavřít 
za určité období, nebo jiná opatření 
s rovnocenným účinkem, např. řízení pozic 
s prahovými hodnotami automatických 
kontrol, uložená s cílem:

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež 
mohou členové nebo účastníci trhu kromě 
nefinančních členů nebo účastníků, kteří 
jednají za účelem zajištění produkce svých 
příslušných skupin, uzavřít za určité 
období, nebo jiná opatření s rovnocenným 
účinkem, např. řízení pozic s prahovými 
hodnotami automatických kontrol, uložená 
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s cílem:

Or. en

Pozměňovací návrh 1099
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež 
mohou členové nebo účastníci trhu 
uzavřít za určité období, nebo jiná 
opatření s rovnocenným účinkem, např. 
řízení pozic s prahovými hodnotami 
automatických kontrol, uložená s cílem

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
prováděli kontrolu pozic s cílem

Or. de

Pozměňovací návrh 1100
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež 
mohou členové nebo účastníci trhu uzavřít 
za určité období, nebo jiná opatření 
s rovnocenným účinkem, např. řízení 
pozic s prahovými hodnotami 
automatických kontrol, uložená s cílem:

Členské státy vyžadují, aby regulované 
trhy, provozovatelé systémů MTF a 
systémů OTF, kteří přijímají 
k obchodování komoditní deriváty nebo 
s nimi obchodují, uplatňovali limity na 
počet smluv, jež mohou členové nebo 
účastníci trhu nebo určitá kategorie členů 
nebo účastníků uzavřít za určité období, 
uložené s cílem:
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Or. en

Odůvodnění

Limity pro kategorie účastníků trhu i jednotlivé účastníky trhu jsou nutné kvůli prevenci 
narušení funkce určování cen u trhů komoditních derivátů.

Pozměňovací návrh 1101
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež 
mohou členové nebo účastníci trhu uzavřít 
za určité období, nebo jiná opatření 
s rovnocenným účinkem, např. řízení 
pozic s prahovými hodnotami 
automatických kontrol, uložená s cílem:

Členské státy v úzké spolupráci s orgánem 
ESMA zajistí, aby příslušné orgány 
uplatňovaly na regulované trhy, 
provozovatele systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
jakož i na mimoburzovní obchodníky ex 
ante a ex post, limity na počet a tržní a 
pomyslnou hodnotu smluv, jež mohou 
kterékoli osoby i různé kategorie investorů 
uzavřít za určité období, jakož i další jiná 
opatření doplňující tyto limity, např. řízení 
pozic s prahovými hodnotami 
automatických kontrol, uložená s cílem:

Or. en

Pozměňovací návrh 1102
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
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komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež 
mohou členové nebo účastníci trhu uzavřít 
za určité období, nebo jiná opatření 
s rovnocenným účinkem, např. řízení pozic 
s prahovými hodnotami automatických 
kontrol, uložená s cílem:

komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali pravomoci řízení pozic 
s prahovými hodnotami pro automatický 
přezkum, které mohou zahrnovat limity 
pozic z hlediska velikosti pozic, jež mohou 
členové nebo účastníci trhu uzavřít, avšak 
pouze během měsíce plnění příslušné 
smlouvy o komoditním derivátu, nebo jiná
opatření s rovnocenným účinkem uložená 
s cílem:

Or. en

Pozměňovací návrh 1103
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež 
mohou členové nebo účastníci trhu uzavřít 
za určité období, nebo jiná opatření 
s rovnocenným účinkem, např. řízení pozic 
s prahovými hodnotami automatických 
kontrol, uložená s cílem:

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na neuhrazené pozice, 
jež mohou členové nebo účastníci trhu 
uzavřít za určité období, nebo jiná opatření 
s rovnocenným účinkem, např. řízení pozic 
s prahovými hodnotami automatických 
kontrol, uložená s cílem:

Or. en

Pozměňovací návrh 1104
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
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provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež 
mohou členové nebo účastníci trhu
uzavřít za určité období, nebo jiná opatření 
s rovnocenným účinkem, např. řízení pozic 
s prahovými hodnotami automatických 
kontrol, uložená s cílem:

provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF, kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovali limity na počet smluv, jež 
může kterákoli osoba uzavřít za určité 
období, nebo jiná opatření s rovnocenným 
účinkem, např. řízení pozic s prahovými 
hodnotami automatických kontrol, uložená 
s cílem:

Or. en

Pozměňovací návrh 1105
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpořit likviditu; a) podpořit likviditu vyžadovanou pro 
zajištění rizika přímo a objektivně 
spojeného s obchodními činnostmi 
souvisejícími s podkladovou komoditou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1106
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpořit likviditu; a) zajistit dostatečnou likviditu na 
podporu trhu vyžadovanou zajišťovacími 
transakcemi v dobré víře a omezit 
volatilitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1107
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpořit řádné stanovení cen a 
podmínky vypořádání.

c) zajistit, aby funkce určování cen a 
podmínky vypořádání základního trhu 
nebyly narušeny.

Or. en

Odůvodnění

Prvořadým cílem regulace trhu komodit musí být umožnit producentům a spotřebitelům 
v reálné ekonomice, aby mohli na řádném trhu zajišťovat rizika za ceny, které z hlediska výše 
i výkyvů představují základní hnací síly nabídky a poptávky a nikoli nestálé zájmy finančních 
spekulací.

Pozměňovací návrh 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zajistit určování cen pro fyzický trh;

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je důležité, aby likvidita na trzích komoditních derivátů byla pro obchodní účastníky 
dostačující k zajištění rizika spojeného s jejich podkladovou komoditou, u mnoha z těchto trhů 
míra kapitálu tuto úroveň daleko přesahuje, což může vést k narušení cen oproti základním 
úrovním, narušit funkci určování cen na těchto trzích a mít značné dopady na spotřebitele a 
podniky jak v Unii, tak ve světě. Tyto úrovně se za posledních méně než deset let dramaticky 
zvýšily.
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Pozměňovací návrh 1109
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) chránit funkci určování cen pro 
podkladovou komoditu;

Or. en

Odůvodnění

Limity pro kategorie účastníků trhu i jednotlivé účastníky trhu jsou nutné kvůli prevenci 
narušení funkce určování cen u trhů komoditních derivátů.

Pozměňovací návrh 1110
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) omezovat či odstraňovat nadměrné 
spekulace a cenové výkyvy nebo jim 
předcházet.

Or. en

Pozměňovací návrh 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) předcházet budování pozic 
narušujících trh.
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Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je důležité, aby likvidita na trzích komoditních derivátů byla pro obchodní účastníky 
dostačující k zajištění rizika spojeného s jejich podkladovou komoditou, u mnoha z těchto trhů 
míra kapitálu tuto úroveň daleko přesahuje, což může vést k narušení cen oproti základním 
úrovním, narušit funkci určování cen na těchto trzích a mít značné dopady na spotřebitele a 
podniky jak v Unii, tak ve světě. Tyto úrovně se za posledních méně než deset let dramaticky 
zvýšily.

Pozměňovací návrh 1112
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zmírňovat či odstraňovat nadměrné 
spekulace a cenové výkyvy podkladové 
komodity nebo jim předcházet.

Or. en

Pozměňovací návrh 1113
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu otevřených pozic uvedených 
v prvním odstavci obchodní podnik 
nezahrnuje smlouvy uzavřené tímto 
podnikem, které objektivně měřitelným 
způsobem snižují rizika přímo spojená 
s obchodní činností podniku.

Or. en



AM\901766CS.doc 97/157 PE489.466v01-00

CS

Odůvodnění

Do výpočtu by neměly být zahrnovány smlouvy, které obchodní podnik uzavírá pro účely 
zajištění rizik. „Obchodní podniky“ viz čl. 60 odst. 3 písm. d). Srov. s čl. 7 odst. 3 nařízení 
EMIR.

Pozměňovací návrh 1114
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu, způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování a vlastnosti
základního komoditního trhu, včetně 
modelů výroby, spotřeby a převozu na trh.

Or. en

Odůvodnění

Prahová hodnota by neměla odkazovat na počet smluv, které může určitá osoba uzavřít. 
V závislosti na struktuře trhu mohou mít automatické prahové hodnoty negativní účinek na 
likviditu na obchodních místech. Má-li prahová hodnota platit pro smlouvy na komoditní 
deriváty, měla by odkazovat na otevřené pozice (v článku 59 i v čl. 72 odst. 1 písm. g)). Srov. 
s čl. 60 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení EMIR: „otevřené pozice“. Srov. s výpočtem 
zúčtovacího prahu v článku 7 nařízení EMIR.

Pozměňovací návrh 1115
Kay Swinburne
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Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako jsou maximální otevřené úrokové 
pozice, které může daná osoba držet ke 
konci platnosti smlouvy, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Uvedené limity musí být transparentní a 
nediskriminační, uvádět osoby, na něž se 
vztahují, a veškeré výjimky a zohledňovat 
povahu a složení účastníků trhu a způsob, 
jakým využívají smlouvy přijaté 
k obchodování. Zejména rozlišují mezi 
pozicemi, které objektivně snižují rizika 
přímo spojená s obchodními činnostmi 
souvisejícími s komoditou, a jinými 
pozicemi.

Musí jasně specifikovat množstevní 
prahové hodnoty, jako je maximální počet 
smluv, jež mohou dané osoby uzavřít, a 
přihlížet k vlastnostem základního 
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komoditního trhu, včetně modelů výroby, 
spotřeby a převozu na trh. Použijí se na 
smlouvy vypořádávané v hotovosti i 
fyzicky a na měsíc(e) spotových, 
jednorázových a veškerých plnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1117
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Uvedená kontrola pozic musí být 
prováděna způsobem, který je 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky, zejména pro komoditní deriváty, 
které objektivně měřitelným způsobem 
snižují rizika, a zohledňovat povahu a 
složení účastníků trhu a způsob, jakým 
využívají smlouvy přijaté k obchodování. 
Musí jasně specifikovat množstevní 
prahové hodnoty, jako je maximální čistá 
pozice, do níž mohou dané osoby vstoupit,
a přihlížet k vlastnostem základního 
komoditního trhu, včetně modelů výroby, 
spotřeby a převozu na trh.

Or. de

Pozměňovací návrh 1118
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 

Uvedené limity a opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
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osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Zejména 
rozlišují mezi pozicemi, které objektivně 
snižují rizika přímo spojená s obchodními 
činnostmi souvisejícími s komoditou, a 
jinými pozicemi. Musí jasně specifikovat 
množstevní prahové hodnoty, jako je 
maximální počet smluv, jež mohou dané 
osoby uzavřít, a přihlížet k vlastnostem 
základního komoditního trhu, včetně 
modelů výroby, spotřeby a převozu na trh.

Limity se použijí na čisté pozice členů 
nebo účastníků trhu na všech 
regulovaných trzích, v systémech MTF a 
OTF a na veškeré pozice v rovnocenných 
smlouvách obchodovaných mimo tato 
místa.
Limity se definují pro každý měsíc držení 
příslušného finančního produktu.
Limity jsou hlášeny orgánu ESMA, který 
je kontroluje. Orgán ESMA stanoví pro 
členy nebo účastníky trhu činné na 
různých obchodních místech v rámci EU 
celkový limit platný pro celou EU.

Or. en

Odůvodnění

Limity pro kategorie účastníků trhu i jednotlivé účastníky trhu jsou nutné kvůli prevenci 
narušení funkce určování cen u trhů komoditních derivátů. Limity by měly být počítány za 
každý měsíc držení produktu. Jsou-li limity definovány pro okamžik blízký době splatnosti 
nebo jiný konkrétní okamžik, bylo by možné je snadno obcházet.

Pozměňovací návrh 1119
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Uvedené limity a opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
trhu a způsob, jakým takové osoby 
využívají smlouvy přijaté k obchodování. 
Musí jasně specifikovat množstevní a 
kvalitativní prahové hodnoty, jako je 
maximální počet a tržní a pomyslné 
hodnoty smluv, jež mohou dané osoby a 
různé kategorie investorů uzavřít, a 
přihlížet k vlastnostem základních 
komoditních trhů a jejich interakci 
s ostatními trhy, včetně modelů výroby, 
spotřeby, zprostředkování a převozu, 
odhadovaných a oficiálních úrovní zásob 
včetně předplacených smluv, volných 
kapacit a dlouhodobých trendů poptávky a 
nabídky. Limity se použijí se na smlouvy 
vypořádávané v hotovosti i fyzicky i na 
smlouvy, které daná osoba drží ve 
spotovém měsíci a případném následném 
období plnění nebo vypořádání. Při 
stanovování limitů orgán ESMA a členské 
státy zajistí, aby byly respektovány 
oprávněné zájmy účastníků provádějících 
zajišťovací činnosti v dobré víře.

Or. en

Pozměňovací návrh 1120
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
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smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh. Přitom je třeba rozlišovat 
zejména mezi pozicemi, které snižují 
rizika přímo spojená s transakcemi 
vztahujícími se k dotčené komoditě, 
a ostatními pozicemi.

Or. de

Odůvodnění

Jestliže mají být zavedeny limity, je nutná výjimka pro transakce nefinančních podniků, které 
zmírňují rizika. Limity pozic by nepřiměřeně omezovaly možnost řízení provozních rizik. Při 
dodatečném snížení limitů by dokonce mimo jiné vznikla povinnost znovu otevřít pozice. Obojí 
by bylo v rozporu s cílem zmírnění rizik.

Pozměňovací návrh 1121
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Uvedené pravomoci musí být transparentní 
a nediskriminační, uvádět osoby, na něž se 
vztahují, a veškeré výjimky a zohledňovat 
povahu a složení účastníků trhu a způsob, 
jakým využívají smlouvy přijaté 
k obchodování a přihlížet i k vlastnostem 
likvidity základního komoditního trhu
jakož i k modelům výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1122
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Uvedené limity nebo opatření musí určovat 
příslušný orgán regulovaného trhu a 
systému MTF. Limity musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
trhu a způsob, jakým takové osoby 
využívají smlouvy přijaté k obchodování. 
Musí jasně specifikovat množstevní 
prahové hodnoty, jako je maximální počet 
smluv, jež mohou daná osoba nebo dané 
osoby uzavřít, a přihlížet k vlastnostem 
derivátového trhu a základního 
komoditního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1123
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby podobné limity 
nebo opatření platily pro komoditní 
deriváty nepřijaté k obchodování nebo 
obchodované na regulovaném trhu nebo 
v systému MTF nejpozději [X] let po 
vstupu výše uvedených limitů a opatření 
v platnost, kdy příslušný orgán převezme 
odpovědnost za používání takových limitů 
a opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1124
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tuto kontrolu následujícím způsobem 
provádějí regulované trhy a provozovatelé 
systémů MTF a systémů OTF, přičemž 
podrobnosti jsou upřesněny v technických 
regulačních normách v souladu 
s odst. 3a:
a) Členové a účastníci regulovaných trhů, 
systémů MTF a systémů OTF oznamují 
příslušnému obchodnímu místu podrobné 
údaje o svých pozicích podle čl. 60 odst. 2;
b) regulované trhy a provozovatelé 
systémů MTF a systémů OTF mohou od 
členů a účastníků požadovat informace 
ohledně veškeré příslušné dokumentace 
týkající se objemu a účelu pozice nebo 
expozice uzavřené prostřednictvím 
komoditního derivátu;
c) po analýze informací získaných podle 
písm. a) a b) mohou regulované trhy i 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF požadovat, aby členové či účastníci 
trhů provedli opatření k částečnému nebo 
úplnému zmenšení objemu pozice či 
expozice komoditních derivátů, nebo 
mohou taková opatření provést sami, je-li 
to nutné k tomu, aby byla zajištěna 
integrita a řádné fungování dotčených 
trhů;
d) po analýze informací získaných podle 
písm. a) a b) mohou regulované trhy i 
provozovatelé systémů MTF a systémů 
OTF omezit možnosti členů či účastníků 
trhu uzavírat derivátové smlouvy na určité 
komodity, mimo jiné zavedením 
nediskriminačních limitů na pozice, které 
mohou členové nebo účastníci trhů 
uzavřít za určité časové období, je-li to 
nutné k tomu, aby byla zajištěna integrita 
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a řádné fungování dotčených trhů, pokud 
opatření podle písmene c) nejsou 
dostatečná;
e) regulované trhy, systémy MTF a 
systémy OTF informují v souladu s odst. 2 
příslušný orgán o podrobnostech 
v souvislosti se získanými informacemi 
a přijatými opatřeními podle písmene b) 
až d).

Or. de

Pozměňovací návrh 1125
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem 
k upřesnění rozsahu, v němž by měly být 
jakékoli limity uplatňovány na pozice 
v komoditních derivátech podle odstavce 
1.
Orgán ESMA předloží tyto 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
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Odůvodnění

Orgán ESMA upřesní a bude uplatňovat limity pozic a omezení počtu smluv. Limity pozic by 
měly být stanoveny na souhrnném základě na úrovni právnické osoby, aby se zajistilo hladké 
fungování trhů. Při stanovení limitů pozic by mělo být rozlišováno mezi pozicemi spjatými 
s obchodní činností v souvislosti s komoditou a ostatními pozicemi.

Pozměňovací návrh 1126
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Obchodní podniky nepodléhají 
limitům pozic v případě produktů, které se 
používají k činnostem v souvislosti 
s řízením rizik nebo jež využívají výsledky 
vyplývající z předepsaných požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Společnosti, které potřebují přístup na trhy za účelem řízení rizik spojených s podkladovou 
obchodní činností, musí být od limitů pozic osvobozeny. Limity pozic znemožňují účinné řízení 
rizik, protože společnosti by mohly svá rizika spojená s cenami komodit řídit jen do určité 
úrovně.

Pozměňovací návrh 1127
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Na finanční nástroje nefinančních 
podniků, které objektivně měřitelným 
způsobem přispívají ke snížení rizik přímo 
spojených s transakcemi nebo řízením 
likvidity a finanční správou, se nevztahují 
limity ani alternativní úpravy se stejným 
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účinkem.

Or. de

Odůvodnění

Jestliže mají být zavedeny limity, je nutná výjimka pro transakce nefinančních podniků, které 
zmírňují rizika. Limity na pozice by nepřiměřeně omezovaly možnost řízení provozních rizik. 
Při dodatečném snížení limitů by dokonce mimo jiné vznikla povinnost znovu otevřít pozice.

Pozměňovací návrh 1128
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy, systémy MTF a
systémy OTF informují o podrobnostech 
limitů nebo opatření svůj příslušný orgán. 
Příslušný orgán sdělí tytéž informace 
orgánu ESMA, který na svých 
internetových stránkách zveřejní a udržuje 
databázi s přehledy platných limitů a 
opatření.

2. Regulované trhy, systémy MTF,
systémy OTF a mimoburzovní obchodníci 
informují o podrobnostech limitů a 
opatření svůj příslušný orgán. Příslušný 
orgán sdělí tytéž informace orgánu ESMA, 
který na svých internetových stránkách 
zveřejní a udržuje databázi s přehledy 
platných limitů a opatření. Příslušný orgán 
nebo orgán ESMA může požadovat, aby 
regulované trhy, systémy MTF, systémy 
OTF nebo mimoburzovní obchodníci 
přezkoumali podrobnosti limitů a 
opatření, pokud se některý orgán 
domnívá, že regulované trhy, systémy 
MTF, systémy OTF nebo mimoburzovní 
obchodníci nesplňují kritéria definovaná 
v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy, systémy MTF a 
systémy OTF informují o podrobnostech 
limitů nebo opatření svůj příslušný orgán. 
Příslušný orgán sdělí tytéž informace 
orgánu ESMA, který na svých 
internetových stránkách zveřejní a udržuje 
databázi s přehledy platných limitů a 
opatření.

2. Regulované trhy a systémy MTF 
informují o podrobnostech limitů svůj 
příslušný orgán. Příslušný orgán sdělí tytéž 
informace orgánu ESMA, který na svých 
internetových stránkách zveřejní a udržuje 
databázi s přehledy platných limitů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1130
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy, systémy MTF a 
systémy OTF informují o podrobnostech 
limitů nebo opatření svůj příslušný orgán. 
Příslušný orgán sdělí tytéž informace 
orgánu ESMA, který na svých 
internetových stránkách zveřejní a udržuje 
databázi s přehledy platných limitů a 
opatření.

2. Regulované trhy, systémy MTF a 
systémy OTF informují o podrobnostech 
pravomocí svůj příslušný orgán. Příslušný 
orgán sdělí tytéž informace orgánu ESMA, 
který na svých internetových stránkách 
zveřejní a udržuje databázi s přehledy 
platných pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1131
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy, systémy MTF a 2. Příslušný orgán sdělí tytéž informace 
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systémy OTF informují o podrobnostech 
limitů nebo opatření svůj příslušný orgán.
Příslušný orgán sdělí tytéž informace 
orgánu ESMA, který na svých 
internetových stránkách zveřejní a udržuje 
databázi s přehledy platných limitů a 
opatření.

orgánu ESMA, který na svých 
internetových stránkách zveřejní a udržuje 
databázi s přehledy platných limitů a 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1132
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby regulované 
trhy a provozovatelé systémů MTF a 
systémů OTF, kteří přijímají 
k obchodování komoditní deriváty nebo 
s nimi obchodují, řídili své trhy podle 
potřeby tak, aby zajistili sbližování mezi 
derivátovými a peněžními trhy z hlediska 
měsíce plnění.

Or. en

Odůvodnění

Derivátové trhy musí řádně fungovat, mají-li být užitečným nástrojem pro zajišťovatele a 
zemědělce a zpracovatele z reálného světa, kteří se snaží zajistit cenová rizika svého toku 
zboží a surovin. Tyto trhy se musí z hlediska měsíce plnění smlouvy sbližovat se spotovými 
trhy. To zajišťuje jejich sepětí s fyzickým zbožím. Orgány členských států by měly být schopny 
vyžadovat, aby burzy zajistily, že technický způsob provozování jejich smluv a derivátového 
trhu povede ke sbližování.

Pozměňovací návrh 1133
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Wolf Klinz
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Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 s cílem stanovit limity nebo 
jiná opatření k počtu smluv, jež daná 
osoba může uzavřít za konkrétní období, a 
nezbytné rovnocenné účinky jiných
opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných 
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity nebo jiná 
opatření stanovené v rámci aktů 
v přenesené pravomoci mají rovněž 
přednost před opatřeními uloženými 
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 
odst. 1 písm. g) této směrnice.

3. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem s cílem 
stanovit účinky opatření k řízení pozic 
zavedených v souladu s odstavcem 1, jakož 
i podmínky udělování výjimek. V těchto 
limitech nebo jiných opatřeních musí být 
zohledněny podmínky uvedené v odstavci 
1 a skutečnost, že s komoditami lze 
obchodovat na více trzích. Limity nebo 
jiná opatření stanovené v návrzích 
regulačních technických norem mají 
rovněž přednost před opatřeními 
uloženými příslušnými orgány v souladu 
s čl. 72 písm. g) této směrnice.

Orgán ESMA předloží tyto 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

Automatické prahové hodnoty by neměly být vyžadovány pro alternativní opatření. 
V závislosti na struktuře trhu představují automatické prahové hodnoty riziko negativního 
účinku na likviditu na transparentních obchodních místech a povzbuzení obchodování 
systémem OTC. Prahová hodnota by neměla odkazovat na počet smluv, které může určitá 
osoba uzavřít. Jedná se o technickou otázku, kterou tudíž může lépe zpracovat orgán ESMA.
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Pozměňovací návrh 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 s cílem stanovit limity nebo 
jiná opatření k počtu smluv, jež daná 
osoba může uzavřít za konkrétní období, a 
nezbytné rovnocenné účinky jiných 
opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných 
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity nebo jiná 
opatření stanovené v rámci aktů 
v přenesené pravomoci mají rovněž 
přednost před opatřeními uloženými 
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 
odst. 1 písm. g) této směrnice.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 s cílem stanovit:

a) limity počtu smluv, jež daná osoba může 
uzavřít za konkrétní období,

b) poměr smluv držených na celém 
regulovaném trhu a v systému MTF pro 
komoditní deriváty, které objektivně 
nesnižují rizika přímo spojená 
s obchodními činnostmi souvisejícími 
s danou komoditou, a smluv, které tato 
rizika snižují,
c) dodatečné kontroly potřebné k zajištění 
řádného fungování trhů a 
d) podmínky udělování výjimek a pro 
určování toho, kdy pozice objektivně 
snižují rizika přímo spojená s obchodními 
činnostmi souvisejícími s danou 
komoditou.

V těchto limitech musí být zohledněny 
podmínky uvedené v odstavci 1, potřeba 
vhodného odlišení mezi komoditami a 
kategoriemi účastníků trhu, a limity, které 
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byly stanoveny obchodními místy.
Limity stanovené v rámci aktů v přenesené 
pravomoci mají rovněž přednost před 
opatřeními uloženými příslušnými orgány 
v souladu s čl. 72 odst. 1 písm. g) této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 1135
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 s cílem stanovit limity nebo jiná
opatření k počtu smluv, jež daná osoba 
může uzavřít za konkrétní období, a 
nezbytné rovnocenné účinky jiných 
opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných 
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity nebo jiná 
opatření stanovené v rámci aktů 
v přenesené pravomoci mají rovněž 
přednost před opatřeními uloženými 
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 odst. 
1 písm. g) této směrnice.

3. ESMA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem s cílem stanovit 
kontrolu pozic podle odst. 1, zejména 
limity pro čistou pozici, kterou daná osoba 
může uzavřít za konkrétní období, jakož i 
podmínky udělování výjimek, především 
pro komoditní deriváty, které objektivně 
měřitelným způsobem snižují rizika. 
Kontrola pozic musí zohlednit podmínky 
uvedené v odstavci 1 a pravidla, která byla 
stanovena regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF.

Orgán ESMA po otevřené konzultaci tyto 
návrhy regulačních technických norem 
předloží Komisi nejpozději do […]*.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10–14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
Kontrola pozic stanovená v regulačních 
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technických normách má rovněž přednost 
před opatřeními uloženými příslušnými 
orgány v souladu s čl. 72 odst. 1 písm. g) 
této směrnice.

____________________

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

Or. de

Pozměňovací návrh 1136
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 s cílem stanovit limity nebo
jiná opatření k počtu smluv, jež daná osoba 
může uzavřít za konkrétní období, a 
nezbytné rovnocenné účinky jiných
opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity nebo jiná 
opatření stanovené v rámci aktů 
v přenesené pravomoci mají rovněž 
přednost před opatřeními uloženými 
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 
odst. 1 písm. g) této směrnice.

3. Orgán ESMA předloží návrhy 
regulačních technických norem Komisi 
s cílem stanovit limity ex ante a opatření 
k počtu smluv, jež daná osoba může 
uzavřít za konkrétní období, a nezbytné 
účinky doplňkových opatření a metody 
výpočtu pozic zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek, jakož i příslušné poměry 
celkových pozic vůči souhrnným pozicím 
vyplývajícím ze zajišťovacích transakcí 
v dobré víře vyžadovaných pro určení 
toho, zda nastala situace nadměrné 
spekulace nebo zda existuje významné 
riziko jejího vzniku. V těchto limitech a
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity a opatření 
stanovené v rámci aktů v přenesené 
pravomoci mají rovněž přednost před 
opatřeními uloženými příslušnými orgány 
v souladu s čl. 72 odst. 1 písm. g) této 
směrnice.



PE489.466v01-00 114/157 AM\901766CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 1137
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 s cílem stanovit limity nebo 
jiná opatření k počtu smluv, jež daná 
osoba může uzavřít za konkrétní období, a 
nezbytné rovnocenné účinky jiných 
opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných 
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity nebo jiná 
opatření stanovené v rámci aktů 
v přenesené pravomoci mají rovněž 
přednost před opatřeními uloženými 
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 
odst. 1 písm. g) této směrnice.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 s cílem stanovit řídící 
pravomoci týkající se možnosti dané osoby 
uzavřít za konkrétní období derivátové 
smlouvy, a nezbytné rovnocenné účinky 
jiných opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek a metodu určování limitů pozic.
Pro účely výpočtu dodržování limitů pozic 
lze pozice v ekonomicky rovnocenných 
mimoburzovních transakcích započíst 
oproti pozicím uzavřeným na 
regulovaném trhu, v systému MTF nebo 
OTF. V řídících pravomocích musí být 
zohledněny podmínky uvedené v odstavci 
1 a limity, které byly stanoveny 
regulovanými trhy, systémy MTF a 
systémy OTF. Řídící pravomoci stanovené 
v rámci aktů v přenesené pravomoci mají 
rovněž přednost před opatřeními 
uloženými příslušnými orgány v souladu 
s čl. 72 odst. 1 písm. g) této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 1138
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 59 – 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 s cílem stanovit limity nebo 
jiná opatření k počtu smluv, jež daná osoba 
může uzavřít za konkrétní období, a 
nezbytné rovnocenné účinky jiných 
opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných 
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity nebo jiná 
opatření stanovené v rámci aktů 
v přenesené pravomoci mají rovněž 
přednost před opatřeními uloženými 
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 
odst. 1 písm. g) této směrnice.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 s cílem stanovit limity nebo 
jiná opatření k neuhrazeným pozicím, jež 
daná osoba může uzavřít za konkrétní 
období, a nezbytné rovnocenné účinky 
jiných opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných 
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity nebo jiná 
opatření stanovené v rámci aktů 
v přenesené pravomoci mají rovněž 
přednost před opatřeními uloženými 
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 
odst. 1 písm. g) této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 1139
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 s cílem stanovit limity nebo 
jiná opatření k počtu smluv, jež daná osoba 
může uzavřít za konkrétní období, a 
nezbytné rovnocenné účinky jiných 
opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity nebo jiná 
opatření stanovené v rámci aktů 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 s cílem stanovit limity nebo 
jiná opatření k počtu smluv, jež daná osoba 
může uzavřít za konkrétní období, a 
nezbytné rovnocenné účinky jiných 
opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných 
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny příslušným orgánem. Limity 
nebo jiná opatření stanovené v rámci aktů 
v přenesené pravomoci mají rovněž 
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v přenesené pravomoci mají rovněž 
přednost před opatřeními uloženými
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 
odst. 1 písm. g) této směrnice.

přednost před opatřeními uloženými 
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 
odst. 1 písm. g) této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 1140
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA předloží Komisi návrhy 
těchto regulačních technických norem do 
[31. prosince 2012].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v odstavci 3 v souladu s články 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010.
Příslušný poměr celkových pozic vůči 
souhrnným pozicím vyplývajícím ze 
zajišťovacích transakcí v dobré víře 
vyžadovaných pro určení toho, zda v dané 
situaci nastala nadměrná spekulace podle 
odstavce 3, bude mít hodnotu 3. Komise je 
zmocněna k přijímání regulačních 
technických norem upravujících tuto 
prahovou hodnotu s ohledem na vývoj na 
finančních trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány neukládají limity ani 
jiná opatření, které jsou restriktivnější než 
limity nebo jiná opatření přijaté podle 
odstavce 3, až na výjimečné případy, kdy 
jsou objektivně opodstatněné a přiměřené 
s ohledem na likviditu konkrétního trhu a 
řádné fungování trhu. Omezení jsou 
platná během počátečního období 
nepřesahujícího šest měsíců od data 
zveřejnění na internetových stránkách 
příslušného orgánu. Takovéto omezení lze 
prodlužovat o další období, z nichž každé 
činí vždy nejvýše šest měsíců, jestliže 
důvody daného omezení platí i nadále. 
Pokud omezení po uvedeném 
šestiměsíčním období prodlouženo není, 
jeho platnost automaticky skončí.

vypouští se

Jestliže příslušné orgány přijmou 
restriktivnější opatření než opatření 
přijatá podle odstavce 3, oznámí tuto 
skutečnost orgánu ESMA. V oznámení 
musí být uvedeno zdůvodnění 
restriktivnějších opatření. Orgán ESMA 
vydá do 24 hodin stanovisko, zda je toho 
názoru, že dané opatření je k řešení 
výjimečného případu nutné. Stanovisko je 
zveřejněno na internetových stránkách 
orgánu ESMA.
Pokud příslušný orgán přijme opatření, 
která jsou se stanoviskem orgánu ESMA 
v rozporu, neprodleně na svých 
internetových stránkách zveřejní 
oznámení, ve kterém své jednání plně 
zdůvodní.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít možnost ukládat opatření, která mohou být potenciálně 
restriktivnější, než navrhuje směrnice.
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Pozměňovací návrh 1142
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány neukládají limity ani 
jiná opatření, které jsou restriktivnější než 
limity nebo jiná opatření přijaté podle 
odstavce 3, až na výjimečné případy, kdy 
jsou objektivně opodstatněné a přiměřené 
s ohledem na likviditu konkrétního trhu a 
řádné fungování trhu. Omezení jsou 
platná během počátečního období 
nepřesahujícího šest měsíců od data 
zveřejnění na internetových stránkách 
příslušného orgánu. Takovéto omezení lze 
prodlužovat o další období, z nichž každé 
činí vždy nejvýše šest měsíců, jestliže 
důvody daného omezení platí i nadále. 
Pokud omezení po uvedeném 
šestiměsíčním období prodlouženo není, 
jeho platnost automaticky skončí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1143
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány neukládají limity ani jiná 
opatření, které jsou restriktivnější než 
limity nebo jiná opatření přijaté podle 
odstavce 3, až na výjimečné případy, kdy 
jsou objektivně opodstatněné a přiměřené 
s ohledem na likviditu konkrétního trhu a 
řádné fungování trhu. Omezení jsou 
platná během počátečního období 
nepřesahujícího šest měsíců od data 

Příslušné orgány obecně mohou ukládat 
limity, které jsou restriktivnější než limity 
přijaté podle odstavce 3, za účelem 
dosažení cílů uvedených v odstavci 1. 
Orgán ESMA o tom musí být informován.
Omezení jsou platná během počátečního 
období nepřesahujícího šest měsíců od data 
zveřejnění na internetových stránkách 
příslušného orgánu. Takovéto omezení lze 
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zveřejnění na internetových stránkách 
příslušného orgánu. Takovéto omezení lze 
prodlužovat o další období, z nichž každé 
činí vždy nejvýše šest měsíců, jestliže 
důvody daného omezení platí i nadále. 
Pokud omezení po uvedeném 
šestiměsíčním období prodlouženo není, 
jeho platnost automaticky skončí.

prodlužovat o další období, z nichž každé 
činí vždy nejvýše šest měsíců, jestliže 
důvody daného omezení platí i nadále. 
Pokud omezení po uvedeném 
šestiměsíčním období prodlouženo není, 
jeho platnost automaticky skončí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1144
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení jsou platná během počátečního 
období řádně specifikovaného příslušným 
orgánem ode dne zveřejnění na 
internetových stránkách příslušného 
orgánu. Takovéto omezení lze prodlužovat 
o další období, z nichž každé činí vždy 
nejvýše šest měsíců, jestliže důvody 
daného omezení platí i nadále. Pokud 
omezení po uvedeném šestiměsíčním 
období prodlouženo není, jeho platnost 
automaticky skončí.
Příslušný orgán, který přijme 
restriktivnější opatření podle článku 4, 
okamžitě informuje příslušné orgány 
domovského členského státu o místech, 
kde se obchoduje se stejným příslušným 
aktivem nebo stejnou kategorií aktiv.
Jestliže příslušný orgán nesouhlasí 
s opatřeními, která přijal jiný příslušný 
orgán ve věci finančního nástroje 
obchodovaného na různých místech 
regulovaných různými příslušnými 
orgány, může být orgán ESMA těmto 
orgánům nápomocen při dosahování 
řádné dohody v souladu s článkem 19 
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nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 1145
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Článek 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59a
Kategorie účastníků trhu podle článku 59 
rozlišují mezi podniky, které zajišťují 
obchodní rizika, a jinými podniky.
Kategorie podniků, které nezajišťují 
obchodní rizika, nesmí držet pozice 
přesahující 20 % příslušných otevřených 
úrokových pozic.
Orgán ESMA vypracuje návrhy 
technických norem omezujících pozice 
jednotlivých účastníků trhu s cílem 
zabránit kterémukoli účastníkovi 
ovládnout příslušný trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 1146
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy, 
systémy MTF a systémy OTF, které
přijímají k obchodování komoditní 
deriváty nebo povolenky na emise či jejich 
deriváty nebo s nimi obchodují:

Členské státy a orgán ESMA zajistí, aby 
regulované trhy, systémy MTF, systémy 
OTF a mimoburzovní obchodníci, kteří
přijímají k obchodování komoditní 
deriváty nebo povolenky na emise či jejich 
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deriváty nebo s nimi obchodují:

Or. en

Pozměňovací návrh 1147
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulované trhy,
systémy MTF a systémy OTF, které 
přijímají k obchodování komoditní 
deriváty nebo povolenky na emise či jejich 
deriváty nebo s nimi obchodují:

Členské státy zajistí, aby regulované trhy a 
systémy MTF, které přijímají 
k obchodování komoditní deriváty nebo 
povolenky na emise či jejich deriváty nebo 
s nimi obchodují:

Or. en

Pozměňovací návrh 1148
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zveřejňovaly týdenní zprávu se 
souhrnnými pozicemi, jež různé kategorie 
obchodníků drží v různých finančních 
nástrojích obchodovaných na jejich 
platformách v souladu s odstavcem 3;

a) zveřejňovaly denní zprávu se 
souhrnnými pozicemi, jež různé kategorie 
obchodníků drží v různých finančních 
nástrojích obchodovaných na jejich 
platformách v souladu s odstavcem 3;

Or. en

Odůvodnění

Napříč celou Unií je třeba shromažďovat konzistentní, podrobné a standardizované údaje a 
agregovat je za účelem efektivního uplatňování limitů pozic pro jednotlivé obchodníky a 
kategorie obchodníků. To přispěje k prevenci narušení funkce určování cen u trhů 
komoditních derivátů a zjišťování a předcházení vzniku systémového rizika.
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Pozměňovací návrh 1149
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zveřejňovaly týdenní zprávu se 
souhrnnými pozicemi, jež různé kategorie 
obchodníků drží v různých finančních 
nástrojích obchodovaných na jejich 
platformách v souladu s odstavcem 3;

a) zveřejňovaly týdenní zprávu se 
souhrnnými pozicemi, jež různé kategorie 
osob drží v různých finančních nástrojích 
obchodovaných na jejich platformách 
v souladu s odstavcem 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 1150
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zveřejňovaly týdenní zprávu se 
souhrnnými pozicemi, jež různé kategorie 
obchodníků drží v různých finančních 
nástrojích obchodovaných na jejich 
platformách v souladu s odstavcem 3;

a) zveřejňovaly týdenní zprávu se 
souhrnnými pozicemi, jež různé kategorie 
osob drží v různých finančních nástrojích 
obchodovaných na jejich platformách 
v souladu s odstavcem 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 1151
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zveřejňovaly každou významnou 
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hrubou nebo otevřenou pozici 
podkladového aktiva nebo kategorie aktiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1152
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na požádání poskytly příslušnému 
orgánu kompletní rozpis pozic některých či 
všech členů nebo účastníků trhu, včetně 
pozic, které drží na účet svých klientů.

b) na požádání poskytly příslušnému 
orgánu kompletní rozpis pozic některých či 
všech členů nebo účastníků trhu, včetně 
pozic, které drží na účet svých klientů, 
kromě pozic, které byly (nebo budou) 
vykázány v souladu s postupem podle 
nařízení (EU) č. …/… [EMIR] nebo 
nařízení (EU) č. 1227/2011 o integritě a 
transparentnosti trhu s energií.

Or. en

Pozměňovací návrh 1153
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na požádání poskytly příslušnému 
orgánu kompletní rozpis pozic některých či 
všech členů nebo účastníků trhu, včetně 
pozic, které drží na účet svých klientů.

b) na požádání denně poskytly příslušnému 
orgánu kompletní rozpis všech pozic 
některých či všech držitelů pozic ke konci 
předcházejícího dne obchodování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1154
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na požádání poskytly příslušnému 
orgánu kompletní rozpis pozic některých či
všech členů nebo účastníků trhu, včetně 
pozic, které drží na účet svých klientů.

b) na požádání denně poskytly příslušnému 
orgánu kompletní rozpis všech pozic 
některých či všech držitelů pozic ke konci 
předcházejícího dne obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 1155
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na požádání poskytly příslušnému 
orgánu kompletní rozpis pozic některých či
všech členů nebo účastníků trhu, včetně 
pozic, které drží na účet svých klientů.

b) v reálném čase poskytly orgánu ESMA 
a příslušnému orgánu kompletní rozpis 
pozic všech členů nebo účastníků trhu, 
včetně pozic, které drží na účet svých 
klientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1156
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost stanovená v písmeni a) se 
použije pouze v případě, že počet 
obchodníků i jejich pozic otevřených 
v určitém finančním nástroji překročí 

vypouští se
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minimální prahové hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1157
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost stanovená v písmeni a) se 
použije pouze v případě, že počet 
obchodníků i jejich pozic otevřených 
v určitém finančním nástroji překročí 
minimální prahové hodnoty.

Povinnost stanovená v písmenech a) a aa) 
se použije pouze v případě, že počet osob i 
jejich pozic otevřených v určitém 
finančním nástroji překročí minimální 
prahové hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1158
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost stanovená v písmeni a) se 
použije pouze v případě, že počet 
obchodníků i jejich pozic otevřených 
v určitém finančním nástroji překročí 
minimální prahové hodnoty.

Povinnost stanovená v písmeni a) se 
použije pouze v případě, že počet držitelů 
pozic i jejich pozic otevřených v určitém 
finančním nástroji překročí minimální 
prahové hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1159
Jürgen Klute
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Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA zajistí, aby byly obdržené 
informace agregovány za každého 
účastníka trhu a za každou kategorii 
obchodníků v souladu s odstavcem 3 a za 
jakoukoli další kategorii účastníků trhu 
v souladu s článkem 59 této směrnice a 
článkem 35 nařízení (EU) č. .../... 
[MiFIR]. Tyto informace orgán ESMA 
zveřejní v denní zprávě pro účely 
provádění limitů pozic jednotlivých 
účastníků trhu a každé třídy nebo 
kategorie účastníků trhu.

Or. en

Odůvodnění

Pro zvládnutí komoditních spekulací a omezení zavádějících cenových signálů, které 
nesouvisejí s podkladovými aktivy, je přesné a reálnému času blízké vykazování pozic 
nezbytné stejně tak jako limity pozic.

Pozměňovací návrh 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky obchodující s komoditními 
deriváty nebo povolenkami na emise či 
jejich deriváty mimo obchodní místo 
poskytly na požádání příslušnému orgánu 
úplný rozpis svých pozic v souladu 
s článkem 23 nařízení (EU) č. .../... 
[MiFIR].

Or. en
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Pozměňovací návrh 1161
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem umožnit zveřejnění zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. a) členské státy 
požadují od členů a účastníků 
regulovaných trhů, systémů MTF a 
systémů OTF, aby příslušnému 
obchodnímu místu podali zprávu s 
podrobnými údaji o svých pozicích v 
reálném čase, včetně pozic, které drží na 
účet svých klientů.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Pozměňovací návrh 1162
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem umožnit zveřejnění zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. a) členské státy 
požadují od členů a účastníků
regulovaných trhů, systémů MTF a 
systémů OTF, aby příslušnému 

2. S cílem umožnit zveřejnění a podání 
zprávy uvedené v odst. 1 písm. a) členské 
státy požadují od všech osob, které drží 
pozici v příslušném finančním nástroji, 
přijatém k obchodování nebo 
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obchodnímu místu podali zprávu 
s podrobnými údaji o svých pozicích 
v reálném čase, včetně pozic, které drží na 
účet svých klientů.

obchodovaném na regulovaném trhu nebo 
v systému MTF, aby příslušnému 
obchodnímu místu podaly zprávu 
s podrobnými údaji o svých pozicích ke 
konci každého dne obchodování a podle 
potřeby i během obchodního dne ve 
stanovených intervalech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1163
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem umožnit zveřejnění zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. a) členské státy 
požadují od členů a účastníků 
regulovaných trhů, systémů MTF a 
systémů OTF, aby příslušnému 
obchodnímu místu podali zprávu 
s podrobnými údaji o svých pozicích 
v reálném čase, včetně pozic, které drží na 
účet svých klientů.

2. S cílem umožnit zveřejnění zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. a) členské státy 
požadují od všech osob, které drží pozici 
v příslušném finančním nástroji, aby 
příslušnému obchodnímu místu nebo 
v případě mimoburzovních smluv přímo 
příslušným orgánům podali zprávu 
s podrobnými údaji o svých pozicích 
v reálném čase, včetně pozic, které drží na 
účet svých klientů, jakož i o tom, zda se 
jedná o zajišťovací transakci v dobré víře.

Or. en

Pozměňovací návrh 1164
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem umožnit zveřejnění zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. a) členské státy 
požadují od členů a účastníků 

2. S cílem umožnit zveřejnění zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. a) členské státy 
požadují od členů a účastníků 
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regulovaných trhů, systémů MTF a 
systémů OTF, aby příslušnému 
obchodnímu místu podali zprávu s 
podrobnými údaji o svých pozicích 
v reálném čase, včetně pozic, které drží na 
účet svých klientů.

regulovaných trhů, systémů MTF a 
systémů MTF, aby příslušnému 
obchodnímu místu denně podávali zprávu 
s podrobnými údaji o svých pozicích v 
reálném čase, včetně pozic, které drží na 
účet svých klientů.

Or. de

Odůvodnění

Povinnosti oznamování musí být pro nefinanční podniky přiměřené. Podávání zpráv 
v reálném čase by s sebou neslo nesmírně vysoké náklady a pro nefinanční podniky by 
zbytečně znamenalo velkou zátěž.

Pozměňovací návrh 1165
Rachida Dati

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem umožnit zveřejnění zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. a) členské státy 
požadují od členů a účastníků 
regulovaných trhů, systémů MTF a 
systémů OTF, aby příslušnému 
obchodnímu místu podali zprávu 
s podrobnými údaji o svých pozicích 
v reálném čase, včetně pozic, které drží na 
účet svých klientů.

2. S cílem umožnit zveřejnění zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. a) členské státy 
požadují od členů a účastníků 
regulovaných trhů, systémů MTF a 
systémů OTF, aby příslušnému 
obchodnímu místu podali zprávu 
s podrobnými údaji o svých pozicích 
v přiměřené lhůtě, včetně pozic, které drží 
na účet svých klientů.

Or. fr

Odůvodnění

Zpráva s podrobnými údaji o pozicích musí být podávána za účelem zveřejnění týdenní 
zprávy. Není tedy nutné získávat tyto údaje o pozicích v reálném čase. Takový požadavek by 
nebyl přiměřený zamýšlenému cíli, zejména s ohledem na náklady způsobené účastníkům 
regulovaných trhů, systémů MTF a systémů OTF. Uvedenou přiměřenou lhůtu by stanovily 
regulační orgány.
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Pozměňovací návrh 1166
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky obchodující s komoditními 
deriváty nebo povolenkami na emise či 
jejich deriváty mimo regulovaný trh, 
v systému MTF nebo OTF poskytly na 
požádání orgánu ESMA a příslušnému 
orgánu úplný rozpis svých pozic 
v reálném čase.

Or. en

Odůvodnění

Napříč celou Unií je třeba shromažďovat konzistentní, podrobné a standardizované údaje a 
agregovat je za účelem efektivního uplatňování limitů pozic pro jednotlivé obchodníky a 
kategorie obchodníků. To přispěje k prevenci narušení funkce určování cen u trhů 
komoditních derivátů a zjišťování a předcházení vzniku systémového rizika.

Pozměňovací návrh 1167
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace pro orgán ESMA a příslušný 
orgán podle prvního a druhého 
pododstavce zahrnují:
i) totožnost obou protistran;
ii) přesný čas veškerých změn pozice;
iii) pomyslnou hodnotu pozice;
iv) splatnost pozice;
v) velikost pozice na základě ekvivalentu 
termínových obchodů (futures);
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vi) údaj, zda pozice objektivně snižuje 
rizika přímo spojená s obchodními 
činnostmi souvisejícími s danou 
komoditou.

Or. en

Odůvodnění

Napříč celou Unií je třeba shromažďovat konzistentní, podrobné a standardizované údaje a 
agregovat je za účelem efektivního uplatňování limitů pozic pro jednotlivé obchodníky a 
kategorie obchodníků. To přispěje k prevenci narušení funkce určování cen u trhů 
komoditních derivátů a zjišťování a předcházení vzniku systémového rizika.

Pozměňovací návrh 1168
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulovaný trh, systém MTF nebo systém 
OTF klasifikuje členy, účastníky a jejich 
klienty jako obchodníky podle povahy 
jejich hlavní činnosti, a to s přihlédnutím 
k jakémukoliv platnému povolení 
provozovat činnost jako:

Regulovaný trh, systém MTF nebo systém 
OTF nebo případně odpovídající příslušné 
orgány klasifikují osoby, které drží pozici 
v příslušném finančním nástroji, jako 
obchodníky podle výslovných pokynů a 
kritérií definovaných orgánem ESMA a 
podle povahy jejich hlavní činnosti, a to 
s přihlédnutím k jakémukoliv platnému 
povolení provozovat činnost jako:

Or. en

Pozměňovací návrh 1169
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulovaný trh, systém MTF nebo systém Osoby, které drží pozici v příslušném 
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OTF klasifikuje členy, účastníky a jejich 
klienty jako obchodníky podle povahy 
jejich hlavní činnosti, a to s přihlédnutím 
k jakémukoliv platnému povolení 
provozovat činnost jako:

finančním nástroji, jsou klasifikovány 
podle povahy jejich hlavní činnosti, a to 
s přihlédnutím k jakémukoliv platnému 
povolení provozovat činnost jako:

Or. en

Pozměňovací návrh 1170
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obchodní podnik; d) obchodní podnik provádějící zajišťovací 
transakce v dobré víře;

Or. en

Pozměňovací návrh 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávách uvedených v odst. 1 písm. a) 
by měl být uveden počet dlouhých a 
krátkých pozic podle kategorie 
obchodníka, jejich změny od předložení 
předchozí zprávy, procentuální podíl 
celkových otevřených úrokových pozic 
podle jednotlivých kategorií a počet 
obchodníků v jednotlivých kategoriích.

Ve zprávách uvedených v odst. 1 písm. a) 
se uvádí uveden počet dlouhých a krátkých 
pozic podle kategorie obchodníka, jejich 
změny od předložení předchozí zprávy, 
procentuální podíl celkových otevřených 
úrokových pozic podle jednotlivých 
kategorií a počet obchodníků 
v jednotlivých kategoriích.

Zprávy uvedené v odst. 1 písm. a) a 
v odstavci 1a také rozlišují mezi:
i) pozicemi, které byly určeny jako pozice 
objektivně snižující rizika přímo spojená 
s obchodními činnostmi souvisejícími 



AM\901766CS.doc 133/157 PE489.466v01-00

CS

s danou komoditou;
ii) jinými pozicemi.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné uplatňovat limity na pozice, které budou mezi jednotlivými obchodními místy 
navzájem v souladu, měly by být transakce, které se netýkají podkladové obchodní expozice, 
označeny a hlášeny. Údaje v tomto systému pak umožní příslušným orgánům dočasně omezit 
vytváření dalších pozic, které neslouží účelům zajištění. Příslušným orgánům budou rovněž 
pomáhat sledovat a zmírňovat rozsáhlá a systémová rizika.

Pozměňovací návrh 1172
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávách uvedených v odst. 1 písm. a) 
by měl být uveden počet dlouhých a 
krátkých pozic podle kategorie 
obchodníka, jejich změny od předložení 
předchozí zprávy, procentuální podíl 
celkových otevřených úrokových pozic 
podle jednotlivých kategorií a počet 
obchodníků v jednotlivých kategoriích.

Ve zprávách uvedených v odstavci 1 by 
měl být uveden počet dlouhých a krátkých 
pozic podle kategorie obchodníka, jejich 
změny od předložení předchozí zprávy, 
procentuální podíl celkových otevřených 
úrokových pozic podle jednotlivých 
kategorií a počet obchodníků 
v jednotlivých kategoriích.

Zprávy budou rovněž rozlišovat mezi 
pozicemi, které objektivně snižují rizika 
přímo spojená s obchodními činnostmi, a 
jinými pozicemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1173
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávách uvedených v odst. 1 písm. a) 
by měl být uveden počet dlouhých a 
krátkých pozic podle kategorie 
obchodníka, jejich změny od předložení 
předchozí zprávy, procentuální podíl 
celkových otevřených úrokových pozic 
podle jednotlivých kategorií a počet 
obchodníků v jednotlivých kategoriích.

Ve zprávách uvedených v odst. 1 písm. a) 
by měl být uveden počet a tržní a 
pomyslná hodnota hrubých a otevřených 
dlouhých a krátkých pozic podle kategorie 
držitele pozic, jejich změny od předložení 
předchozí zprávy, procentuální podíl 
celkových krátkých a dlouhých 
otevřených úrokových pozic podle 
jednotlivých kategorií a počet držitelů 
pozic v jednotlivých kategoriích.

Or. en

Pozměňovací návrh 1174
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávách uvedených v odst. 1 písm. a) 
by měl být uveden počet dlouhých a 
krátkých pozic podle kategorie 
obchodníka, jejich změny od předložení 
předchozí zprávy, procentuální podíl 
celkových otevřených úrokových pozic 
podle jednotlivých kategorií a počet 
obchodníků v jednotlivých kategoriích.

Ve zprávách uvedených v odst. 1 písm. a) 
by měl být uveden počet dlouhých a 
krátkých pozic podle kategorie držitele 
pozic, jejich změny od předložení 
předchozí zprávy, procentuální podíl 
celkových krátkých a dlouhých 
otevřených úrokových pozic podle 
jednotlivých kategorií a počet držitelů 
pozic v jednotlivých kategoriích.

Or. en

Pozměňovací návrh 1175
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely zpráv uvedených v písmenech 
a), aa) a b) výpočet krátkých a dlouhých 
hrubých a otevřených pozic i pomyslných 
hodnot v přímém a nepřímém držení 
příslušné osoby, včetně výpočtu pomocí 
indexu, koše cenných papírů nebo podílu 
ve fondu obchodovaném na burze či jiném 
subjektu, zohlední, zda jsou uplatňovány 
různé investiční strategie pro konkrétní 
aktivum nebo kategorii aktiv 
prostřednictvím více než jednoho 
samostatného fondu řízeného týmž 
správcem fondu, zda je uplatňována 
stejná investiční strategie pro konkrétní 
aktivum a kategorii aktiv prostřednictvím 
více než jednoho fondu a zda je volitelným 
způsobem řízeno více než jedno portfolio 
v rámci téhož subjektu na základě stejné 
investiční strategie pro konkrétní aktivum 
nebo kategorii aktiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem ke 
stanovení formátu zpráv uvedených 
v odst. 1 písm. a) a obsahu informací, jež 
mají být poskytnuty v souladu s odstavcem 
2.

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem ke 
stanovení formátu zpráv uvedených 
v odstavci 1a a obsahu informací, jež mají 
být poskytnuty v souladu s odstavcem 2.

Or. en



PE489.466v01-00 136/157 AM\901766CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1177
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem ke 
stanovení formátu zpráv uvedených 
v odst. 1 písm. a) a obsahu informací, jež 
mají být poskytnuty v souladu s odstavcem 
2.

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem ke 
stanovení formátu zpráv uvedených 
v odst. 1 písm. a) a obsahu informací, jež 
mají být poskytnuty v souladu s odstavcem 
2 a čl. 59 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1178
Rachida Dati

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem ke 
stanovení formátu zpráv uvedených v odst. 
1 písm. a) a obsahu informací, jež mají být 
poskytnuty v souladu s odstavcem 2.

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem ke 
stanovení formátu zpráv uvedených v odst. 
1 písm. a), obsahu informací, jež mají být 
poskytnuty, a lhůty, v níž musí být 
poskytnuty, v souladu s odstavcem 2.

Or. fr

Odůvodnění

Zpráva s podrobnými údaji o pozicích musí být podávána za účelem zveřejnění týdenní 
zprávy. Není tedy nutné získávat tyto údaje o pozicích v reálném čase. Takový požadavek by 
nebyl přiměřený zamýšlenému cíli, zejména s ohledem na náklady způsobené účastníkům 
regulovaných trhů, systémů MTF a systémů OTF. Uvedenou přiměřenou lhůtu by stanovily 
regulační orgány.
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Pozměňovací návrh 1179
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření ke 
stanovení prahových hodnot uvedených 
v odst. 1 posledním pododstavci a 
upřesnění kategorií členů, účastníků nebo 
klientů uvedených v odstavci 3.

Orgán ESMA předloží Komisi návrhy 
regulačních technických norem týkajících 
se opatření ke stanovení prahových hodnot 
uvedených v odst. 1 posledním 
pododstavci a přijme příslušné pokyny, 
kritéria a požadavky na oznamování pro
upřesnění kategorií členů, účastníků,
mimoburzovních obchodníků nebo klientů 
uvedených v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1180
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření ke 
stanovení prahových hodnot uvedených 
v odst. 1 posledním pododstavci a 
upřesnění kategorií členů, účastníků nebo 
klientů uvedených v odstavci 3.

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem ke 
stanovení prahových hodnot uvedených 
v odst. 1 posledním pododstavci a 
upřesnění kategorií členů, účastníků nebo 
klientů uvedených v odstavci 3.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou otázku, kterou tedy může lépe zpracovat orgán ESMA.
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Pozměňovací návrh 1181
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření ke 
stanovení prahových hodnot uvedených 
v odst. 1 posledním pododstavci a 
upřesnění kategorií členů, účastníků nebo 
klientů uvedených v odstavci 3.

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření ke 
stanovení prahových hodnot uvedených 
v odst. 1 posledním pododstavci a 
upřesnění kategorií držitelů pozic
uvedených v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1182
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1183
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 95 
týkajících se opatření ke stanovení 
požadavku, aby zprávy uvedené v odst. 1 
písm. a) byly zasílány ve stanoveném 
týdenním termínu orgánu ESMA, který je 
centrálně zveřejní.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1184
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 95 
týkajících se opatření ke stanovení 
požadavku, aby zprávy uvedené v odst. 1 
písm. a) byly zasílány ve stanoveném 
týdenním termínu orgánu ESMA, který je 
centrálně zveřejní.

Orgán ESMA může vyžadovat, aby zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. a) byly zasílány ve 
stanoveném týdenním termínu za účelem 
centrálního zveřejnění.

Orgán ESMA předloží tyto 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
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Odůvodnění

Jedná se o technickou otázku, kterou tedy může lépe zpracovat orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 1185
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem, jimiž 
upřesní opatření ke stanovení požadavku, 
aby zprávy uvedené v odst. 1 písm. a) byly 
zasílány ve stanoveném denním čase 
orgánu ESMA, který je centrálně zveřejní. 
Tyto technické normy umožní veřejné 
oznamování snadným a přístupným 
způsobem, který umožní rozpoznat trendy 
a rizika obchodování s komoditními 
deriváty na obchodních místech, mimo 
burzu a na základních komoditních trzích.
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[…]*.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
______________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1186
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pro účely čl. 59 odst. 1 orgán ESMA 
v úzké spolupráci s Evropskou radou pro 
systémová rizika a ostatními příslušnými 
odvětvovými orgány dohledu z Unie a 
třetích zemí vypracuje návrhy regulačních 
technických norem, v nichž stanoví 
soubor příslušných ukazatelů a prahových 
hodnot vyžadovaných pro sledování 
vlastností základních komoditních trhů, 
jakož i podrobnosti strukturovaných a 
agregovaných informací, které musí 
poskytovat účastníci trhu, regulované 
trhy, systémy MTF a OTF a registry 
obchodních údajů podle nařízení (EU) 
č. …/… [EMIR] příslušným orgánům, 
orgánu ESMA a Evropské radě pro 
systémová rizika.
Tyto ukazatele budou používat zejména 
příslušné orgány a divize orgánu ESMA 
pro komodity stanovená v článku 35 
nařízení (EU) č. …/… [MIFIR] s cílem 
postoupit k pravidelnému a 
strukturovanému hloubkovému přezkumu 
modelů výroby, spotřeby, zprostředkování, 
přepravy, odhadovaných a oficiálních 
úrovní zásob včetně předplacených smluv, 
volných kapacit, dlouhodobých trendů 
poptávky a nabídky na základních 
komoditních trzích, stejně jako výkyvů 
trhu a vzorců korelace základních 
komoditních trhů s ostatními aktivy a 
kategoriemi aktiv.
Orgán ESMA předloží návrhy těchto 
regulačních technických norem Komisi do 
[31. prosince 2012].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1187
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 povolí členské 
státy kterémukoli organizátorovi trhu 
provozovat služby vykazování údajů 
v rámci APA, CTP a ARM, pokud bylo 
dříve ověřeno, že splňuje ustanovení této 
kapitoly. Tato služba je zahrnuta do jeho 
povolení.

2. Odchylně od odstavce 1 povolí členské 
státy kterémukoli organizátorovi trhu 
provozovat služby vykazování údajů 
v rámci APA a ARM, pokud bylo dříve 
ověřeno, že splňuje ustanovení této 
kapitoly. Tato služba je zahrnuta do jeho 
povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1188
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby všichni 
členové řídícího orgánu poskytovatele 
služeb vykazování údajů měli po celou 
dobu dostatečně dobrou pověst, měli
dostatečné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti a aby výkonu svých povinností 
věnovali dostatek času.

Členové řídícího orgánu poskytovatele 
služeb vykazování údajů musí mít po celou 
dobu dostatečně dobrou pověst, dostatečné 
znalosti, dovednosti a zkušenosti a musí
výkonu svých povinností věnovat dostatek 
času.

Or. en

Odůvodnění

Co se týče správy a řízení společností, je velmi důležité, abychom v rámci směrnice MiFID 
zavedli tytéž požadavky jako ve směrnici CRD IV. Tyto pozměňovací návrhy mají proto stejný 
smysl jako pozměňovací návrhy předložené skupinou ECR k návrhům směrnice CRD IV.
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Pozměňovací návrh 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídící orgán musí mít odpovídající úroveň 
kolektivních znalostí, dovedností a 
zkušeností, aby dokázal porozumět 
činnostem poskytovatele služeb 
vykazování údajů. Členské státy zajistí, 
aby každý člen řídícího orgánu jednal
čestně, bezúhonně a nezávisle, a mohl tak 
účinně posuzovat a napadat rozhodnutí 
vrcholového vedení.

Řídící orgán musí mít odpovídající úroveň 
kolektivních znalostí, dovedností a 
zkušeností, aby dokázal porozumět 
činnostem poskytovatele služeb 
vykazování údajů. Každý člen řídícího 
orgánu musí jednat čestně, bezúhonně a 
nezávisle, aby mohl účinně posuzovat a 
napadat rozhodnutí vrcholového vedení.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1190
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud organizátor trhu žádá o povolení 
k provozování APA, CTP nebo ARM a 
členové řídícího orgánu APA, CTP nebo 
ARM jsou zároveň členy řídícího orgánu 
regulovaného trhu, má se u těchto osob za 
to, že splňují požadavek stanovený 
v prvním pododstavci.

Pokud organizátor trhu žádá o povolení 
k provozování APA nebo ARM a členové 
řídícího orgánu APA nebo ARM jsou 
zároveň členy řídícího orgánu 
regulovaného trhu, má se u těchto osob za 
to, že splňují požadavek stanovený 
v prvním pododstavci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1191
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 65 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 65a
Zřízení evropského systému 

konsolidovaných obchodních informací
1. Bude zřízen jednotný evropský systém 
konsolidovaných obchodních informací 
(ECT) s cílem konsolidovat údaje o všech 
transakcích s majetkovými cennými 
papíry a jim podobnými nástroji, které 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo obchodovány na 
regulovaném trhu nebo v systému MTF.
2. Evropský systém konsolidovaných 
obchodních informací bude v EU řízen 
jediným subjektem, vedle požadavků, 
které určí Evropská komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci. Akty v přenesené pravomoci 
budou popisovat i postup jmenování 
tohoto subjektu formou nabídkového 
řízení, které provede Evropská komise.
3. Evropský systém konsolidovaných 
obchodních informací bude rozšířen i na 
neakciové finanční nástroje, konkrétně na 
dluhopisy, a to nejméně (2) roky po 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1192
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace zveřejňované systémem APA 
zahrnují alespoň tyto údaje:
a) identifikaci finančního nástroje;
b) cenu, za niž byla transakce uzavřena;
c) objem transakce;
d) dobu transakce;
e) čas vykázání transakce;
f) cenovou notaci transakce;
g) obchodní místo, ve kterém byla 
transakce provedena, v jiném případě kód 
„OTC“;
h) případně údaj, že transakce podléhala 
zvláštním podmínkám.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované komerční řešení pro údaje o trhu přinese přesné a cenově dostupné 
konsolidované údaje jen tehdy, jestliže orgán ESMA vydá společné evropské normy pro údaje 
a jestliže pak bude kvalita a konzistentnost údajů zaručena regulovanými schválenými systémy 
zveřejňování (APA), jejichž prostřednictvím se údaje o trhu zveřejní.

Pozměňovací návrh 1193
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Domovský členský stát požaduje, aby měl 
poskytovatel CTP zavedeny odpovídající 
politiky a opatření ke shromažďování 
informací zveřejňovaných v souladu 
s články 5 a 19 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR], ke konsolidaci těchto informací 
v souvislý tok elektronických dat a ke 
zveřejnění těchto informací v okamžiku, 
který je vzhledem k technickým 

Domovský členský stát požaduje, aby měl 
poskytovatel CTP zavedeny odpovídající 
politiky a opatření ke shromažďování 
informací zveřejňovaných v souladu 
s články 5 a 19 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR], ke konsolidaci těchto informací 
v souvislý tok elektronických dat a ke 
zveřejnění těchto informací v reálném 
čase, a za přiměřených obchodních 
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možnostem co nejbližší reálnému času, a 
za přiměřených obchodních podmínek. 
Tyto informace zahrnují alespoň tyto 
údaje:

podmínek. Tyto informace zahrnují 
alespoň tyto údaje:

Or. en

Odůvodnění

Pro vyloučení pochyb by měla být formulace změněna nejlépe na formulaci „v reálném čase“ 
namísto „v okamžiku, který je vzhledem k technickým možnostem co nejbližší reálnému času“. 
Druhá formulace obsahuje spojení převzaté ze směrnice MiFID I, používané zejména 
v případě poobchodní transparentnosti mimo burzu, která umožňuje započítávat jako reálný 
čas maximální prodlení až tří minut v případě, že byl obchod uzavřen po telefonu.

Pozměňovací návrh 1194
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) případně automatizovaný systém 
obchodování, který danou transakci 
generoval;

Or. en

Odůvodnění

Protože velkou část objemu transakcí negenerují lidé, ale algoritmy, je důležité mít možnost 
vědět, který algoritmus byl použit.

Pozměňovací návrh 1195
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) pokud byla transakce provedena 
mimoburzovně, povahu dané transakce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1196
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) zda transakce představovala prodej na 
krátko podle čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení 
(EU) č. 236/2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 1197
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace musí být dostupné bezplatně
patnáct minut po zveřejnění transakce. 
Domovský členský stát požaduje, aby 
poskytovatel CTP tyto informace dokázal 
účinně a jednotně šířit způsobem, který 
k těmto informacím zajistí rychlý přístup, 
bez diskriminace a ve formátech, jež jsou 
pro účastníky trhu snadno přístupné a 
použitelné.

Konsolidované informace po uzavření 
obchodu musí být pro účely informování 
veřejnosti dostupné bez licenčních 
poplatků za údaje patnáct minut po 
zveřejnění.  Přístup odborníků na trhu 
k údajům v reálném čase by měl probíhat 
za přiměřených obchodních podmínek 
uložených poskytovatelem CTP. 
Domovský členský stát požaduje, aby 
poskytovatel CTP tyto informace dokázal 
účinně a jednotně šířit způsobem, který 
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k těmto informacím zajistí rychlý přístup, 
bez diskriminace a ve formátech, jež jsou 
pro účastníky trhu snadno přístupné a 
použitelné.

Or. en

Odůvodnění

Informace musí být poskytovány bezplatně 15 minut po zveřejnění transakce. Formulaci je 
třeba upravit, aby měl poskytovatel CTP možnost své služby agregování zpoplatnit. Protože 
zdroje údajů (obchodní místa) by v tomto případě nevybíraly žádné licenční poplatky za 
údaje, bylo by možné dát k dispozici nákladově velmi efektivní řešení.

Pozměňovací návrh 1198
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) případně automatizovaný systém 
obchodování, který danou transakci 
generoval;

Or. en

Pozměňovací návrh 1199
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) pokud byla transakce provedena 
mimoburzovně, povahu dané transakce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1200
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace musí být dostupné bezplatně 
patnáct minut po zveřejnění transakce. 
Domovský členský stát požaduje, aby 
poskytovatel CTP tyto informace dokázal 
účinně a jednotně šířit způsobem, který 
k těmto informacím zajistí rychlý přístup, 
bez diskriminace a v obecně přijímaných 
formátech, jež jsou interoperabilní a pro 
účastníky trhu snadno přístupné a 
použitelné.

Konsolidované informace po uzavření 
obchodu musí být pro účely informování 
veřejnosti dostupné bez licenčních 
poplatků za údaje patnáct minut po 
zveřejnění transakce.  Přístup odborníků 
na trhu k informacím v reálném čase by 
měl probíhat za přiměřených obchodních 
podmínek uložených poskytovatelem CTP.
Domovský členský stát požaduje, aby 
poskytovatel CTP tyto informace dokázal 
účinně a jednotně šířit způsobem, který 
k těmto informacím zajistí rychlý přístup, 
bez diskriminace a v obecně přijímaných
formátech, jež jsou interoperabilní a pro 
účastníky trhu snadno přístupné a 
použitelné.

Or. en

Odůvodnění

Informace musí být poskytovány bezplatně 15 minut po zveřejnění transakce. Formulaci je 
třeba upravit, aby měl poskytovatel CTP možnost své služby agregování zpoplatnit. Protože 
zdroje údajů (obchodní místa) by v tomto případě nevybíraly žádné licenční poplatky za 
údaje, bylo by možné dát k dispozici nákladově velmi efektivní řešení.

Pozměňovací návrh 1201
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domovský členský stát požaduje, aby 3. Domovský členský stát požaduje, aby 
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poskytovatel CTP zajistil konsolidaci 
poskytnutých údajů alespoň
z regulovaných trhů, systémů MTF, 
systémů OTF a systémů APA a pro 
finanční nástroje uvedené v aktech 
v přenesené pravomoci podle odst. 8 
písm. c).

poskytovatel CTP zajistil konsolidaci 
poskytnutých údajů ze všech regulovaných 
trhů, systémů MTF, systémů OTF a 
systémů APA a pro finanční nástroje 
spadající do působnosti této směrnice 
s cílem zajistit poskytování úplných 
konsolidovaných obchodních informací.

Or. en

Odůvodnění

Jediný způsob, jak zajistit vznik systému úplných konsolidovaných obchodních informací 
prostřednictvím konkurenčních komerčních poskytovatelů, je požadovat, aby konsolidovali 
údaje všech registrovaných systémů APA. Proto budou konsolidovány všechny oznámené 
transakce. Poskytovatelé CTP si budou nadále konkurovat, ale investoři budou mít k dispozici 
úplné konsolidované obchodní informace, což jim umožní zjistit, zda byly jejich obchody 
skutečně provedeny nejlepším způsobem.

Pozměňovací návrh 1202
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domovský členský stát požaduje, aby 
poskytovatel CTP zajistil konsolidaci 
poskytnutých údajů alespoň 
z regulovaných trhů, systémů MTF, 
systémů OTF a systémů APA a pro 
finanční nástroje uvedené v aktech 
v přenesené pravomoci podle odst. 8
písm. c).

3. Orgán ESMA požaduje, aby 
poskytovatel CTP zajistil konsolidaci 
poskytnutých údajů alespoň 
z regulovaných trhů, systémů MTF, 
systémů OTF a systémů APA a pro 
všechny finanční nástroje.

Or. en

Odůvodnění

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
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confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Pozměňovací návrh 1203
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domovský členský stát požaduje, aby 
poskytovatel CTP zajistil konsolidaci 
poskytnutých údajů alespoň 
z regulovaných trhů, systémů MTF, 
systémů OTF a systémů APA a pro 
finanční nástroje uvedené v aktech 
v přenesené pravomoci podle odst. 8 
písm. c).

3. Domovský členský stát požaduje, aby 
poskytovatel CTP zajistil konsolidaci 
poskytnutých údajů alespoň 
z regulovaných trhů, systémů MTF a 
systémů APA a pro finanční nástroje 
uvedené v aktech v přenesené pravomoci 
podle odst. 8 písm. c).

Or. en

Pozměňovací návrh 1204
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání aktů
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření 
k objasnění přiměřených obchodních 

7. Komise do […]* přijme akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkající se opatření 
k objasnění přiměřených obchodních 
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podmínek pro poskytnutí přístupu 
k datovým tokům uvedeným v odstavcích 
1 a 2.

podmínek pro poskytnutí přístupu 
k datovým tokům uvedeným v odstavcích 
1 a 2.

_________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: 6 měsíců 
ode dne vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění a stanovení lhůty, v níž by měla Evropská komise jednat.

Pozměňovací návrh 1205
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise je zmocněna k přijímání aktů
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření, která 
upřesňují:

8. Komise do […] přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94 týkající
se opatření, která upřesňují:

_________________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: 6 měsíců 
ode dne vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění a stanovení lhůty, v níž by měla Evropská komise jednat.

Pozměňovací návrh 1206
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 8 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) obchodní místa, systémy APA a 
finanční nástroje, jejichž údaje musí být 
poskytnuty v datovém toku;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1207
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 8 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) obchodní místa, systémy APA a 
finanční nástroje, jejichž údaje musí být 
poskytnuty v datovém toku;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.
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Pozměňovací návrh 1208
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 8 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jiný způsob zajištění toho, aby údaje 
zveřejněné různými poskytovateli CTP 
byly jednotné a umožňovaly důkladné 
zmapování podobných údajů z jiných 
zdrojů a křížové odkazy na ně.

d) jiný způsob zajištění toho, aby údaje 
zveřejněné různými poskytovateli CTP 
byly shodné.

Or. en

Odůvodnění

Současný návrh by mohl odrážet stávající tržní praxi (dva velmi odlišné soubory údajů mohou 
být přesto navzájem konzistentní, pokud lze rozdíly vysvětlit). Nedosahuje však jediného 
souboru údajů, k němuž je možné přistupovat z více zdrojů. Proto se toho pozměňovací návrh 
snaží dosáhnout.

Pozměňovací návrh 1209
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8 a. Komise jmenuje jediného evropského 
poskytovatele CTP prostřednictvím 
spravedlivého a transparentního 
nabídkového řízení. Při jmenování 
poskytovatele CTP Komise zohlední míru, 
v níž jsou uchazeči schopni plnit 
podmínky uvedené v tomto článku, kvalitu 
služeb, které nabízejí, a jejich poplatky.
Pro zajištění spravedlivého a 
transparentního nabídkového řízení orgán 
ESMA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem ke stanovení 
standardů, které mají být v nabídkovém 
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řízení použity.

Or. en

Odůvodnění

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Pozměňovací návrh 1210
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 67 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 67a
Jednotná konsolidovaná databáze

Orgán ESMA poskytne do […]* 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
stanovisko ohledně dostupnosti vysoce 
kvalitních informací po uzavření obchodu 
zveřejňovaných postupem podle článků 5 
a 19 nařízení (EU) č. .../... [MiFIR] 
v konsolidovaném formátu zachycujícím 
celý trh v souladu se snadno použitelnými 
normami za přijatelnou cenu.
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Jestliže se orgán ESMA bude domnívat, že 
informace po uzavření obchodu 
zveřejňované postupem podle článků 5 a 
19 nejsou dostupné nebo nemají vysokou 
kvalitu či nezachycují celý trh, vydá orgán 
ESMA záporné stanovisko.
V případě záporného stanoviska Komise 
do tří měsíců po obdržení záporného 
stanoviska od orgánu ESMA přijme akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94, týkající se opatření 
upřesňujících zřízení jediného subjektu 
provozujícího systém konsolidovaných 
obchodních informací po uzavření 
obchodu zveřejňovaných postupem podle 
článků 5 a 19.
Orgán ESMA poskytne do […]** 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
stanovisko k dostupnosti vysoce kvalitních 
informací po uzavření obchodu 
zveřejňovaných postupem podle článků 9 
a 20 nařízení (EU) č. .../... [MiFIR] 
v konsolidovaném formátu zachycujícím 
celý trh v souladu se snadno použitelnými 
normami za přijatelnou cenu.
Jestliže se orgán ESMA bude domnívat, že 
informace po uzavření obchodu 
zveřejňované postupem podle článků 9 a 
20 nejsou dostupné nebo nemají vysokou 
kvalitu či nezachycují celý trh, vydá orgán 
ESMA záporné stanovisko.
V případě záporného stanoviska Komise 
do tří měsíců po obdržení záporného 
stanoviska od orgánu ESMA přijme akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94, týkající se opatření 
upřesňujících zřízení jediného subjektu 
provozujícího systém konsolidovaných 
obchodních informací po uzavření 
obchodu zveřejňovaných postupem podle 
článků 9 a 20.
_____________________
*Úř. věst.:  vložte prosím datum: 6 měsíců 
ode dne použití této směrnice.
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**Úř. věst.:  vložte prosím datum: 1 rok 
ode dne použití této směrnice.

Or. en


