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Pozměňovací návrh 97
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Finanční krize odhalila slabá místa, 
pokud jde o transparentnost finančních
trhů. Posílení transparentnosti je proto
jednou ze společných zásad pro posílení 
finančního systému, jak potvrdilo také 
prohlášení skupiny G20 přijaté v Londýně 
dne 2. dubna 2009. Za účelem posílení 
transparentnosti a zlepšení fungování 
vnitřního trhu s finančními nástroji by měl 
být zaveden nový rámec stanovující 
jednotné požadavky na transparentnost 
transakcí na trzích s finančními nástroji. 
Tento rámec by měl stanovit komplexní 
pravidla pro širokou škálu finančních 
nástrojů. Měl by doplnit požadavky na 
transparentnost příkazů a transakcí 
s akciemi stanovené směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 
21. dubna 2004.

(1) Nedávná finanční krize znovu 
prokázala, že trhy nejsou vůbec výkonné.
Spíše opak je pravdou. Nedostatečně 
regulované trhy jsou náchylné ke ztrátě 
transparentnosti, což vede k nadměrné 
spekulaci a k tvorbě ekonomických bublin 
se zničujícími společenskými a 
hospodářskými účinky. Cílem tohoto 
přezkumu je zastavit škodlivou spekulaci a 
podpořit směrování úspor do 
produktivních investic. Posílení 
transparentnosti je jednou ze společných 
zásad pro posílení finančního systému, jak 
potvrdilo také prohlášení skupiny G20 
přijaté v Londýně dne 2. dubna 2009. Za 
účelem posílení transparentnosti a zlepšení 
fungování vnitřního trhu s finančními 
nástroji by měl být zaveden nový rámec 
stanovující jednotné požadavky na 
transparentnost transakcí na trzích 
s finančními nástroji. Tento rámec by měl 
stanovit komplexní pravidla pro širokou 
škálu finančních nástrojů. Měl by doplnit 
požadavky na transparentnost příkazů a 
transakcí s akciemi stanovené směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Měly by být zavedeny a vzájemně úzce 
sladěny definice regulovaného trhu a 
systému MTF tak, aby bylo zřejmé, že plní 
stejnou funkci organizovaného 
obchodování. Definice by měly vyloučit 
dvoustranné systémy, ve kterých investiční 
podnik vstupuje do každého obchodu na 
vlastní účet, a to i jako protistrana, jež 
nenese riziko a vstupuje mezi kupujícího a 
prodávajícího. Pojem „systém“ zahrnuje 
jak veškeré trhy, které jsou tvořeny 
souborem pravidel a platformou pro 
obchodování, tak trhy, jež fungují pouze na 
základě souboru pravidel. Regulované trhy 
a systém MTF nemusí být provozovateli 
„technického“ systému pro párování 
příkazů. Trh, který je tvořen pouze 
souborem pravidel, jenž upravuje aspekty 
týkající se členství, přijímání nástrojů 
k obchodování, obchodování mezi členy, 
povinnosti týkající se hlášení a případně 
transparentnosti, je regulovaným trhem 
nebo systémem MTF ve smyslu tohoto 
nařízení a transakce uzavřené podle 
uvedených pravidel se považují za 
uzavřené v systémech regulovaného trhu či 
v systému MTF. Pojem „nákupní a 
prodejní zájmy“ je třeba chápat v širším 
smyslu, tedy tak, že zahrnuje příkazy, 
kotace a projevy zájmu. Požadavek na to, 
aby byly tyto zájmy sdružovány v systému 
prostřednictvím pevných pravidel 
stanovených organizátorem systému, 
znamená, že budou sdružovány podle 
pravidel systému nebo pomocí protokolů či 
vnitřních provozních postupů systému 
(včetně postupů obsažených 
v programovém vybavení počítačů). 
Pojmem „pevně stanovená pravidla“ se 
rozumí, že tato pravidla neponechávají 
investičnímu podniku provozujícímu 
systém MTF žádnou volnost v rozhodování 
o tom, jak se mohou zájmy vzájemně 
ovlivňovat. Uvedené definice vyžadují, aby 
se zájmy sdružovaly způsobem vedoucím 

(6) Měly by být vyjasněny a nadále zůstat 
vzájemně úzce sladěny definice 
regulovaného trhu a systému MTF tak, aby 
bylo zřejmé, že plní stejnou funkci 
organizovaného obchodování. Definice by 
měly vyloučit dvoustranné systémy, ve 
kterých investiční podnik vstupuje do 
každého obchodu na vlastní účet, a to i 
jako protistrana, jež nenese riziko a 
vstupuje mezi kupujícího a prodávajícího. 
Pojem „systém“ zahrnuje jak veškeré trhy, 
které jsou tvořeny souborem pravidel a 
platformou pro obchodování, tak trhy, jež 
fungují pouze na základě souboru pravidel. 
Regulované trhy a systém MTF nemusí být 
provozovateli „technického“ systému pro 
párování příkazů. Trh, který je tvořen 
pouze souborem pravidel, jenž upravuje 
aspekty týkající se členství, přijímání 
nástrojů k obchodování, obchodování mezi 
členy, povinnosti týkající se hlášení a 
případně transparentnosti, je regulovaným 
trhem nebo systémem MTF ve smyslu 
tohoto nařízení a transakce uzavřené podle 
uvedených pravidel se považují za 
uzavřené v systémech regulovaného trhu či 
v systému MTF. Pojem „nákupní a 
prodejní zájmy“ je třeba chápat v širším 
smyslu, tedy tak, že zahrnuje příkazy, 
kotace a projevy zájmu. Definice 
regulovaných trhů a systémů MTF by 
neměly zahrnovat žádný odkaz na tato 
obchodní místa, čímž by se řešila jedna 
z hlavních nejednoznačností, již vytváří 
původní směrnice. Stávající požadavky na 
tyto dva druhy obchodních míst by měly 
zůstat zachovány, ale měly by být 
předkládány odděleně od definic, aby bylo 
zajištěno, že definice pokryjí funkci 
obchodování, jež bude poté podléhat 
jasnému souboru pravidel. Jeden 
z důležitých požadavků se týká povinnosti, 
aby byly tyto zájmy sdružovány v systému 
prostřednictvím pevných pravidel 
stanovených organizátorem systému, což 
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k uzavření smlouvy, tedy aby realizace 
probíhala podle pravidel systému nebo 
pomocí protokolů či vnitřních provozních 
postupů systému.

znamená, že budou sdružovány podle 
pravidel systému nebo pomocí protokolů či 
vnitřních provozních postupů systému 
(včetně postupů obsažených 
v programovém vybavení počítačů). 
Pojmem „pevně stanovená pravidla“ se 
rozumí, že tato pravidla neponechávají 
investičnímu podniku provozujícímu 
systém MTF žádnou volnost v rozhodování 
o tom, jak se mohou zájmy vzájemně 
ovlivňovat. Uvedené definice vyžadují, aby 
se zájmy sdružovaly způsobem vedoucím 
k uzavření smlouvy, tedy aby realizace 
probíhala podle pravidel systému nebo 
pomocí protokolů či vnitřních provozních 
postupů systému.

Or. en

Odůvodnění

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Pozměňovací návrh 99
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Měly by být zavedeny a vzájemně úzce
sladěny definice regulovaného trhu a
systému MTF tak, aby bylo zřejmé, že plní 
stejnou funkci organizovaného 
obchodování. Definice by měly vyloučit 
dvoustranné systémy, ve kterých 
investiční podnik vstupuje do každého 

(6) Měly by být zavedeny definice 
regulovaného trhu, systému MTF a OTF 
tak, aby pokryly funkci mnohostranného 
organizovaného obchodování. Definice 
regulovaných trhů a MTF by měly být 
sladěny tak, aby bylo zřejmé, že 
představují v podstatě stejný druh 
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obchodu na vlastní účet, a to i jako 
protistrana, jež nenese riziko a vstupuje 
mezi kupujícího a prodávajícího. Pojem 
„systém“ zahrnuje jak veškeré trhy, které 
jsou tvořeny souborem pravidel a 
platformou pro obchodování, tak trhy, jež 
fungují pouze na základě souboru pravidel. 
Regulované trhy a systém MTF nemusí být 
provozovateli „technického“ systému pro 
párování příkazů. Trh, který je tvořen 
pouze souborem pravidel, jenž upravuje 
aspekty týkající se členství, přijímání 
nástrojů k obchodování, obchodování mezi 
členy, povinnosti týkající se hlášení a 
případně transparentnosti, je regulovaným 
trhem nebo systémem MTF ve smyslu 
tohoto nařízení a transakce uzavřené podle 
uvedených pravidel se považují za 
uzavřené v systémech regulovaného trhu či 
v systému MTF. Pojem „nákupní a 
prodejní zájmy“ je třeba chápat v širším 
smyslu, tedy tak, že zahrnuje příkazy, 
kotace a projevy zájmu. Požadavek na to, 
aby byly tyto zájmy sdružovány v systému 
prostřednictvím pevných pravidel 
stanovených organizátorem systému, 
znamená, že budou sdružovány podle 
pravidel systému nebo pomocí protokolů či 
vnitřních provozních postupů systému 
(včetně postupů obsažených 
v programovém vybavení počítačů). 
Pojmem „pevně stanovená pravidla“ se 
rozumí, že tato pravidla neponechávají 
investičnímu podniku provozujícímu 
systém MTF žádnou volnost v rozhodování 
o tom, jak se mohou zájmy vzájemně 
ovlivňovat. Uvedené definice vyžadují, aby 
se zájmy sdružovaly způsobem vedoucím 
k uzavření smlouvy, tedy aby realizace 
probíhala podle pravidel systému nebo 
pomocí protokolů či vnitřních provozních 
postupů systému.

organizovaného obchodování. Definice 
OTF by měla být podobná, ale měla by 
umožňovat organizátorovi OTF vyšší 
stupeň flexibility v nastavení vlastních 
pravidel a postupů, aby bylo zajištěno, že 
může pokrýt všechny formy 
organizovaného mnohostranného 
obchodování, které nespadají do kategorií 
regulovaného trhu a MTF. Definice by 
neměly vyloučit systémy, ve kterých 
organizátor působí jako hlavní strana, jež 
nenese riziko a vstupuje mezi kupujícího a 
prodávajícího. Pojem „systém“ zahrnuje 
jak veškeré trhy, které jsou tvořeny 
souborem pravidel a platformou pro 
obchodování, tak trhy, jež fungují pouze na 
základě souboru pravidel. Regulované trhy,
systém MTF a OTF nemusí být 
provozovateli systému centrální knihy 
příkazů pro párování příkazů, ale mohou 
být provozovateli jiných obchodních 
protokolů, včetně systémů, v nichž 
uživatelé mohou požádat o kotace více 
poskytovatelů. Trh, který je tvořen pouze 
souborem pravidel, jenž upravuje aspekty 
týkající se členství, přijímání nástrojů 
k obchodování, obchodování mezi členy, 
povinnosti týkající se hlášení a případně 
transparentnosti, je regulovaným trhem 
nebo systémem MTF nebo OTF ve smyslu 
tohoto nařízení a transakce uzavřené podle 
uvedených pravidel se považují za 
uzavřené v systémech regulovaného trhu či 
v systému MTF nebo OTF. Uvedené 
definice vyžadují, aby se nákupní a 
prodejní zájmy sdružovaly způsobem 
vedoucím k uzavření smlouvy, tedy aby 
realizace probíhala podle pravidel 
systému nebo pomocí protokolů či 
vnitřních provozních postupů systému. 
Pojem „nákupní a prodejní zájmy“ je třeba 
chápat v širším smyslu, tedy tak, že 
zahrnuje příkazy, kotace a projevy zájmu. 
Na regulované trhy a MTF by se měl 
vztahovat požadavek na to, aby byly tyto 
zájmy sdružovány v systému 
prostřednictvím pevných pravidel 
stanovených organizátorem systému, 
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znamená, že budou sdružovány podle 
pravidel systému nebo pomocí protokolů či 
vnitřních provozních postupů systému 
(včetně postupů obsažených 
v programovém vybavení počítačů). 
Pravidla neponechávají regulovanému 
trhu nebo investičnímu podniku 
provozujícímu systém MTF žádnou 
volnost v rozhodování o tom, jak se mohou 
zájmy vzájemně ovlivňovat.

Or. en

Odůvodnění

Na všechna obchodní místa – regulované trhy, MTF a OTF – by se měly vztahovat podobné 
vysoké požadavky, jimiž se řídí přístup a provádění obchodů prostřednictvím systému. Aby 
však v rámci režimu byla zajištěna dostatečná flexibilita, která by obsáhla sítě křížení příkazů 
zadaných makléři a některé druhy obchodních míst pro obchodování se standardizovanými 
likvidními deriváty, je nezbytné, aby organizátoři OTF měli určitý vyšší stupeň flexibility v 
nastavení vlastních pravidel a postupů.

Pozměňovací návrh 100
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Měly by být zavedeny a vzájemně úzce 
sladěny definice regulovaného trhu a 
systému MTF tak, aby bylo zřejmé, že plní 
stejnou funkci organizovaného 
obchodování. Definice by měly vyloučit 
dvoustranné systémy, ve kterých investiční 
podnik vstupuje do každého obchodu na 
vlastní účet, a to i jako protistrana, jež 
nenese riziko a vstupuje mezi kupujícího a 
prodávajícího. Pojem „systém“ zahrnuje 
jak veškeré trhy, které jsou tvořeny 
souborem pravidel a platformou pro 
obchodování, tak trhy, jež fungují pouze na 
základě souboru pravidel. Regulované trhy 
a systém MTF nemusí být provozovateli 
„technického“ systému pro párování 

(6) Měly by zůstat vzájemně úzce sladěny 
definice regulovaného trhu a systému MTF 
tak, aby bylo zřejmé, že plní stejnou funkci 
organizovaného obchodování. Definice by 
měly vyloučit dvoustranné systémy, ve 
kterých investiční podnik vstupuje do 
každého obchodu na vlastní účet, a to i 
jako protistrana, jež nenese riziko a 
vstupuje mezi kupujícího a prodávajícího. 
Pojem „systém“ zahrnuje jak veškeré trhy, 
které jsou tvořeny souborem pravidel a 
platformou pro obchodování, tak trhy, jež 
fungují pouze na základě souboru pravidel.
Regulované trhy a systém MTF nemusí být 
provozovateli „technického“ systému pro 
párování příkazů. Trh, který je tvořen 
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příkazů. Trh, který je tvořen pouze 
souborem pravidel, jenž upravuje aspekty 
týkající se členství, přijímání nástrojů 
k obchodování, obchodování mezi členy, 
povinnosti týkající se hlášení a případně 
transparentnosti, je regulovaným trhem 
nebo systémem MTF ve smyslu tohoto 
nařízení a transakce uzavřené podle 
uvedených pravidel se považují za 
uzavřené v systémech regulovaného trhu či 
v systému MTF. Pojem „nákupní a 
prodejní zájmy“ je třeba chápat v širším 
smyslu, tedy tak, že zahrnuje příkazy, 
kotace a projevy zájmu. Požadavek na to,
aby byly tyto zájmy sdružovány v systému 
prostřednictvím pevných pravidel 
stanovených organizátorem systému, 
znamená, že budou sdružovány podle 
pravidel systému nebo pomocí protokolů či 
vnitřních provozních postupů systému 
(včetně postupů obsažených 
v programovém vybavení počítačů). 
Pojmem „pevně stanovená pravidla“ se 
rozumí, že tato pravidla neponechávají 
investičnímu podniku provozujícímu 
systém MTF žádnou volnost v rozhodování 
o tom, jak se mohou zájmy vzájemně 
ovlivňovat. Uvedené definice vyžadují, aby 
se zájmy sdružovaly způsobem vedoucím 
k uzavření smlouvy, tedy aby realizace 
probíhala podle pravidel systému nebo 
pomocí protokolů či vnitřních provozních 
postupů systému.

pouze souborem pravidel, jenž upravuje 
aspekty týkající se členství, přijímání 
nástrojů k obchodování, obchodování mezi 
členy, povinnosti týkající se hlášení a 
případně transparentnosti, je regulovaným 
trhem nebo systémem MTF ve smyslu 
tohoto nařízení a transakce uzavřené podle 
uvedených pravidel se považují za 
uzavřené v systémech regulovaného trhu či 
v systému MTF. Pojem „nákupní a 
prodejní zájmy“ je třeba chápat v širším 
smyslu, tedy tak, že zahrnuje příkazy, 
kotace a projevy zájmu. Na definice 
regulovaných trhů a systémů MTF by se 
měly vztahovat jasné soubory pravidel, 
aby byla otevřeně vyjádřena funkce 
obchodování regulovaných trhů a systémů 
MTF. Požadavky na jednotlivé druhy 
obchodních míst by tedy měly být uvedeny 
samostatně. Požadavky, které by měly být 
uváděny samostatně, se týkají povinnosti, 
aby byly tyto zájmy sdružovány v systému 
prostřednictvím pevných pravidel 
stanovených organizátorem systému, což 
znamená, že budou sdružovány podle 
pravidel systému nebo pomocí protokolů či 
vnitřních provozních postupů systému 
(včetně postupů obsažených 
v programovém vybavení počítačů). 
Pojmem „pevně stanovená pravidla“ se 
rozumí, že tato pravidla neponechávají 
investičnímu podniku provozujícímu 
systém MTF žádnou volnost v rozhodování 
o tom, jak se mohou zájmy vzájemně 
ovlivňovat. Uvedené definice vyžadují, aby 
se zájmy sdružovaly způsobem vedoucím 
k uzavření smlouvy, tedy aby realizace 
probíhala podle pravidel systému nebo 
pomocí protokolů či vnitřních provozních 
postupů systému.

Or. en

Odůvodnění

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
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(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Pozměňovací návrh 101
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Měly by být zavedeny a vzájemně úzce 
sladěny definice regulovaného trhu a 
systému MTF tak, aby bylo zřejmé, že plní 
stejnou funkci organizovaného 
obchodování. Definice by měly vyloučit 
dvoustranné systémy, ve kterých investiční 
podnik vstupuje do každého obchodu na 
vlastní účet, a to i jako protistrana, jež 
nenese riziko a vstupuje mezi kupujícího a 
prodávajícího. Pojem „systém“ zahrnuje 
jak veškeré trhy, které jsou tvořeny 
souborem pravidel a platformou pro 
obchodování, tak trhy, jež fungují pouze na 
základě souboru pravidel. Regulované trhy 
a systém MTF nemusí být provozovateli 
„technického“ systému pro párování 
příkazů. Trh, který je tvořen pouze 
souborem pravidel, jenž upravuje aspekty 
týkající se členství, přijímání nástrojů 
k obchodování, obchodování mezi členy, 
povinnosti týkající se hlášení a případně 
transparentnosti, je regulovaným trhem 
nebo systémem MTF ve smyslu tohoto 
nařízení a transakce uzavřené podle 
uvedených pravidel se považují za 
uzavřené v systémech regulovaného trhu či 
v systému MTF. Pojem „nákupní a 
prodejní zájmy“ je třeba chápat v širším 
smyslu, tedy tak, že zahrnuje příkazy, 
kotace a projevy zájmu. Požadavek na to, 

(6) Měly by být vyjasněny a vzájemně úzce 
sladěny definice regulovaného trhu a 
systému MTF tak, aby bylo zřejmé, že plní 
stejnou funkci organizovaného 
obchodování. Definice by měly vyloučit 
dvoustranné systémy, ve kterých investiční 
podnik vstupuje do každého obchodu na 
vlastní účet, a to i jako protistrana, jež 
nenese riziko a vstupuje mezi kupujícího a 
prodávajícího. Pojem „systém“ zahrnuje 
jak veškeré trhy, které jsou tvořeny 
souborem pravidel a platformou pro 
obchodování, tak trhy, jež fungují pouze na 
základě souboru pravidel. Regulované trhy 
a systém MTF nemusí být provozovateli 
„technického“ systému pro párování 
příkazů. Trh, který je tvořen pouze 
souborem pravidel, jenž upravuje aspekty 
týkající se členství, přijímání nástrojů 
k obchodování, obchodování mezi členy, 
povinnosti týkající se hlášení a případně 
transparentnosti, je regulovaným trhem 
nebo systémem MTF ve smyslu tohoto 
nařízení a transakce uzavřené podle 
uvedených pravidel se považují za 
uzavřené v systémech regulovaného trhu či 
v systému MTF. Pojem „nákupní a 
prodejní zájmy“ je třeba chápat v širším 
smyslu, tedy tak, že zahrnuje příkazy, 
kotace a projevy zájmu. Jeden z důležitých 
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aby byly tyto zájmy sdružovány v systému 
prostřednictvím pevných pravidel 
stanovených organizátorem systému, 
znamená, že budou sdružovány podle 
pravidel systému nebo pomocí protokolů či 
vnitřních provozních postupů systému 
(včetně postupů obsažených 
v programovém vybavení počítačů). 
Pojmem „pevně stanovená pravidla“ se 
rozumí, že tato pravidla neponechávají 
investičnímu podniku provozujícímu 
systém MTF žádnou volnost v rozhodování 
o tom, jak se mohou zájmy vzájemně 
ovlivňovat. Uvedené definice vyžadují, aby 
se zájmy sdružovaly způsobem vedoucím 
k uzavření smlouvy, tedy aby realizace 
probíhala podle pravidel systému nebo 
pomocí protokolů či vnitřních provozních 
postupů systému.

požadavků se týká povinnosti, aby byly 
tyto zájmy sdružovány v systému 
prostřednictvím pevných pravidel 
stanovených organizátorem systému, což 
znamená, že budou sdružovány podle 
pravidel systému nebo pomocí protokolů či 
vnitřních provozních postupů systému 
(včetně postupů obsažených 
v programovém vybavení počítačů). 
Pojmem „pevně stanovená pravidla“ se 
rozumí, že tato pravidla neponechávají 
investičnímu podniku provozujícímu 
systém MTF žádnou volnost v rozhodování 
o tom, jak se mohou zájmy vzájemně 
ovlivňovat. Uvedené definice vyžadují, aby 
se zájmy sdružovaly způsobem vedoucím 
k uzavření smlouvy, tedy aby realizace 
probíhala podle pravidel systému nebo 
pomocí protokolů či vnitřních provozních 
postupů systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se zvýšila transparentnost 
evropských trhů a zajistily rovné podmínky 
pro různá obchodní místa nabízející služby, 
je třeba zavést novou kategorii 
organizovaného obchodního systému 
(dále jen „OTF“). Tato nová kategorie je 
široce vymezena, a měla by tak nyní 
i v budoucnosti pokrýt všechny typy 
organizovaného provádění a sjednávání 
obchodů, které neodpovídají funkcím či 
regulativním specifikacím stávajících 
obchodních míst. Je tedy třeba přijmout 
odpovídající organizační požadavky a 
pravidla transparentnosti, která podporují 
účinné určování cen. Do nové kategorie 

(7) Aby se zvýšila transparentnost, 
bezpečnost a účinnost evropských trhů a 
zajistily rovné podmínky pro různá 
obchodní místa nabízející služby, je třeba 
vyjasnit stávající kategorie obchodních 
míst tak, aby se všechny funkčně stejné 
obchody řídily stejnými pravidly. Toto 
vyjasnění by se mělo týkat všech větších 
zdrojů nejednoznačností tak, aby stávající 
obchodní místa mohla nyní 
i v budoucnosti pokrýt všechny typy 
organizovaného provádění a sjednávání 
obchodů. Je tedy třeba přijmout totožné
organizační požadavky a pravidla 
transparentnosti, která podporují účinné 
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spadají i systémy křížení příkazů zadaných 
makléři (broker crossing systems), které 
lze popsat jako vnitřní elektronické 
srovnávací systémy provozované 
investičním podnikem a které provádí 
příkazy klientů proti příkazům jiných 
klientů. Do této nové kategorie spadají
rovněž systémy způsobilé pro obchodování 
s deriváty způsobilými ke zúčtování 
a s dostatečně likvidními deriváty.
Nespadají sem nástroje, při kterých se 
nerealizuje či nesjednává žádný skutečný 
obchod, jako jsou například vývěsky 
používané k inzerci zájmu o prodeje či 
nákup, další subjekty shromažďující či 
sdílející možné zájmy o prodej či nákup 
nebo služby elektronického potvrzení po 
uzavření obchodu.

určování cen, a totožná pravidla, jejichž 
cílem bude zajistit jejich objektivní pevně 
stanovený způsob provádění a 
nediskriminační přístup k platformám. 
Vyjasnění definic regulovaného trhu, 
MTF a systematického internalizátora by 
mělo zajistit, že systémy křížení příkazů 
zadaných makléři (broker crossing 
systems), které lze popsat jako vnitřní 
elektronické srovnávací systémy 
provozované investičním podnikem a které 
provádí příkazy klientů proti příkazům 
jiných klientů, jsou regulovány jako 
systémy MTF nebo jako systematičtí 
internalizátoři v závislosti na tom, jakou
funkci obchodování mají. Vyjasněné 
definice regulovaných trhů, systémů MTF 
a systematických internalizátorů by měly 
zahrnovat rovněž systémy způsobilé pro 
obchodování s deriváty způsobilými ke 
zúčtování a s dostatečně likvidními 
deriváty. Nespadají sem naopak nástroje, 
při kterých se nerealizuje či nesjednává 
žádný skutečný obchod, jako jsou 
například vývěsky používané k inzerci 
zájmu o prodeje či nákup, další subjekty 
shromažďující či sdílející možné zájmy 
o prodej či nákup nebo služby 
elektronického potvrzení po uzavření 
obchodu, které by měly být nadále 
definovány jako OTC. 
(Tato změna (tj. vypuštění „OTF“) se týká 
celého projednávaného legislativního 
textu; její přijetí si vyžaduje technické 
úpravy v celém textu, včetně definice 
v článku 2.)

Or. en

Odůvodnění

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
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including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Pozměňovací návrh 103
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se zvýšila transparentnost 
evropských trhů a zajistily rovné podmínky 
pro různá obchodní místa nabízející služby, 
je třeba zavést novou kategorii 
organizovaného obchodního systému (dále 
jen „OTF“). Tato nová kategorie je široce 
vymezena, a měla by tak nyní 
i v budoucnosti pokrýt všechny typy 
organizovaného provádění a sjednávání 
obchodů, které neodpovídají funkcím či 
regulativním specifikacím stávajících 
obchodních míst. Je tedy třeba přijmout 
odpovídající organizační požadavky a 
pravidla transparentnosti, která podporují 
účinné určování cen. Do nové kategorie 
spadají i systémy křížení příkazů zadaných 
makléři (broker crossing systems), které 
lze popsat jako vnitřní elektronické 
srovnávací systémy provozované 
investičním podnikem a které provádí
příkazy klientů proti příkazům jiných 
klientů. Do této nové kategorie spadají 
rovněž systémy způsobilé pro obchodování 
s deriváty způsobilými ke zúčtování 
a s dostatečně likvidními deriváty. 
Nespadají sem nástroje, při kterých se 

(7) Aby se zvýšila transparentnost 
evropských trhů a zajistily rovné podmínky 
pro různá obchodní místa nabízející 
mnohostranné služby, je třeba zavést 
novou kategorii organizovaného 
obchodního systému (dále jen „OTF“). 
Tato nová kategorie je široce vymezena, a 
měla by tak nyní i v budoucnosti pokrýt 
všechny typy organizovaného provádění a 
sjednávání obchodů, které neodpovídají 
funkcím či regulativním specifikacím 
stávajících obchodních míst. Je tedy třeba 
přijmout odpovídající organizační 
požadavky a pravidla transparentnosti, 
která podporují účinné určování cen. Do 
nové kategorie spadají i systémy křížení 
příkazů zadaných makléři (broker crossing 
systems), které lze popsat jako vnitřní 
elektronické srovnávací systémy 
provozované investičním podnikem a které 
provádí příkazy klientů proti příkazům 
jiných klientů nebo proti vlastnímu 
kapitálu, je-li to v nejlepším zájmu 
uživatelů systému. Do této nové kategorie 
spadají rovněž ty systémy, které by měly 
být způsobilé pro obchodování s deriváty 
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nerealizuje či nesjednává žádný skutečný 
obchod, jako jsou například vývěsky 
používané k inzerci zájmu o prodeje či 
nákup, další subjekty shromažďující či 
sdílející možné zájmy o prodej či nákup 
nebo služby elektronického potvrzení po 
uzavření obchodu.

způsobilými ke zúčtování a s dostatečně 
likvidními deriváty, ale které nesplňují 
vymezené vlastnosti stávajících 
obchodních míst. Nespadají sem nástroje, 
při kterých se nerealizuje či nesjednává 
žádný skutečný obchod, jako jsou 
například vývěsky používané k inzerci 
zájmu o prodeje či nákup, další subjekty 
shromažďující či sdílející možné zájmy 
o prodej či nákup nebo služby 
elektronického potvrzení po uzavření 
obchodu.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na požadavek obchodovat se standardizovanými likvidními deriváty výhradně na 
obchodních místech je třeba zajistit vhodnou škálu obchodních míst. Některá obchodní místa 
pro obchodování s deriváty jsou již schválena a regulována jako systémy MTF, a měla by tak 
být schopna pokračovat i po zavedení směrnice/nařízení MiFID/R. Kategorie OTF by měla 
být schopna pokrýt všechny ostatní formy mnohostranného organizovaného obchodování 
nezbytné pro podporu dobře fungujícího a účinného trhu.

Pozměňovací návrh 104
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se zvýšila transparentnost 
evropských trhů a zajistily rovné podmínky 
pro různá obchodní místa nabízející služby, 
je třeba zavést novou kategorii 
organizovaného obchodního systému 
(dále jen „OTF“). Tato nová kategorie je 
široce vymezena, a měla by tak nyní 
i v budoucnosti pokrýt všechny typy 
organizovaného provádění a sjednávání 
obchodů, které neodpovídají funkcím či 
regulativním specifikacím stávajících 
obchodních míst. Je tedy třeba přijmout
odpovídající organizační požadavky a 
pravidla transparentnosti, která podporují 

(7) Aby se zvýšila transparentnost a 
účinnost evropských trhů a zajistily rovné 
podmínky pro různá obchodní místa 
nabízející služby, je třeba jasně uvést, že 
obchodní místa působící ve stejné 
obchodní oblasti musí podléhat stejným 
pravidlům. Nyní i v budoucnosti by 
stávající obchodní místa měla pokrýt 
všechny typy organizovaného provádění a 
sjednávání obchodů. Na platformy by bylo 
tedy třeba mít stejné organizační
požadavky a pravidla transparentnosti, 
která podporují účinné určování cen, které 
stanoví stejná pravidla pro 
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účinné určování cen. Do nové kategorie 
spadají i systémy křížení příkazů zadaných 
makléři (broker crossing systems), které 
lze popsat jako vnitřní elektronické 
srovnávací systémy provozované 
investičním podnikem a které provádí 
příkazy klientů proti příkazům jiných 
klientů. Do této nové kategorie spadají
rovněž systémy způsobilé pro obchodování 
s deriváty způsobilými ke zúčtování 
a s dostatečně likvidními deriváty. 
Nespadají sem nástroje, při kterých se 
nerealizuje či nesjednává žádný skutečný 
obchod, jako jsou například vývěsky 
používané k inzerci zájmu o prodeje či 
nákup, další subjekty shromažďující či 
sdílející možné zájmy o prodej či nákup 
nebo služby elektronického potvrzení po 
uzavření obchodu.

transparentnost, pevně stanovený způsob 
provádění, nediskriminační přístup a plný 
dozor nad trhem. Definice regulovaného 
trhu, systému MTF a systematického 
internalizátora by měly zaručit, že systémy 
křížení příkazů zadaných makléři (broker 
crossing systems), které lze popsat jako 
vnitřní elektronické srovnávací systémy 
provozované investičním podnikem a které 
provádí příkazy klientů proti příkazům 
jiných klientů, jsou regulovány jako 
systémy MTF nebo jako systematičtí 
internalizátoři v závislosti na tom, jakou 
funkci obchodování mají, tj. 
mnohostrannou nebo dvoustrannou. Nové 
definice regulovaných trhů, systémů MTF 
a systematických internalizátorů by měly 
zahrnovat rovněž systémy způsobilé pro 
obchodování s deriváty způsobilými ke 
zúčtování a s dostatečně likvidními 
deriváty. Nicméně nástroje, při kterých se 
nerealizuje či nesjednává žádný skutečný 
obchod, jako jsou například vývěsky 
používané k inzerci zájmu o prodeje či 
nákup, další subjekty shromažďující či 
sdílející možné zájmy o prodej či nákup 
nebo služby elektronického potvrzení po 
uzavření obchodu, by měly být nadále 
definovány jako OTC.

Or. en

Odůvodnění

Všechny obchodní platformy provozované organizátory trhu nebo investičními podniky by se 
měly řídit stejnými pravidly, včetně transparentnosti, pevně stanoveného způsobu provádění, 
nediskriminačního přístupu a plného dozoru nad trhem. Trh, na němž se jednotlivé platformy 
neřídí stejnými pravidly, zejména pevně stanoveným způsobem provádění, bude představovat 
hrozbu pro proces tvorby obchodní ceny a pro ochranu investorů.

Pozměňovací návrh 105
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se zvýšila transparentnost 
evropských trhů a zajistily rovné podmínky 
pro různá obchodní místa nabízející služby, 
je třeba zavést novou kategorii 
organizovaného obchodního systému 
(dále jen „OTF“). Tato nová kategorie je 
široce vymezena, a měla by tak nyní
i v budoucnosti pokrýt všechny typy 
organizovaného provádění a sjednávání 
obchodů, které neodpovídají funkcím či 
regulativním specifikacím stávajících 
obchodních míst. Je tedy třeba přijmout
odpovídající organizační požadavky a 
pravidla transparentnosti, která podporují 
účinné určování cen. Do nové kategorie 
spadají i systémy křížení příkazů zadaných 
makléři (broker crossing systems), které 
lze popsat jako vnitřní elektronické 
srovnávací systémy provozované 
investičním podnikem a které provádí 
příkazy klientů proti příkazům jiných 
klientů. Do této nové kategorie spadají
rovněž systémy způsobilé pro obchodování 
s deriváty způsobilými ke zúčtování 
a s dostatečně likvidními deriváty. 
Nespadají sem nástroje, při kterých se 
nerealizuje či nesjednává žádný skutečný 
obchod, jako jsou například vývěsky 
používané k inzerci zájmu o prodeje či 
nákup, další subjekty shromažďující či 
sdílející možné zájmy o prodej či nákup 
nebo služby elektronického potvrzení po 
uzavření obchodu.

(7) Aby se zvýšila účinnost a 
transparentnost evropských trhů a zajistily 
rovné podmínky pro různá obchodní místa 
nabízející služby, je třeba jasně uvést, že 
obchodní místa působící ve stejné 
obchodní oblasti podléhají stejným 
pravidlům. Stávající obchodní místa by 
měla pokrýt všechny typy organizovaného 
provádění a sjednávání obchodů. Na 
obchodování se musí vztahovat náležitá 
tržní pravidla (tj. transparentnost, pevně 
stanovený způsob provádění, 
nediskriminační přístup a plný dozor nad 
trhem). Organizační požadavky a pravidla 
transparentnosti, která podporují účinné 
určování cen, by tedy měla být stejná a 
řídit se náležitými tržními pravidly. 
Vyjasnění definic regulovaného trhu, 
systému MTF a systematického 
internalizátora by mělo zajistit, že systémy 
křížení příkazů zadaných makléři (broker 
crossing systems), které lze popsat jako 
vnitřní elektronické srovnávací systémy 
provozované investičním podnikem a které 
provádí příkazy klientů proti příkazům 
jiných klientů, jsou regulovány jako 
systémy MTF nebo jako systematičtí 
internalizátoři v závislosti na tom, zda 
provádějí mnohostranné nebo 
dvoustranné obchodování. Vyjasněné 
definice regulovaných trhů, MTF a 
systematických internalizátorů by měly 
zahrnovat rovněž systémy způsobilé pro 
obchodování s deriváty způsobilými ke 
zúčtování a s dostatečně likvidními 
deriváty. Naopak nástroje, při kterých se 
nerealizuje či nesjednává žádný skutečný 
obchod, jako jsou například vývěsky 
používané k inzerci zájmu o prodeje či 
nákup, další subjekty shromažďující či 
sdílející možné zájmy o prodej či nákup 
nebo služby elektronického potvrzení po 
uzavření obchodu, by měly být nadále 
prováděny na mimoburzovním (OTC) 
základě.
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Pozměňovací návrh 106
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se zvýšila transparentnost 
evropských trhů a zajistily rovné podmínky 
pro různá obchodní místa nabízející služby, 
je třeba zavést novou kategorii 
organizovaného obchodního systému (dále 
jen „OTF“). Tato nová kategorie je široce 
vymezena, a měla by tak nyní
i v budoucnosti pokrýt všechny typy 
organizovaného provádění a sjednávání 
obchodů, které neodpovídají funkcím či 
regulativním specifikacím stávajících 
obchodních míst. Je tedy třeba přijmout 
odpovídající organizační požadavky a 
pravidla transparentnosti, která podporují 
účinné určování cen. Do nové kategorie 
spadají i systémy křížení příkazů zadaných 
makléři (broker crossing systems), které 
lze popsat jako vnitřní elektronické 
srovnávací systémy provozované 
investičním podnikem a které provádí 
příkazy klientů proti příkazům jiných 
klientů. Do této nové kategorie spadají 
rovněž systémy způsobilé pro obchodování 
s deriváty způsobilými ke zúčtování 
a s dostatečně likvidními deriváty.
Nespadají sem nástroje, při kterých se 
nerealizuje či nesjednává žádný skutečný 
obchod, jako jsou například vývěsky 
používané k inzerci zájmu o prodeje či 
nákup, další subjekty shromažďující či 
sdílející možné zájmy o prodej či nákup 
nebo služby elektronického potvrzení po 
uzavření obchodu.

(7) Aby se zvýšila transparentnost 
evropských trhů a zajistily rovné podmínky 
pro různá obchodní místa nabízející služby, 
je třeba zavést novou kategorii 
organizovaného obchodního systému (dále 
jen „OTF“). Tato nová kategorie je 
vymezena tak, aby se vztahovala pouze na 
případy, v nichž se stávající kategorie jeví 
jako nedostatečně vypracované. Je tedy 
třeba přijmout odpovídající organizační 
požadavky a pravidla transparentnosti, 
která podporují účinné určování cen. 
Nespadají sem nástroje, při kterých se 
nerealizuje či nesjednává žádný skutečný 
obchod, jako jsou například vývěsky 
používané k inzerci zájmu o prodeje či 
nákup, další subjekty shromažďující či 
sdílející možné zájmy o prodej či nákup 
nebo služby elektronického potvrzení po 
uzavření obchodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Co se týče akcií, vnitřní systémy pro 
párování příkazů, na něž se nevztahují 
pravidla o předobchodní transparentnosti, 
musí podléhat schválení ze strany 
příslušného orgánu. Příslušný orgán musí 
zejména dbát na to, aby žádný účastník 
systému neměl zvláštní výhodu týkající se 
informací nebo provádění příkazů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Je vhodné stanovit, že vnitřní systémy 
pro párování příkazů, na něž se nevztahují 
pravidla předobchodní transparentnosti, 
nebudou přijímat příliš velký objem 
příkazů ve srovnání s celkovým tržním 
objemem, aby byla zaručena kvalita 
postupu při tvorbě cen na akciových 
trzích. Za tímto účelem je třeba zakázat 
vzájemné propojování těchto systémů a 
stanovit, že nad určitou prahovou 
hodnotu budou tyto systémy muset mít 
statut MTF nebo případně regulovaného 
trhu. Orgán ESMA vypracuje technické 
normy, jimiž stanoví tuto prahovou 
hodnotu.
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Pozměňovací návrh 109
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) „Vnitřní systémy pro párování 
příkazů“: jakékoli elektronické systémy 
pro párování příkazů týkajících se akcií 
nebo jiných rovnocenných cenných 
papírů, který používá investiční podnik, 
aby umožnil provádění příkazů svých 
klientů, případně příkazů na vlastní účet, 
pomocí křížení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tato nová kategorie organizovaného 
obchodního systému doplní stávající typy 
obchodních míst. Zatímco regulované trhy 
a mnohostranné obchodní systémy se 
vyznačují pevně stanoveným způsobem 
provádění transakcí, organizátor systému 
OTF by měl mít určitou míru volného 
uvážení ohledně způsobu provádění 
transakcí. Na transakce uzavírané 
v systému OTF organizovaném 
investičním podnikem či organizátorem 
trhu by se tedy měly vztahovat povinnosti 
v oblasti pravidel pro výkon činnosti, 
provedení za nejlepších podmínek a 

(8) Tato nová kategorie organizovaného 
obchodního systému doplní stávající typy 
obchodních míst. Zatímco regulované trhy 
a mnohostranné obchodní systémy se 
vyznačují pevně stanoveným způsobem 
provádění transakcí, organizátor systému 
OTF by měl mít určitou míru volného 
uvážení ohledně způsobu provádění 
transakcí. Na transakce uzavírané 
v systému OTF organizovaném 
investičním podnikem či organizátorem 
trhu by se tedy měly vztahovat povinnosti 
v oblasti pravidel pro výkon činnosti, 
provedení za nejlepších podmínek a 
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nakládání s příkazy klientů. Protože však 
OTF představuje skutečnou obchodní 
platformu, měl by být organizátor 
platformy neutrální. Organizátorovi 
systému OTF by tedy nemělo být povoleno
provádět v OTF žádné transakce mezi 
vícečetnými zájmy třetích stran na nákupu 
či prodeji, včetně příkazů klientů 
sdružovaných v systému, a jeho vlastním 
kapitálem To zároveň vylučuje, aby 
organizátor systému OTF vystupoval jako 
systematický internalizátor v OTF, který 
organizuje.

nakládání s příkazy klientů. Protože však 
OTF představuje skutečnou obchodní 
platformu, měl by být organizátor 
platformy neutrální. Organizátorovi 
systému OTF by tedy nemělo být povoleno 
provádět v OTF žádné transakce mezi 
vícečetnými zájmy třetích stran na nákupu 
či prodeji, včetně příkazů klientů 
sdružovaných v systému, a jeho vlastním 
kapitálem, kromě transakcí ve vztahu 
k činnostem podniku na trhu. To zároveň 
vylučuje, aby organizátor systému OTF 
vystupoval jako systematický internalizátor 
v OTF, který organizuje. Organizátor 
systému OTF by tak měl v oblasti řádného 
řízení případných střetů zájmů podléhat 
stejným povinnostem jako MTF. Na 
základě těchto povinností by organizátor 
systému OTF měl zajistit provozní 
oddělení svého systému OTF a všech 
vlastních obchodních činností, aby zajistil 
spravedlivé, řádné a účinné vzájemné 
působení vícečetných zájmů třetích stran 
na nákupu či prodeji v systému (včetně 
těch, které se týkají vlastního kapitálu 
organizátora).

Or. en

Odůvodnění

V tomto pozměňovacím návrhu se požaduje, aby organizátoři OTF zavedli opatření v oblasti 
řádného řízení střetů zájmů, jako jsou stávající opatření pro MTF. Důležité je, aby si 
organizátoři OTF uchovali neutralitu při provádění příkazů klientů vůči vlastnímu kapitálu, a 
vzhledem k tomu, že stávající opatření MTF v oblasti řízení střetů zájmů se jeví jako účinná, 
měly by být tytéž požadavky zavedeny pro OTF.

Pozměňovací návrh 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tato nová kategorie organizovaného (8) Je třeba vyjasnit stávající typy 
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obchodního systému doplní stávající typy 
obchodních míst. Zatímco regulované trhy 
a mnohostranné obchodní systémy se
vyznačují pevně stanoveným způsobem 
provádění transakcí, organizátor systému 
OTF by měl mít určitou míru volného 
uvážení ohledně způsobu provádění 
transakcí. Na transakce uzavírané 
v systému OTF organizovaném 
investičním podnikem či organizátorem 
trhu by se tedy měly vztahovat povinnosti 
v oblasti pravidel pro výkon činnosti, 
provedení za nejlepších podmínek a 
nakládání s příkazy klientů. Protože však 
OTF představuje skutečnou obchodní 
platformu, měl by být organizátor 
platformy neutrální. Organizátorovi 
systému OTF by tedy nemělo být povoleno 
provádět v OTF žádné transakce mezi 
vícečetnými zájmy třetích stran na nákupu
či prodeji, včetně příkazů klientů 
sdružovaných v systému, a jeho vlastním 
kapitálem To zároveň vylučuje, aby 
organizátor systému OTF vystupoval jako 
systematický internalizátor v OTF, který 
organizuje.

obchodních míst, a zajistit tak, aby 
všechny mnohostranné a dvoustranné 
obchodní činnosti podléhaly stejným 
pravidlům. Zejména vyjasnění definicí 
režimů a režimy, jimiž se řídí regulované 
trhy a mnohostranné obchodní systémy, by 
měly objasnit, že se obě obchodní místa 
musí vyznačovat pevně stanoveným 
způsobem provádění transakcí. Pevně 
stanovený způsob provádění transakcí na 
regulovaném trhu nebo v systému MTF je 
naprosto oddělen od požadavků 
orientovaných na klienta, které jsou 
ukládány zprostředkovatelům při 
provádění příkazů klientů, a doplňuje tyto 
požadavky. Na transakce uzavírané na
regulovaném trhu nebo v systému MTF
organizovaném investičním podnikem či 
organizátorem trhu by se tedy měly nadále 
vztahovat povinnosti v oblasti pravidel pro 
výkon činnosti, provedení za nejlepších 
podmínek a nakládání s příkazy klientů. 
Protože se však regulační povinnosti 
orientované na trh a související 
s provozováním obchodní platformy liší od 
povinností zprostředkovatele 
orientovaných na klienta, musí se oba 
typy platforem nadále řídit požadavkem 
provádět transakce pevně stanoveným 
způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Vysvětluje se zde, že provádění transakcí pevně stanoveným způsobem je ústředním prvkem 
regulace EU v oblasti trhů, od něhož nelze ustoupit. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu 
bude zajistit, aby všechny mnohostranné obchodní platformy, bez ohledu na to, zda 
regulovaný trh nebo MTF, nadále prováděly transakce pevně stanoveným způsobem.

Pozměňovací návrh 112
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tato nová kategorie organizovaného 
obchodního systému doplní stávající typy 
obchodních míst. Zatímco regulované trhy 
a mnohostranné obchodní systémy se 
vyznačují pevně stanoveným způsobem 
provádění transakcí, organizátor systému 
OTF by měl mít určitou míru volného 
uvážení ohledně způsobu provádění 
transakcí. Na transakce uzavírané 
v systému OTF organizovaném 
investičním podnikem či organizátorem 
trhu by se tedy měly vztahovat povinnosti 
v oblasti pravidel pro výkon činnosti, 
provedení za nejlepších podmínek a 
nakládání s příkazy klientů. Protože však 
OTF představuje skutečnou obchodní 
platformu, měl by být organizátor 
platformy neutrální. Organizátorovi 
systému OTF by tedy nemělo být povoleno 
provádět v OTF žádné transakce mezi 
vícečetnými zájmy třetích stran na nákupu 
či prodeji, včetně příkazů klientů
sdružovaných v systému, a jeho vlastním 
kapitálem To zároveň vylučuje, aby 
organizátor systému OTF vystupoval jako 
systematický internalizátor v OTF, který 
organizuje.

(8) Tato nová kategorie organizovaného 
obchodního systému doplní stávající typy 
obchodních míst. Zatímco regulované trhy 
a mnohostranné obchodní systémy se 
vyznačují pevně stanoveným způsobem 
provádění transakcí, organizátor systému 
OTF by měl mít určitou míru volného 
uvážení ohledně způsobu provádění 
transakcí. Na transakce uzavírané 
v systému OTF organizovaném 
investičním podnikem či organizátorem 
trhu by se tedy měly vztahovat povinnosti 
v oblasti pravidel pro výkon činnosti, 
provedení za nejlepších podmínek a 
nakládání s příkazy klientů. Protože však 
OTF představuje skutečnou obchodní 
platformu, měl by být organizátor 
platformy neutrální. To by mělo vylučovat, 
aby organizátor systému OTF vystupoval 
jako systematický internalizátor v OTF, 
který organizuje. Za konkrétních 
okolností by měl být OTF schopen použít 
svůj vlastní kapitál, aby usnadnil příkazy 
klientů, zejména na méně likvidních trzích 
a tam, kde je méně účastníků trhu. To 
platí zejména na nekapitálových trzích.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohl OTF fungovat, je nezbytné, aby investiční podnik použil svůj vlastní kapitál, neboť 
firmy na straně kupujících se nechtějí stát vzájemně protistranami, což by do procesu vnášelo 
nepřijatelné riziko. Organizátor systému OTF musí být proto schopen použít vlastní kapitál, 
aby usnadnil obchody klientů a příslušně vyrovnal riziko vzniklé při provádění transakce vůči 
klientovi.

Pozměňovací návrh 113
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tato nová kategorie organizovaného 
obchodního systému doplní stávající typy 
obchodních míst. Zatímco regulované trhy 
a mnohostranné obchodní systémy se 
vyznačují pevně stanoveným způsobem
provádění transakcí, organizátor systému 
OTF by měl mít určitou míru volného 
uvážení ohledně způsobu provádění 
transakcí. Na transakce uzavírané 
v systému OTF organizovaném 
investičním podnikem či organizátorem 
trhu by se tedy měly vztahovat povinnosti 
v oblasti pravidel pro výkon činnosti, 
provedení za nejlepších podmínek a 
nakládání s příkazy klientů. Protože však 
OTF představuje skutečnou obchodní 
platformu, měl by být organizátor 
platformy neutrální. Organizátorovi 
systému OTF by tedy nemělo být povoleno 
provádět v OTF žádné transakce mezi 
vícečetnými zájmy třetích stran na nákupu 
či prodeji, včetně příkazů klientů 
sdružovaných v systému, a jeho vlastním 
kapitálem To zároveň vylučuje, aby 
organizátor systému OTF vystupoval jako 
systematický internalizátor v OTF, který 
organizuje.

(8) Je třeba vyjasnit stávající typy 
obchodních míst, a zajistit tak, aby stejné 
obchodní činnosti podléhaly stejným 
pravidlům. Zejména vyjasnění definicí 
regulovaných trhů a mnohostranných 
obchodních systémů by měl vyjasnit, že 
pevně stanovený způsob provádění 
transakcí na regulovaném trhu nebo 
v MTF je naprosto oddělen od požadavků 
orientovaných na klienta, které jsou 
ukládány zprostředkovatelům při 
provádění příkazů klientů, a doplňuje tyto 
požadavky. Na transakce uzavírané na
regulovaném trhu nebo v systému MTF
organizovaném investičním podnikem či 
organizátorem trhu by se tedy měly nadále 
vztahovat povinnosti v oblasti pravidel pro 
výkon činnosti, provedení za nejlepších 
podmínek a nakládání s příkazy klientů. 
Protože se však pravidla orientovaná na 
trh a související s provozováním obchodní 
platformy liší od povinností 
zprostředkovatele orientovaných na 
klienta, musí se oba typy platforem nadále 
řídit požadavkem provádět transakce 
pevně stanoveným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Všechny obchodní platformy provozované organizátory trhu nebo investičními podniky by se 
měly řídit stejnými pravidly, včetně transparentnosti, pevně stanoveného způsobu provádění, 
nediskriminačního přístupu a plného dozoru nad trhem. Trh, na němž se jednotlivé platformy 
neřídí stejnými pravidly, zejména pevně stanoveným způsobem provádění, bude představovat 
hrozbu pro proces tvorby obchodní ceny a pro ochranu investorů.

Pozměňovací návrh 114
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tato nová kategorie organizovaného 
obchodního systému doplní stávající typy 
obchodních míst. Zatímco regulované trhy 
a mnohostranné obchodní systémy se 
vyznačují pevně stanoveným způsobem 
provádění transakcí, organizátor systému 
OTF by měl mít určitou míru volného 
uvážení ohledně způsobu provádění 
transakcí. Na transakce uzavírané 
v systému OTF organizovaném 
investičním podnikem či organizátorem 
trhu by se tedy měly vztahovat povinnosti 
v oblasti pravidel pro výkon činnosti, 
provedení za nejlepších podmínek a 
nakládání s příkazy klientů. Protože však 
OTF představuje skutečnou obchodní 
platformu, měl by být organizátor 
platformy neutrální. Organizátorovi 
systému OTF by tedy nemělo být povoleno 
provádět v OTF žádné transakce mezi 
vícečetnými zájmy třetích stran na nákupu 
či prodeji, včetně příkazů klientů 
sdružovaných v systému, a jeho vlastním
kapitálem To zároveň vylučuje, aby 
organizátor systému OTF vystupoval jako 
systematický internalizátor v OTF, který 
organizuje.

(8) Tato nová kategorie organizovaného 
obchodního systému doplní stávající typy 
obchodních míst. Zatímco regulované trhy 
a mnohostranné obchodní systémy se 
vyznačují pevně stanoveným způsobem 
provádění transakcí, organizátor systému 
OTF by měl mít určitou míru volného 
uvážení ohledně způsobu provádění 
transakcí. Na transakce uzavírané 
v systému OTF organizovaném 
investičním podnikem či organizátorem 
trhu by se tedy měly vztahovat povinnosti 
v oblasti pravidel pro výkon činnosti, 
včetně řízení střetů, provedení za 
nejlepších podmínek a nakládání s příkazy 
klientů. Protože však OTF představuje 
skutečnou obchodní platformu, měl by být
organizátor platformy neutrální. 
Organizátorovi systému OTF by tedy 
nemělo být povoleno provádět v OTF 
žádné transakce mezi vícečetnými zájmy 
třetích stran na nákupu či prodeji, včetně 
příkazů klientů sdružovaných v systému, a 
jeho vlastním kapitálem, kromě případů, 
kdy je vlastní kapitál použit na usnadnění 
příkazů klientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tato nová kategorie organizovaného 
obchodního systému doplní stávající typy 
obchodních míst. Zatímco regulované trhy 
a mnohostranné obchodní systémy se
vyznačují pevně stanoveným způsobem 

(8) Je třeba vyjasnit stávající typy 
regulovaných trhů, systémů MTF a 
systematických internalizátorů, a zajistit 
tak, aby všechny mnohostranné a 
dvoustranné obchodní činnosti podléhaly 
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provádění transakcí, organizátor systému 
OTF by měl mít určitou míru volného 
uvážení ohledně způsobu provádění 
transakcí. Na transakce uzavírané 
v systému OTF organizovaném 
investičním podnikem či organizátorem 
trhu by se tedy měly vztahovat povinnosti 
v oblasti pravidel pro výkon činnosti, 
provedení za nejlepších podmínek a 
nakládání s příkazy klientů. Protože však 
OTF představuje skutečnou obchodní 
platformu, měl by být organizátor 
platformy neutrální. Organizátorovi 
systému OTF by tedy nemělo být povoleno 
provádět v OTF žádné transakce mezi 
vícečetnými zájmy třetích stran na nákupu 
či prodeji, včetně příkazů klientů 
sdružovaných v systému, a jeho vlastním 
kapitálem To zároveň vylučuje, aby 
organizátor systému OTF vystupoval jako 
systematický internalizátor v OTF, který 
organizuje.

stejným pravidlům. Zejména vyjasnění 
definicí režimů a režimy, jimiž se řídí 
regulované trhy a mnohostranné obchodní 
systémy, by měly objasnit, že se obě 
obchodní místa musí vyznačovat pevně 
stanoveným způsobem provádění 
transakcí. Na transakce uzavírané na 
regulovaném trhu nebo v systému MTF
organizovaném investičním podnikem či 
organizátorem trhu by se tedy měly nadále 
vztahovat kromě jiných pravidel 
orientovaných na trh povinnosti v oblasti 
pravidel pro výkon činnosti, provedení za 
nejlepších podmínek a nakládání s příkazy 
klientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tato nová kategorie organizovaného 
obchodního systému doplní stávající typy 
obchodních míst. Zatímco regulované trhy 
a mnohostranné obchodní systémy se 
vyznačují pevně stanoveným způsobem 
provádění transakcí, organizátor systému 
OTF by měl mít určitou míru volného 
uvážení ohledně způsobu provádění 
transakcí. Na transakce uzavírané 
v systému OTF organizovaném 
investičním podnikem či organizátorem 
trhu by se tedy měly vztahovat povinnosti 
v oblasti pravidel pro výkon činnosti, 

(8) Tato nová kategorie organizovaného 
obchodního systému doplní stávající typy 
obchodních míst. Zatímco regulované trhy 
a mnohostranné obchodní systémy se 
vyznačují pevně stanoveným způsobem 
provádění transakcí, organizátor systému 
OTF dostupného pouze jeho klientům 
s vyloučením veškerých úvěrových 
institucí nebo investičních podniků by měl 
mít určitou míru volného uvážení ohledně 
způsobu provádění transakcí. Na transakce 
uzavírané v systému OTF dostupném 
pouze jeho klientům a organizovaném 
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provedení za nejlepších podmínek a 
nakládání s příkazy klientů. Protože však 
OTF představuje skutečnou obchodní 
platformu, měl by být organizátor 
platformy neutrální. Organizátorovi 
systému OTF by tedy nemělo být povoleno 
provádět v OTF žádné transakce mezi 
vícečetnými zájmy třetích stran na nákupu 
či prodeji, včetně příkazů klientů 
sdružovaných v systému, a jeho vlastním 
kapitálem To zároveň vylučuje, aby 
organizátor systému OTF vystupoval jako 
systematický internalizátor v OTF, který 
organizuje.

investičním podnikem či organizátorem 
trhu by se tedy měly vztahovat povinnosti 
v oblasti pravidel pro výkon činnosti, 
provedení za nejlepších podmínek a 
nakládání s příkazy klientů. Protože však 
OTF představuje skutečnou obchodní 
platformu, měl by být organizátor 
platformy neutrální. Organizátorovi 
systému OTF, který nabízí organizované 
provádění a sjednávání obchodů 
s kapitálovými nástroji, by tedy nemělo 
být povoleno provádět v OTF žádné 
transakce mezi vícečetnými zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji, včetně příkazů 
klientů sdružovaných v systému, a jeho 
vlastním kapitálem. To zároveň vylučuje, 
aby organizátor systému OTF vystupoval 
jako systematický internalizátor v OTF, 
který organizuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Veškeré organizované obchodování by 
mělo probíhat v regulovaných systémech 
a mělo by být plně transparentní jak před 
uskutečněním, tak po uskutečnění 
obchodu. Požadavky transparentnosti se 
tudíž musí vztahovat na všechny druhy 
obchodních míst a na všechny finanční 
nástroje, se kterými se v těchto systémech 
obchoduje.

(9) Veškeré organizované obchodování by 
mělo probíhat v regulovaných systémech 
a mělo by být maximálně transparentní jak 
před uskutečněním, tak po uskutečnění 
obchodu. Vhodně nastavené požadavky 
transparentnosti se tudíž musí vztahovat na 
všechny druhy obchodních míst a na 
všechny finanční nástroje, se kterými se 
v těchto systémech obchoduje.

Or. en

Odůvodnění

Znění bodu odůvodnění 9 by mělo odpovídat bodům odůvodnění 12 a 14. Slovo plně 
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naznačuje, že se nepočítá s žádným nastavením.

Pozměňovací návrh 118
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Veškeré organizované obchodování by 
mělo probíhat v regulovaných systémech 
a mělo by být plně transparentní jak před 
uskutečněním, tak po uskutečnění 
obchodu. Požadavky transparentnosti se 
tudíž musí vztahovat na všechny druhy 
obchodních míst a na všechny finanční 
nástroje, se kterými se v těchto systémech 
obchoduje.

(9) Veškeré organizované obchodování by 
mělo probíhat v regulovaných systémech 
a mělo by být podle potřeby plně 
transparentní jak před uskutečněním, tak 
po uskutečnění obchodu. Požadavky 
transparentnosti se tudíž musí vztahovat na 
všechny druhy obchodních míst a na 
všechny finanční nástroje, se kterými se 
v těchto systémech obchoduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 
rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 
rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 
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všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro 
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo se s nimi obchoduje 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“) či organizovaném 
obchodním systému (dále jen „OTF“), na 
deriváty, s nimiž se obchoduje nebo které 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaných trzích, v systému MTF a 
OTF nebo se považují za způsobilé 
k zúčtování ústřední protistranou, a 
v případě poobchodní transparentnosti také 
na deriváty ohlášené registrům obchodních 
údajů. Mimo působnost povinností 
týkajících se transparentnosti by tudíž 
zůstaly pouze finanční nástroje, s nimiž se 
obchoduje výhradně formou OTC obchodů 
a které se pokládají za zvláště nelikvidní
nebo mají nestandardizovanou podobu.

všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro 
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo se s nimi obchoduje 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“) či organizovaném 
obchodním systému (dále jen „OTF“), na 
deriváty, s nimiž se obchoduje nebo které 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaných trzích, v systému MTF a 
OTF nebo se považují za způsobilé 
k zúčtování ústřední protistranou, a 
v případě poobchodní transparentnosti také 
na deriváty ohlášené registrům obchodních 
údajů. Mimo působnost povinností 
týkajících se předobchodní i poobchodní
transparentnosti by tudíž zůstaly pouze 
finanční nástroje, s nimiž se obchoduje 
výhradně formou OTC obchodů a které se 
pokládají za nedostatečně likvidní nebo 
mají nestandardizovanou povahu.

Or. en

Odůvodnění

Likvidita je klíčovým faktorem pro udržení dostatečné úrovně příjmu pro důchodce a konečné 
investory. Vynucování předobchodní transparentnosti by vedlo k omezení likvidity. 
Poobchodní transparentnost je nezbytná i pro čisté mimoburzovní obchody.

Pozměňovací návrh 120
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 
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rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 
všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro 
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo se s nimi obchoduje 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“) či organizovaném 
obchodním systému (dále jen „OTF“), na 
deriváty, s nimiž se obchoduje nebo které 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaných trzích, v systému MTF a 
OTF nebo se považují za způsobilé 
k zúčtování ústřední protistranou, a 
v případě poobchodní transparentnosti také 
na deriváty ohlášené registrům obchodních 
údajů. Mimo působnost povinností 
týkajících se transparentnosti by tudíž 
zůstaly pouze finanční nástroje, s nimiž se 
obchoduje výhradně formou OTC obchodů 
a které se pokládají za zvláště nelikvidní 
nebo mají nestandardizovanou podobu.

rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
přesné a včasné poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 
všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo se s nimi obchoduje 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“) či organizovaném 
obchodním systému (dále jen „OTF“), na 
deriváty, s nimiž se obchoduje nebo které 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaných trzích, v systému MTF a 
OTF nebo se považují za způsobilé 
k zúčtování ústřední protistranou, a 
v případě poobchodní transparentnosti také 
na deriváty ohlášené registrům obchodních 
údajů. Mimo působnost povinností 
týkajících se transparentnosti by tudíž 
zůstaly pouze finanční nástroje, s nimiž se 
obchoduje výhradně formou OTC obchodů 
a které se pokládají za zvláště nelikvidní 
nebo mají nestandardizovanou podobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 
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rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 
všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro 
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo se s nimi obchoduje 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“) či organizovaném 
obchodním systému (dále jen „OTF“), na 
deriváty, s nimiž se obchoduje nebo které 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaných trzích, v systému MTF a 
OTF nebo se považují za způsobilé 
k zúčtování ústřední protistranou, a 
v případě poobchodní transparentnosti také 
na deriváty ohlášené registrům obchodních 
údajů. Mimo působnost povinností 
týkajících se transparentnosti by tudíž 
zůstaly pouze finanční nástroje, s nimiž se 
obchoduje výhradně formou OTC obchodů 
a které se pokládají za zvláště nelikvidní 
nebo mají nestandardizovanou podobu.

rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 
všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro 
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo se s nimi obchoduje 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“), na deriváty, s nimiž se 
obchoduje nebo které jsou přijaty 
k obchodování na regulovaných trzích, v 
systému MTF nebo se považují za 
způsobilé k zúčtování ústřední 
protistranou, a v případě poobchodní 
transparentnosti také na deriváty ohlášené 
registrům obchodních údajů. Mimo 
působnost povinností týkajících se 
transparentnosti by tudíž zůstaly pouze 
finanční nástroje, s nimiž se obchoduje 
výhradně formou OTC obchodů a které se 
pokládají za zvláště nelikvidní nebo mají 
nestandardizovanou podobu.

Or. en

Odůvodnění

Všechny obchodní platformy provozované organizátory trhu nebo investičními podniky by se 
měly řídit stejnými pravidly, včetně transparentnosti, pevně stanoveného způsobu provádění, 
nediskriminačního přístupu a plného dozoru nad trhem. Trh, na němž se jednotlivé platformy 
neřídí stejnými pravidly, zejména pevně stanoveným způsobem provádění, bude představovat 
hrozbu pro proces tvorby obchodní ceny a pro ochranu investorů.

Pozměňovací návrh 122
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 
rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 
všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro 
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo se s nimi obchoduje 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“) či organizovaném 
obchodním systému (dále jen „OTF“), na 
deriváty, s nimiž se obchoduje nebo které 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaných trzích, v systému MTF a 
OTF nebo se považují za způsobilé 
k zúčtování ústřední protistranou, a 
v případě poobchodní transparentnosti také 
na deriváty ohlášené registrům obchodních 
údajů. Mimo působnost povinností 
týkajících se transparentnosti by tudíž 
zůstaly pouze finanční nástroje, s nimiž se 
obchoduje výhradně formou OTC obchodů 
a které se pokládají za zvláště nelikvidní
nebo mají nestandardizovanou podobu.

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 
rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 
všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro 
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu a obchoduje se s nimi 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“) či organizovaném 
obchodním systému (dále jen „OTF“), na 
deriváty, s nimiž se obchoduje nebo které 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaných trzích, v systému MTF a 
OTF a považují se za způsobilé 
k zúčtování ústřední protistranou, a 
v případě poobchodní transparentnosti také 
na deriváty ohlášené registrům obchodních 
údajů. Mimo působnost povinností 
týkajících se transparentnosti by tudíž 
zůstaly pouze finanční nástroje, s nimiž se 
obchoduje výhradně formou OTC obchodů 
a které se pokládají za nedostatečně 
likvidní nebo mají nestandardizovanou 
podobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Sirpa Pietikäinen



AM\901839CS.doc 31/173 PE489.472v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 
rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 
všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro 
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo se s nimi obchoduje 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“) či organizovaném 
obchodním systému (dále jen „OTF“), na 
deriváty, s nimiž se obchoduje nebo které 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaných trzích, v systému MTF a 
OTF nebo se považují za způsobilé 
k zúčtování ústřední protistranou, a 
v případě poobchodní transparentnosti také 
na deriváty ohlášené registrům obchodních 
údajů. Mimo působnost povinností 
týkajících se transparentnosti by tudíž 
zůstaly pouze finanční nástroje, s nimiž se 
obchoduje výhradně formou OTC obchodů 
a které se pokládají za zvláště nelikvidní 
nebo mají nestandardizovanou podobu.

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 
rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 
všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro 
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo se s nimi obchoduje 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“), na deriváty, s nimiž se 
obchoduje nebo které jsou přijaty 
k obchodování na regulovaných trzích, v 
systému MTF nebo se považují za 
způsobilé k zúčtování ústřední 
protistranou, a v případě poobchodní 
transparentnosti také na deriváty ohlášené 
registrům obchodních údajů. Mimo 
působnost povinností týkajících se 
transparentnosti by tudíž zůstaly pouze 
finanční nástroje, s nimiž se obchoduje 
výhradně formou OTC obchodů a které se 
pokládají za zvláště nelikvidní nebo mají 
nestandardizovanou podobu.

(Tato změna se týká celého 
projednávaného legislativního textu; její 
přijetí si vyžaduje technické úpravy v celém 
textu.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 
rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 
všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro 
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo se s nimi obchoduje 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“) či organizovaném 
obchodním systému (dále jen „OTF“), na 
deriváty, s nimiž se obchoduje nebo které 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaných trzích, v systému MTF a 
OTF nebo se považují za způsobilé 
k zúčtování ústřední protistranou, a 
v případě poobchodní transparentnosti také 
na deriváty ohlášené registrům obchodních 
údajů. Mimo působnost povinností 
týkajících se transparentnosti by tudíž 
zůstaly pouze finanční nástroje, s nimiž se 
obchoduje výhradně formou OTC 
obchodů a které se pokládají za zvláště 
nelikvidní nebo mají nestandardizovanou 
podobu.

(12) Finanční krize odhalila konkrétní 
nedostatky ve způsobu, jakým mají 
účastníci trhu k dispozici informace o 
obchodních příležitostech a cenách u 
finančních nástrojů jiných než akcií, a to 
zejména pokud jde o načasování, 
rozčlenění, rovný přístup a spolehlivost. 
Měly by být tedy zavedeny požadavky 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti zohledňující různé 
vlastnosti a tržní struktury konkrétních 
druhů nástrojů jiných než akcie. Aby 
vznikl solidní rámec pro transparentnost 
všech příslušných nástrojů, měly by se tyto 
požadavky vztahovat na dluhopisy 
a strukturované finanční produkty, pro 
které byl vydán prospekt nebo které jsou 
buď přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo se s nimi obchoduje 
v mnohostranném obchodním systému 
(dále jen „MTF“) či organizovaném 
obchodním systému (dále jen „OTF“), na 
deriváty, s nimiž se obchoduje nebo které 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaných trzích, v systému MTF a 
OTF nebo se považují za způsobilé 
k zúčtování ústřední protistranou, a 
v případě poobchodní transparentnosti také 
na deriváty ohlášené registrům obchodních 
údajů.
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Pozměňovací návrh 125
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Pro mnohé podniky zaměřené na 
vývoz má velký význam devizový trh. Proto 
je na devizových trzích důležité zajistit 
transparentnost a tržní integritu. Tyto 
zásady by byly nejspíše ohroženy přílišnou 
neprůhledností na trzích s devizovými 
deriváty. Požadavky na transparentnost 
pro deriváty by se tedy měly týkat i těch 
cenných papírů, z nichž vyplývá právo na 
vypořádání v penězích určené odkazem na 
měny („měnové swapy“). Obchodování 
s platebními nástroji na devizových 
spotových trzích by však nemělo podléhat 
žádným požadavkům podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Za účelem zabezpečení právní jistoty 
je důležité objasnit, že pojistné smlouvy 
v souvislosti s jakýmikoli činnostmi 
spadajícími do odvětví stanovených v 
příloze I směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/138/ES 
o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), 
které jsou uzavřeny s pojišťovnou, 
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zajišťovnou, pojišťovnou ze třetí země 
nebo zajišťovnou ze třetí země, nejsou pro 
účely tohoto nařízení deriváty nebo 
derivátovými smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Při úvahách o předobchodní 
transparentnosti a na nekapitálových 
trzích je důležité zvážit potřeby 
nefinančních subjektů. Nefinanční 
subjekty používají v současné době 
elektronické platformy pro žádosti o 
kotaci. Většina koncových nefinančních 
uživatelů používá tyto elektronické 
platformy jako účinný způsob, jak žádat 
několik finančních protistran najednou o 
kotace OTC derivátových transakcí, 
neboť nabízejí konkurenční ceny a 
jednoduché a účinné způsoby provádění 
transakcí. Záměrem tohoto nařízení není 
bránit verbálnímu obchodování nebo 
tomuto elektronickému způsobu podávání 
žádostí o kotace týkající se konkrétní 
transakce tím, že se na ně uplatní 
požadavky na předobchodní 
transparentnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
použitelné pro obchodní místa, měly by se 
na různé druhy obchodních míst vztahovat 
stejné požadavky předobchodní 
a poobchodní transparentnosti. Požadavky 
na transparentnost by měly být nastaveny 
pro různé druhy nástrojů, včetně 
kapitálových nástrojů, dluhopisů a 
derivátů, a pro různé druhy obchodování,
včetně systémů založených na knize 
příkazů a systémů založených na kotacích, 
stejně jako systémů hybridního makléřství 
(hybrid brokering) a verbálního makléřství 
(voice brokering), a měly by zohlednit 
emise, objem transakcí a charakteristiky 
vnitrostátních trhů.

(14) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
použitelné pro obchodní místa, měly by se 
na různé druhy obchodních míst vztahovat 
stejné požadavky předobchodní 
a poobchodní transparentnosti. Požadavky 
na transparentnost by měly být 
přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly 
vlastnostem všech typů finančních 
nástrojů a trhů, a měly by proto být 
nastaveny pro různé druhy nástrojů, včetně 
kapitálových nástrojů, dluhopisů a 
derivátů, a pro různé druhy obchodování, 
včetně systémů založených na knize 
příkazů, na kotacích, na systémech žádostí 
o kotace a systémů „click to trade“, stejně 
jako systémů hybridního makléřství 
(hybrid brokering) a verbálního makléřství 
(voice brokering) (tj. tržního modelu), a 
měly by zohlednit emise, obchodní 
činnost, počet a typ účastníků trhu, objem 
transakcí nebo příkazů, charakteristiky 
vnitrostátních trhů, jako je měnová oblast, 
druh emitentů, velikost a vyzrálost trhu a 
další důležitá kritéria pro posuzování 
likvidity na daném trhu.

Or. en

Odůvodnění

Na menších trzích s dluhopisy je počet účastníků důležitý, neboť likvidita závisí na tom, kolik 
investorů je na trhu. Při nastavování požadavků na předobchodní a poobchodní 
transparentnost by mělo být možné zohlednit typ a počet účastníků trhu. Pro trhy s dluhopisy 
je důležitý rovněž model „žádostí o kotaci“, kde klienti vyhledávají nejlepší cenu nelikvidních 
nástrojů u většího počtu dealerů.

Pozměňovací návrh 129
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
použitelné pro obchodní místa, měly by se 
na různé druhy obchodních míst vztahovat
stejné požadavky předobchodní 
a poobchodní transparentnosti. Požadavky 
na transparentnost by měly být nastaveny 
pro různé druhy nástrojů, včetně 
kapitálových nástrojů, dluhopisů a 
derivátů, a pro různé druhy obchodování, 
včetně systémů založených na knize
příkazů a systémů založených na kotacích, 
stejně jako systémů hybridního makléřství 
(hybrid brokering) a verbálního makléřství 
(voice brokering), a měly by zohlednit 
emise, objem transakcí a charakteristiky 
vnitrostátních trhů.

(14) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
použitelné pro obchodní místa, měly by se 
na různé druhy obchodních míst vztahovat 
stejné požadavky předobchodní 
a poobchodní transparentnosti. Požadavky 
na transparentnost by měly být nastaveny 
pro různé druhy nástrojů, včetně 
kapitálových nástrojů, dluhopisů a 
derivátů, a pro různé druhy obchodování, 
včetně systémů založených na knize 
příkazů, systémů založených na kotacích a 
systémů žádostí o kotace, stejně jako 
systémů hybridního makléřství (hybrid 
brokering) a verbálního makléřství (voice 
brokering), a měly by zohlednit emise, 
objem transakcí a charakteristiky 
vnitrostátních trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
použitelné pro obchodní místa, měly by se 
na různé druhy obchodních míst vztahovat 
stejné požadavky předobchodní 
a poobchodní transparentnosti. Požadavky 
na transparentnost by měly být nastaveny 
pro různé druhy nástrojů, včetně 
kapitálových nástrojů, dluhopisů a 
derivátů, a pro různé druhy obchodování, 
včetně systémů založených na knize 
příkazů a systémů založených na kotacích, 
stejně jako systémů hybridního makléřství 
(hybrid brokering) a verbálního makléřství 
(voice brokering), a měly by zohlednit 
emise, objem transakcí a charakteristiky 

(14) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
použitelné pro obchodní místa, měly by se 
na různé druhy obchodních míst vztahovat 
stejné požadavky předobchodní 
a poobchodní transparentnosti. Požadavky 
na transparentnost by měly být nastaveny 
pro různé druhy nástrojů, včetně 
kapitálových nástrojů, dluhopisů a 
derivátů, a pro různé druhy obchodování, 
včetně systémů založených na knize 
příkazů, systémů založených na kotacích, 
jako jsou systémy žádostí o kotace, stejně 
jako systémů hybridního makléřství 
(hybrid brokering) a verbálního makléřství 
(voice brokering), a měly by zohlednit 
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vnitrostátních trhů. emise, objem transakcí a charakteristiky 
vnitrostátních trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Požadavky na transparentnost by 
měly být přiměřené, s přihlédnutím 
k nutnosti nalézt správnou rovnováhu 
mezi transparentností a likviditou, a měly 
by tak zohledňovat zájmy jak investorů, 
tak emitentů státních dluhopisů a tržní 
likvidity. Požadavky by neměly narušovat 
finanční stabilitu nebo regulační účely, 
např. regulování finančních institucí.

Or. en

Odůvodnění

Při určování stupně transparentnosti je třeba brát v úvahu všechny důležité okolnosti a zájmy. 
Požadavky by neměly odrážet pouze zájmy investorů. Emitenti potřebují mít nízké finanční 
náklady a je třeba zvažovat i další obecné zájmy z hlediska finanční stability. Nastavení 
požadavků na transparentnost by tudíž mělo být založeno na zásadách obezřetnosti a 
přiměřenosti.

Pozměňovací návrh 132
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Mezi algoritmickým obchodováním, 
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které používají účastníci trhu, a 
používáním algoritmů ve službách pro 
snížení poobchodního rizika , například 
ve službách pro složené transakce, by 
mělo být jasné rozlišení. Služby pro 
složené transakce by neměly být 
považovány za odvětví algoritmického 
obchodování. Orgán ESMA by měl 
stanovit rozsah, v němž by se měla 
obchodní místa nabízející služby pro 
složené transakce řídit čl. 18 odst. 1 až 3 a 
čl. 20 odst. 3 pro účely poskytování těchto 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Existuje jasné rozlišení mezi algoritmickým obchodováním (které se snaží regulovat návrhy v 
rámci MiFID) a používáním algoritmického nástroje na snížení poobchodního rizika. Tento 
bod odůvodnění je důležitý, aby zajistil, že nařízení týkající se obav vyjádřených ze strany 
tohoto druhu obchodování bezděčně nebrání používání nástroje na snížení poobchodního 
rizika, ani je neomezuje.

Pozměňovací návrh 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány mimo regulované 
trhy, systému MTF a OTF na 
příležitostném, účelovém a nepravidelném 
základě. Jako systematičtí internalizátoři 
by měly být definovány investiční podniky, 
které organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. Aby bylo 
zajištěno objektivní a účinné uplatňování 

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány na 
mimoburzovním (OTC) základě. 
Obchodování systémem OTC se týká 
dvoustranného obchodování mimo 
systematické internalizátory na 
příležitostném, účelovém a nepravidelném 
základě se způsobilými protistranami a 
v objemech přesahujících standardní tržní 
objemy. Žádná platforma nemůže být jako 
taková považována za OTC, neboť 
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této definice na investiční podniky, mělo 
by se za významné považovat každé 
dvoustranné obchodování s klienty a 
kvalitativní kritéria pro určování 
investičních podniků, které jsou povinny se 
zaregistrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise č. 1287/2006, kterým se 
provádí směrnice 2004/39/ES, by měla být 
doplněna kvantitativními kritérii. Zatímco 
systém OTF je jakýkoli systém nebo 
zařízení, ve kterém uvnitř systému 
vzájemně reagují vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji, 
systematickému internalizátorovi by 
nemělo být povoleno sdružovat zájmy 
třetích stran na nákupu či prodeji.

nemůže být účelová nebo nepravidelná. 
Žádný způsob obchodování, který 
kombinuje vlastnosti mnohostranného a 
dvoustranného obchodování, by rovněž 
neměl být považován za OTC, a měl by být 
raději rozdělen na samostatné 
mnohostranné a dvoustranné složky. Jako 
systematičtí internalizátoři by měly být 
definovány investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh nebo systém MTF. Aby bylo zajištěno 
objektivní a účinné uplatňování této 
definice na investiční podniky, mělo by se 
za významné považovat každé dvoustranné 
obchodování s klienty a kvalitativní kritéria 
pro určování investičních podniků, které 
jsou povinny se zaregistrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená 
v článku 21 nařízení Komise č. 1287/2006, 
kterým se provádí směrnice 2004/39/ES, 
by měla být doplněna kvantitativními 
kritérii. Systematickému internalizátorovi 
by nemělo být povoleno sdružovat zájmy 
třetích stran na nákupu či prodeji.

Or. en

Odůvodnění

K vyplnění stávajících mezer v předpisech je třeba mít jasnou definici OTC. Hlavní část 
tohoto bodu odůvodnění by tak měla být rovněž zahrnuta do článku týkajícího se definic v 
tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 134
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
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by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány mimo regulované 
trhy, systému MTF a OTF na 
příležitostném, účelovém a nepravidelném 
základě. Jako systematičtí internalizátoři 
by měly být definovány investiční podniky, 
které organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. Aby bylo 
zajištěno objektivní a účinné uplatňování 
této definice na investiční podniky, mělo 
by se za významné považovat každé 
dvoustranné obchodování s klienty a 
kvalitativní kritéria pro určování 
investičních podniků, které jsou povinny se 
zaregistrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise č. 1287/2006, kterým se 
provádí směrnice 2004/39/ES, by měla být 
doplněna kvantitativními kritérii. Zatímco 
systém OTF je jakýkoli systém nebo 
zařízení, ve kterém uvnitř systému 
vzájemně reagují vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat zájmy třetích stran na nákupu či 
prodeji.

by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány mimo regulované 
trhy, systémy MTF a OTF na účelovém 
a nepravidelném základě. Jako systematičtí 
internalizátoři by měly být definovány 
investiční podniky, které organizovaně a 
systematicky obchodují na vlastní účet, 
přičemž provádějí příkazy klientů mimo 
regulovaný trh, systém MTF nebo OTF. 
Aby bylo zajištěno objektivní a účinné 
uplatňování této definice na investiční 
podniky, mělo by se za významné 
považovat každé dvoustranné obchodování 
s klienty a kvalitativní kritéria pro určování 
investičních podniků, které jsou povinny se 
zaregistrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise č. 1287/2006, kterým se 
provádí směrnice 2004/39/ES, by mohla
být doplněna kvantitativními kritérii. 
Zatímco systém OTF je jakýkoli systém 
nebo zařízení, ve kterém uvnitř systému 
vzájemně reagují vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji, systematickému 
internalizátorovi by mělo být povoleno 
sdružovat zájmy třetích stran na nákupu či 
prodeji pouze na nepravidelném základě.

Or. en

Odůvodnění

Za určitých okolností je likvidita akcie velmi nízká a pozice fondu nebo jménem klienta 
v okamžiku emise je tak široká, že tuto pozici může ve svých knihách zaujmout pouze 
systematický internalizátor, aby mohl napodruhé rozložit původní pozici do tranší. Přidáním 
této dobrovolné a výjimečné možnosti zachováváme pro trh likviditu, zejména ve prospěch 
malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 135
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány mimo regulované 
trhy, systému MTF a OTF na 
příležitostném, účelovém a nepravidelném 
základě. Jako systematičtí internalizátoři 
by měly být definovány investiční podniky, 
které organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. Aby bylo 
zajištěno objektivní a účinné uplatňování 
této definice na investiční podniky, mělo 
by se za významné považovat každé 
dvoustranné obchodování s klienty a 
kvalitativní kritéria pro určování 
investičních podniků, které jsou povinny se 
zaregistrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise č. 1287/2006, kterým se 
provádí směrnice 2004/39/ES, by měla být 
doplněna kvantitativními kritérii. Zatímco 
systém OTF je jakýkoli systém nebo 
zařízení, ve kterém uvnitř systému 
vzájemně reagují vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji, 
systematickému internalizátorovi by 
nemělo být povoleno sdružovat zájmy 
třetích stran na nákupu či prodeji.

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány na OTC základě, 
pokud jde o dvoustranné obchodování, 
mimo regulované trhy a systém MTF na 
příležitostném, účelovém a nepravidelném 
základě v objemech přesahujících 
standardní tržní objemy a se způsobilými 
protistranami. Jako systematičtí 
internalizátoři by měly být definovány 
investiční podniky, které organizovaně, 
často a systematicky obchodují na vlastní 
účet, přičemž provádějí příkazy klientů 
mimo regulovaný trh nebo systém MTF. 
Aby bylo zajištěno objektivní a účinné 
uplatňování této definice na investiční 
podniky, mělo by se za významné 
považovat každé dvoustranné obchodování 
s klienty a kvalitativní kritéria pro určování 
investičních podniků, které jsou povinny se 
zaregistrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise č. 1287/2006, kterým se 
provádí směrnice 2004/39/ES, by měla být 
doplněna kvantitativními kritérii.
Systematickému internalizátorovi by 
nemělo být povoleno sdružovat zájmy 
třetích stran na nákupu či prodeji.

Or. en

Odůvodnění

Všechny obchodní platformy provozované organizátory trhu nebo investičními firmami by se 
měly řídit stejnými pravidly, včetně transparentnosti, pevně stanoveného způsobu provádění, 
nediskriminačního přístupu a plného dozoru nad trhem. Trh, na němž se jednotlivé platformy 
neřídí stejnými pravidly, zejména pevně stanoveným způsobem provádění, bude představovat 
hrozbu pro proces tvorby obchodní ceny a pro ochranu investorů.
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Pozměňovací návrh 136
Werner Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány mimo regulované 
trhy, systému MTF a OTF na 
příležitostném, účelovém a nepravidelném 
základě. Jako systematičtí internalizátoři 
by měly být definovány investiční podniky, 
které organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. Aby bylo 
zajištěno objektivní a účinné uplatňování 
této definice na investiční podniky, mělo 
by se za významné považovat každé 
dvoustranné obchodování s klienty
a kvalitativní kritéria pro určování 
investičních podniků, které jsou povinny se 
zaregistrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise č. 1287/2006, kterým se 
provádí směrnice 2004/39/ES, by měla být 
doplněna kvantitativními kritérii. Zatímco 
systém OTF je jakýkoli systém nebo 
zařízení, ve kterém uvnitř systému 
vzájemně reagují vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji, 
systematickému internalizátorovi by 
nemělo být povoleno sdružovat zájmy 
třetích stran na nákupu či prodeji.

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány mimo regulované 
trhy a systémy MTF na příležitostném, 
účelovém a nepravidelném základě. Jako 
systematičtí internalizátoři by měly být
definovány investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh nebo systém MTF. Aby bylo zajištěno 
objektivní a účinné uplatňování této 
definice na investiční podniky, kvalitativní 
kritéria pro určování investičních podniků, 
které jsou povinny se zaregistrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená 
v článku 21 nařízení Komise č. 1287/2006, 
kterým se provádí směrnice 2004/39/ES, 
by měla být doplněna kvantitativními 
kritérii. Tato kritéria by měla být v případě 
akciových trhů stanovena pro jednotlivé 
akcie a v případě neakciových trhů pro 
každou jednotlivou třídu investic. 
Zavedení kvantitativních kritérií by mělo 
napomáhat k posouzení, zda mají činnosti 
podniku jakožto systematického 
internalizátora hospodářský význam pro 
samotnou instituci nebo pro trh, a to tak, 
že je za akcii považován buď významný 
podíl na samotné transakci podniku, nebo 
podíl na obchodních činnostech týkajících 
se jednotlivých akcií nebo jiné třídy 
investic.

Or. de
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Justification

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Pozměňovací návrh 137
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány mimo 
regulované trhy, systému MTF a OTF na 
příležitostném, účelovém a nepravidelném 
základě. Jako systematičtí internalizátoři 
by měly být definovány investiční podniky, 
které organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. Aby bylo 
zajištěno objektivní a účinné uplatňování 
této definice na investiční podniky, mělo 
by se za významné považovat každé 
dvoustranné obchodování s klienty a 
kvalitativní kritéria pro určování 
investičních podniků, které jsou povinny se 
zaregistrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise č. 1287/2006, kterým se 
provádí směrnice 2004/39/ES, by měla být 
doplněna kvantitativními kritérii. Zatímco 
systém OTF je jakýkoli systém nebo 
zařízení, ve kterém uvnitř systému 

(16) Jako systematičtí internalizátoři by 
měly být definovány investiční podniky, 
které organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. Aby bylo 
zajištěno objektivní a účinné uplatňování 
této definice na investiční podniky, mělo 
by se za významné považovat každé 
dvoustranné obchodování s klienty jako 
výsledek provádění příkazu a kvalitativní 
kritéria pro určování investičních podniků, 
které jsou povinny se zaregistrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená 
v článku 21 nařízení Komise č. 1287/2006, 
kterým se provádí směrnice 2004/39/ES, 
by měla být doplněna kvantitativními 
kritérii.
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vzájemně reagují vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji, 
systematickému internalizátorovi by 
nemělo být povoleno sdružovat zájmy 
třetích stran na nákupu či prodeji.

Or. en

Odůvodnění

Režim systematických internalizátorů by měl být jasně a výslovně spojen s prováděním 
příkazů, jak je uvedeno v definici v čl. 2 odst. 1 bodě 3 nařízení MiFIR.

Pozměňovací návrh 138
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány mimo regulované 
trhy, systému MTF a OTF na 
příležitostném, účelovém a nepravidelném 
základě. Jako systematičtí internalizátoři 
by měly být definovány investiční podniky, 
které organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. Aby bylo 
zajištěno objektivní a účinné uplatňování 
této definice na investiční podniky, mělo 
by se za významné považovat každé 
dvoustranné obchodování s klienty a 
kvalitativní kritéria pro určování 
investičních podniků, které jsou povinny se 
zaregistrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise č. 1287/2006, kterým se 
provádí směrnice 2004/39/ES, by měla být 
doplněna kvantitativními kritérii. Zatímco 
systém OTF je jakýkoli systém nebo 

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány mimo regulované 
trhy, systémy MTF a OTF na vedlejším, 
účelovém a nepravidelném základě. Jako 
systematičtí internalizátoři by měly být 
definovány investiční podniky, které 
organizovaně, pravidelně a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. Aby bylo 
zajištěno objektivní a účinné uplatňování 
této definice na investiční podniky, mělo 
by se za významné považovat každé 
dvoustranné obchodování s klienty a 
kvalitativní kritéria pro určování 
investičních podniků, které jsou povinny se 
zaregistrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise č. 1287/2006, kterým se 
provádí směrnice 2004/39/ES, by měla být 
doplněna kvantitativními kritérii. Zatímco 
systém OTF je jakýkoli systém nebo 
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zařízení, ve kterém uvnitř systému 
vzájemně reagují vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat zájmy třetích stran na nákupu či 
prodeji.

zařízení, ve kterém uvnitř systému 
vzájemně reagují vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat zájmy třetích stran na nákupu či 
prodeji.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány mimo regulované 
trhy, systému MTF a OTF na 
příležitostném, účelovém a nepravidelném
základě. Jako systematičtí internalizátoři 
by měly být definovány investiční podniky, 
které organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. Aby bylo 
zajištěno objektivní a účinné uplatňování 
této definice na investiční podniky, mělo 
by se za významné považovat každé 
dvoustranné obchodování s klienty a 
kvalitativní kritéria pro určování 
investičních podniků, které jsou povinny se 
zaregistrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise č. 1287/2006, kterým se 
provádí směrnice 2004/39/ES, by měla být 
doplněna kvantitativními kritérii. Zatímco 
systém OTF je jakýkoli systém nebo 
zařízení, ve kterém uvnitř systému 
vzájemně reagují vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji, 
systematickému internalizátorovi by 

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné
transakce uskutečňovány na 
mimoburzovním (OTC) základě. Jako 
systematičtí internalizátoři by měly být 
definovány investiční podniky, které 
organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh nebo systém MTF. Aby bylo zajištěno 
objektivní a účinné uplatňování této 
definice na investiční podniky, mělo by se 
za významné považovat každé dvoustranné 
obchodování s klienty a kvalitativní kritéria 
pro určování investičních podniků, které 
jsou povinny se zaregistrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená 
v článku 21 nařízení Komise č. 1287/2006, 
kterým se provádí směrnice 2004/39/ES, 
by měla být doplněna kvantitativními 
kritérii. Systematickému internalizátorovi 
by nemělo být povoleno sdružovat zájmy 
třetích stran na nákupu či prodeji.
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nemělo být povoleno sdružovat zájmy 
třetích stran na nákupu či prodeji.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Investiční podnik provádějící příkazy 
klientů za použití svého vlastního kapitálu 
by se měl považovat za systematického 
internalizátora, nejsou-li příslušné 
transakce uskutečňovány mimo 
regulované trhy, systému MTF a OTF na 
příležitostném, účelovém a nepravidelném 
základě. Jako systematičtí internalizátoři 
by měly být definovány investiční podniky, 
které organizovaně, často a systematicky 
obchodují na vlastní účet, přičemž 
provádějí příkazy klientů mimo regulovaný 
trh, systém MTF nebo OTF. Aby bylo 
zajištěno objektivní a účinné uplatňování 
této definice na investiční podniky, mělo 
by se za významné považovat každé 
dvoustranné obchodování s klienty a 
kvalitativní kritéria pro určování 
investičních podniků, které jsou povinny se 
zaregistrovat jako systematičtí 
internalizátoři, stanovená v článku 21 
nařízení Komise č. 1287/2006, kterým se 
provádí směrnice 2004/39/ES, by měla být 
doplněna kvantitativními kritérii. Zatímco 
systém OTF je jakýkoli systém nebo 
zařízení, ve kterém uvnitř systému 
vzájemně reagují vícečetné zájmy třetích
stran na nákupu či prodeji, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat zájmy třetích stran na nákupu či 
prodeji.

(16) Jako systematičtí internalizátoři by 
měly být definovány investiční podniky, 
které dvoustranně, organizovaně, často a 
systematicky obchodují na vlastní účet, 
přičemž provádějí příkazy profesionálních 
nebo neprofesionálních klientů pro 
jednotlivé kategorie finančních nástrojů 
mimo regulovaný trh, systém MTF nebo 
OTF. Aby bylo zajištěno objektivní a 
účinné uplatňování této definice na 
investiční podniky, mělo by se za 
významné považovat každé dvoustranné 
obchodování s profesionálními nebo 
neprofesionálními klienty jako výsledek 
provádění příkazu a kvalitativní kritéria 
pro určování investičních podniků, které 
jsou povinny se zaregistrovat jako 
systematičtí internalizátoři, stanovená 
v článku 21 nařízení Komise č. 1287/2006, 
kterým se provádí směrnice 2004/39/ES, 
by měla být doplněna kvantitativními 
kritérii. Zatímco systém OTF je jakýkoli 
multidealerský systém nebo zařízení nikoli 
uvnitř skupiny, ve kterém uvnitř systému 
vzájemně reagují vícečetné zájmy třetích
stran na nákupu či prodeji, systematickému 
internalizátorovi by nemělo být povoleno 
sdružovat zájmy třetích stran na nákupu či 
prodeji.

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Systematičtí internalizátoři se mohou 
rozhodnout zpřístupnit své kotace pouze 
neprofesionálním klientům, pouze 
profesionálním klientům nebo oběma 
skupinám. Neměli by však mít možnost 
rozlišovat uvnitř těchto kategorií klientů. 
Systematičtí internalizátoři nemají 
povinnost zveřejňovat pevné kotace pro 
transakce přesahující standardní tržní 
objem. Standardní tržní objem by v žádné 
kategorii finančních nástrojů neměl být 
výrazně neúměrný kterémukoli finančnímu 
nástroji zařazenému do dané kategorie.

(17) Systematičtí internalizátoři se mohou 
rozhodnout zpřístupnit své kotace pouze 
neprofesionálním klientům, pouze 
profesionálním klientům nebo oběma 
skupinám. Neměli by však mít možnost 
rozlišovat uvnitř těchto kategorií klientů. 
Systematičtí internalizátoři nemají 
povinnost zveřejňovat pevné kotace pro 
transakce v oblasti kapitálových nástrojů 
přesahující standardní tržní objem a 
v oblasti nekapitálových nástrojů 
přesahující maloobchodní objem. 
Standardní tržní objem nebo 
maloobchodní objem by v žádné kategorii 
finančních nástrojů neměl být výrazně 
neúměrný kterémukoli finančnímu nástroji 
zařazenému do dané kategorie.

Or. en

Odůvodnění

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, recital 17 
has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR to 
non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this mean 
in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Pozměňovací návrh 142
Kay Swinburne
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Systematičtí internalizátoři se mohou 
rozhodnout zpřístupnit své kotace pouze 
neprofesionálním klientům, pouze 
profesionálním klientům nebo oběma 
skupinám. Neměli by však mít možnost 
rozlišovat uvnitř těchto kategorií klientů. 
Systematičtí internalizátoři nemají 
povinnost zveřejňovat pevné kotace pro 
transakce přesahující standardní tržní 
objem. Standardní tržní objem by v žádné 
kategorii finančních nástrojů neměl být 
výrazně neúměrný kterémukoli 
finančnímu nástroji zařazenému do dané 
kategorie.

(17) Systematičtí internalizátoři se mohou 
rozhodnout zpřístupnit své kotace pouze 
neprofesionálním klientům, pouze 
profesionálním klientům nebo oběma 
skupinám. Neměli by však mít možnost 
rozlišovat uvnitř těchto kategorií klientů. 
Systematičtí internalizátoři nemají 
povinnost zveřejňovat pevné kotace pro 
transakce přesahující standardní 
maloobchodní tržní objem.

Or. en

Odůvodnění

Předobchodní transparentnost na nekapitálovém maloobchodním trhu bude prospěšná pro 
neprofesionální investory, nicméně na velkoobchodním trhu, kde je jen několik účastníků trhu 
a skutečný zájem o likviditu, bude zlepšení v oblasti poobchodní transparentnosti významným 
krokem kupředu, co se týče transparentnosti, zatímco předobchodní transparentnost může 
způsobit značné narušení trhu s malým užitkem.

Pozměňovací návrh 143
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Systematičtí internalizátoři se mohou 
rozhodnout zpřístupnit své kotace pouze 
neprofesionálním klientům, pouze 
profesionálním klientům nebo oběma 
skupinám. Neměli by však mít možnost 
rozlišovat uvnitř těchto kategorií klientů. 
Systematičtí internalizátoři nemají 
povinnost zveřejňovat pevné kotace pro 

(17) Systematičtí internalizátoři se mohou 
rozhodnout zpřístupnit své kotace pouze 
svým neprofesionálním klientům, pouze 
svým profesionálním klientům nebo oběma 
skupinám. Neměli by však mít možnost 
přehnaně rozlišovat přístup uvnitř těchto 
kategorií klientů. Při obchodování 
s derivátovými nástroji může být povolen 
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transakce přesahující standardní tržní 
objem. Standardní tržní objem by v žádné 
kategorii finančních nástrojů neměl být 
výrazně neúměrný kterémukoli finančnímu 
nástroji zařazenému do dané kategorie.

cenový rozdíl vyplývající z úvěrové kvality 
protistrany. Standardní tržní objem by 
v žádné kategorii finančních nástrojů 
neměl být výrazně neúměrný kterémukoli 
finančnímu nástroji zařazenému do dané 
kategorie.

Or. en

Odůvodnění

Systematičtí internalizátoři dnes oprávněně rozlišují svůj přístup ke svým kategoriím 
protistran při tvorbě cen tam, kde úvěrové riziko protistrany představuje hlavní parametr, což 
umožňuje cenové rozdíly u daného nástroje, obvykle při obchodování s deriváty, kde mohou 
vzniknout vzájemné dlouhodobé závazky.

Pozměňovací návrh 144
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž 
znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž 
znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné nebo je provádějí 
profesionální protistrany a jsou součástí 
obchodního vztahu, který se sám vyznačuje 
obchody přesahujícími standardní tržní 
objemy nebo maloobchodní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 18 by se měl použít pro kapitálové i nekapitálové nástroje. Znění bodu 
odůvodnění 18 je tedy třeba také změnit ze stejného důvodu jako bod odůvodnění 17.
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Pozměňovací návrh 145
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž 
znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž 
znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní maloobchodní 
tržní objemy, přičemž se obchody 
uskutečňují mimo systémy obvykle 
užívané dotčeným podnikem pro jeho 
činnost systematického internalizátora.

Or. en

Odůvodnění

předobchodní transparentnost na nekapitálovém maloobchodním trhu bude prospěšná pro 
neprofesionální investory, nicméně na velkoobchodním trhu, kde je jen několik účastníků trhu 
a skutečný zájem o likviditu, bude zlepšení v oblasti poobchodní transparentnosti významným 
krokem kupředu, co se týče transparentnosti, zatímco předobchodní transparentnost může 
způsobit značné narušení trhu s malým užitkem.

Pozměňovací návrh 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti a dalších 
tržně zaměřených pravidel uložených 



AM\901839CS.doc 51/173 PE489.472v01-00

CS

znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

obchodním místům na transakce 
prováděné na OTC základě, jejichž
znakem je, že jsou dvoustranné, účelové 
a nepravidelné, provádějí je způsobilé 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

Or. en

Odůvodnění

Provádění směrnice MiFID1 ukázalo, že definice OTC není jasná. Hlavní část tohoto bodu 
odůvodnění ve své revidované podobě by tak měla být rovněž zahrnuta do článku týkajícího se 
definic v tomto nařízení. V zájmu vyjasnění je nezbytné dodat „dvoustranné“ (v bodě 
odůvodnění se popisuje výjimka systematické internalizace, který je sám o sobě vždy pouze 
dvoustranný). Je rovněž důležité odkázat na způsobilé protistrany (jasně definované ve 
směrnici MiFID), nikoli na profesionální protistrany (které nejsou definovány ve směrnici 
MiFID a nepředstavují jasnou koncepci).

Pozměňovací návrh 147
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na 
transakce prováděné na OTC základě, 
k jejichž znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

(18) Je velmi důležité, aby mohla 
vzniknout alternativní obchodní místa 
nabízející prodávajícím a kupujícím rovné 
podmínky a vyváženou tvorbu cen, a to 
nejen pro vypořádání rozsáhlých a 
nepravidelných transakcí. 
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Or. en

Odůvodnění

Ztráta schopnosti investičního podniku poskytovat obchodování systémem OTC poškodí 
možnosti investičního podniku řídit zájmy investora. Může-li investiční podnik nalézt 
vyvažující zájmy pro větší příkaz nebo v nelikvidních nástrojích, musí být rovněž možné, aby 
investiční podnik provedl tento příkaz, a poskytl tak dotčeným klientům očekávanou službu.

Pozměňovací návrh 148
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž
znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti a dalších 
tržně zaměřených pravidel uplatňovaných 
na obchodních místech na transakce 
prováděné na OTC základě, jejichž
znakem je, že jsou dvoustranné, účelové 
a nepravidelné, provádějí je způsobilé 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Werner Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 

(18) Je vhodné zajistit, aby se co nejvíce 
obchodů, k nimž dochází mimo 
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předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž 
znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

regulovaná místa provádění, 
uskutečňovalo v organizovaných 
systémech, pro které platí příslušné 
požadavky na transparentnost. Účelem 
tohoto nařízení není vyžadovat uplatňování 
pravidel předobchodní transparentnosti na 
OTC transakce zahrnující primární emisi, 
k jejichž znakům patří to, že nástroje mají 
nestandardizovanou podobu a jsou
navržené s ohledem na specifické 
požadavky profesionálních nebo 
neprofesionálních protistran. Je třeba mít 
na zřeteli, že podniky, jejichž hlavní 
činností je produkce nebo dodávání určité 
komodity a které v rámci doplňkové 
činnosti obchodují na vlastní účet s 
komoditními deriváty, již podléhají 
specifickému regulačnímu dohledu a 
regulační oznamovací povinnosti, jež jsou 
konkrétně zaměřeny na spotové a fyzicky 
vypořádané forwardové transakce, podle 
nařízení 2011/1227/ES (REMIT), a 
podléhají ohlašovací povinnosti 
regulačnímu orgánu v souvislosti se 
standardními derivátovými transakcemi a 
regulačnímu dohledu podle nařízení [ ] 
(EMIR).

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž 
znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž 
znakům patří to, že jsou účelové, přičemž 
se obchody uskutečňují mimo systémy 
obvykle užívané dotčeným podnikem pro 
jeho činnost systematického 



PE489.472v01-00 54/173 AM\901839CS.doc

CS

přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

internalizátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž 
znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti a dalších 
tržně zaměřených pravidel vyžadovaných 
na obchodních místech na transakce 
prováděné na OTC základě, jejichž 
znakem je, že jsou dvoustranné, účelové 
a nepravidelné, provádějí je způsobilé 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

Or. en

Odůvodnění

Systém OTC musí být definován přesně, neboť se jedná o výjimku z pravidel, která zaručují 
bezpečnost a integritu finančních trhů. Na rozdíl od mnohostranného obchodování (tj. křížení 
příkazů) představuje OTC dvoustranné obchodování. Jde o výjimku ze systematické 
internalizace.

Pozměňovací návrh 152
Burkhard Balz
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž 
znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

(18) Účelem tohoto nařízení není 
vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž 
znakům patří to, že jsou vedlejší, účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Údaje o trhu by měly být snadno a 
rychle dostupné uživatelům v co nejvíce 
rozčleněné podobě, aby si investoři a 
poskytovatelé datových služeb, kteří jim 
slouží, mohli v co největší míře 
individuálně přizpůsobit datová řešení. 
Údaje o předobchodní a poobchodní 
transparentnosti by proto měly být 
zveřejňovány v nespojené formě, aby se 
snížily náklady účastníků trhu, kteří údaje 
nakupují.

(19) Údaje o trhu by měly být snadno a 
rychle dostupné uživatelům v co nejvíce 
rozčleněné podobě, aby si investoři a 
poskytovatelé datových služeb, kteří jim 
slouží, mohli v co největší míře 
individuálně přizpůsobit datová řešení. 
Údaje o předobchodní a poobchodní 
transparentnosti by proto měly být 
zveřejňovány v nespojené formě, aby se 
snížily náklady účastníků trhu, kteří údaje 
nakupují. Regulované trhy, MTF, OTF a 
systematičtí internalizátoři by měli volně 
zveřejňovat poobchodní údaje po 15 
minutách. Schválené systémy 
zveřejňování by navíc měly zajistit 
soudržnost a kvalitu údajů o trhu 
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v reálném čase i se zpožděním na základě 
společných evropských norem pro údaje. 
Koncoví uživatelé tak budou mít přímý 
nebo nepřímý přístup k systému 
standardizovaných evropských 
konsolidovaných obchodních informací 
prostřednictvím vzájemně si 
konkurujících prodejců údajů. 

Or. en

Odůvodnění

Navrhované komerční řešení pro údaje o trhu přinese přesné a cenově dostupné 
konsolidované údaje jen tehdy, jestliže orgán ESMA vydá společné evropské normy pro údaje 
a jestliže kvalita a soudržnost údajů pak bude zajištěna regulovanými schválenými systémy 
zveřejňování (APA), jejichž prostřednictvím se zveřejňují údaje. Koncoví uživatelé by měli mít 
možnost kupovat údaje v nespojené formě.

Pozměňovací návrh 154
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k dohodě dosažené 
účastníky summitu skupiny G20 
v Pittsburghu dne 25. září 2009 o přesunu 
obchodování se standardizovanými OTC 
derivátovými smlouvami na burzy, 
případně elektronické obchodní platformy 
by měl být stanoven formální regulační 
postup, kterým se uloží, aby obchodování 
mezi finančními protistranami a velkými 
nefinančními protistranami se všemi 
deriváty, které se pokládaly za způsobilé 
k zúčtování a jsou dostatečně likvidní, 
povinně probíhalo v řadě obchodních míst, 
jež podléhají srovnatelné regulaci a 
umožňují účastníkům obchodovat s více 
protistranami. Posouzení dostatečné 
likvidity by mělo zohlednit charakteristiky 
vnitrostátních trhů, včetně počtu a druhu 

(21) Vzhledem k dohodě dosažené 
účastníky summitu skupiny G20 
v Pittsburghu dne 25. září 2009 o přesunu 
obchodování se standardizovanými OTC 
derivátovými smlouvami na burzy, 
případně elektronické obchodní platformy 
by měl být stanoven formální regulační 
postup, kterým se uloží, aby obchodování 
mezi finančními protistranami a velkými 
nefinančními protistranami se všemi 
deriváty, které se pokládaly za způsobilé 
k zúčtování a jsou dostatečně likvidní, 
povinně probíhalo v řadě obchodních míst, 
jež podléhají srovnatelné regulaci a 
umožňují účastníkům obchodovat s více 
protistranami. Posouzení dostatečné 
likvidity by mělo zohlednit charakteristiky 
vnitrostátních trhů, včetně počtu a druhu 
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účastníků daného trhu, a charakteristiky 
transakcí, jako jsou objem a frekvence 
transakcí na daném trhu.

účastníků daného trhu, a charakteristiky 
transakcí, jako jsou objem a frekvence 
transakcí na daném trhu. Služby pro 
snížení poobchodního rizika složených 
transakcí se shodují s celkovým cílem 
politiky G20 na zmírnění systémového 
rizika na trzích s OTC deriváty a obchody 
v oblasti OTC derivátových smluv, které 
jsou dílčími transakcemi služeb pro 
snížení poobchodního rizika složených 
transakcí, jako je kompresní cyklus 
mnohostranného obchodu nebo cyklus 
mnohostranného řízení základního rizika 
stávajícího portfolia OTC derivátů, musí 
být řešeny samostatně, jak je níže 
uvedeno, aby byla zajištěna shoda 
s takovými cíli politiky. Spadá sem potřeba 
řešit takové obchody samostatně na 
základě obchodního pověření a dále proto, 
že dílčí transakce složených transakcí se 
neopírají o žádné nákupy a prodeje (tj. 
nedochází k žádnému určování cen), 
orgán ESMA by měl stanovit, do jaké 
míry by měly články 7, 9, 23 a čl. 24 odst. 
1 platit pro takové dílčí transakce.

Or. en

Odůvodnění

Složená transakce je nástroj na snížení rizika, který má snížit rizika druhého příkazu 
vyplývající ze stávajících pozic, jako je úvěrové riziko protistrany, provozní riziko nebo 
základní riziko. Vzhledem k vlastnostem složené transakce a jejích dílčích transakcí je třeba 
těmto zvláštním vlastnostem přizpůsobit požadavky na předobchodní a poobchodní 
transparentnost, na podávání zpráv o transakci a na místa provádění obchodů.

Pozměňovací návrh 155
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k dohodě dosažené 
účastníky summitu skupiny G20 

(21) Vzhledem k dohodě dosažené 
účastníky summitu skupiny G20 
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v Pittsburghu dne 25. září 2009 o přesunu 
obchodování se standardizovanými OTC 
derivátovými smlouvami na burzy, 
případně elektronické obchodní platformy 
by měl být stanoven formální regulační 
postup, kterým se uloží, aby obchodování 
mezi finančními protistranami a velkými 
nefinančními protistranami se všemi 
deriváty, které se pokládaly za způsobilé 
k zúčtování a jsou dostatečně likvidní, 
povinně probíhalo v řadě obchodních míst, 
jež podléhají srovnatelné regulaci a 
umožňují účastníkům obchodovat s více 
protistranami. Posouzení dostatečné 
likvidity by mělo zohlednit charakteristiky 
vnitrostátních trhů, včetně počtu a druhu 
účastníků daného trhu, a charakteristiky 
transakcí, jako jsou objem a frekvence
transakcí na daném trhu.

v Pittsburghu dne 25. září 2009 o přesunu 
obchodování se standardizovanými OTC 
derivátovými smlouvami na burzy, 
případně elektronické obchodní platformy 
by měl být stanoven formální regulační 
postup, kterým se uloží, aby obchodování 
mezi finančními protistranami a velkými 
nefinančními protistranami se všemi 
deriváty, které se pokládaly za způsobilé 
k zúčtování a jsou dostatečně likvidní, 
povinně probíhalo v řadě obchodních míst, 
jež podléhají srovnatelné regulaci.
Záměrem tohoto nařízení není zakazovat 
nebo omezovat používání 
nestandardizovaných derivátových smluv 
ani jejich přílišná nákladnost pro 
nefinanční instituce. Posouzení dostatečné 
likvidity by proto mělo zohlednit 
charakteristiky vnitrostátních trhů, včetně 
počtu a druhu účastníků daného trhu, a 
charakteristiky transakcí, jako jsou objem a 
frekvence transakcí na daném trhu.

Or. en

Odůvodnění

Musíme přizpůsobit směrnici MiFID výjimkám pro nefinanční účastníky dle nařízení EMIR a 
zajistit, aby tato ustanovení nijak nesnižovala účinnost těchto výjimek.

Pozměňovací návrh 156
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V zájmu právní jistoty je vhodné 
zařadit definici derivátů. Pojistné smlouvy 
v souvislosti s odvětvími rizika 
stanovenými v příloze 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a 
zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(Solventnost II), nejsou pro účely této 
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směrnice považovány za derivátové 
smlouvy, pokud jsou uzavřeny 
s pojišťovnou, zajišťovnou, pojišťovnou 
ze třetí země nebo zajišťovnou ze třetí 
země.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Vzhledem k dohodě dosažené 
účastníky summitu skupiny G20 
v Pittsburghu dne 25. září 2009 o přesunu 
obchodování se standardizovanými OTC 
derivátovými smlouvami na burzy, 
případně elektronické obchodní platformy 
na jedné straně a k poměrně nižší likviditě 
různých OTC derivátů na straně druhé je 
třeba stanovit vhodnou řadu způsobilých 
obchodních míst, ve kterých může probíhat 
obchodování v souladu s uvedeným 
závazkem. Na všechna způsobilá obchodní 
místa by se měly vztahovat těsně sladěné 
regulační požadavky týkající se 
organizačních a provozních aspektů, 
opatření pro omezení střetu zájmů, dohledu 
nad veškerou obchodní činností a 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti nastavené podle 
finančních nástrojů, jakož i požadavek, aby 
v systému mohly vzájemně reagovat 
vícečetné obchodní zájmy třetích stran. 
V zájmu zlepšení podmínek pro 
uskutečňování transakcí a zvýšení likvidity 
by však mělo být organizátorům 
obchodních míst umožněno, aby transakce 
mezi vícečetnými třetími stranami
v souladu s uvedeným závazkem 
organizovali podle vlastního uvážení.

(22) Vzhledem k dohodě dosažené 
účastníky summitu skupiny G20 
v Pittsburghu dne 25. září 2009 o přesunu 
obchodování se standardizovanými OTC 
derivátovými smlouvami na burzy, 
případně elektronické obchodní platformy 
na jedné straně a k poměrně nižší likviditě 
různých OTC derivátů na straně druhé je 
třeba stanovit vhodnou řadu způsobilých 
obchodních míst, ve kterých může probíhat 
obchodování v souladu s uvedeným 
závazkem. Na všechna způsobilá obchodní 
místa by se měly vztahovat těsně sladěné 
regulační požadavky týkající se 
organizačních a provozních aspektů, 
opatření pro omezení střetu zájmů, dohledu 
nad veškerou obchodní činností a 
předobchodní a poobchodní 
transparentnosti nastavené podle 
finančních nástrojů a obchodního modelu. 
V zájmu zlepšení podmínek pro 
uskutečňování transakcí a zvýšení likvidity 
by však mělo být organizátorům 
obchodních míst umožněno, aby transakce 
mezi jejich účastníky v souladu 
s uvedeným závazkem organizovali podle 
vlastního uvážení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 158
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pravomoci příslušných orgánů by 
měly být doplněny o explicitní 
mechanismus umožňující zakázat nebo 
omezit uvádění na trh, distribuci a prodej 
kteréhokoli finančního nástroje, který 
vzbuzuje vážné obavy o ochranu investorů, 
řádné fungování a integritu finančních trhů 
či stabilitu celého finančního systému nebo 
jeho části, přičemž orgánu ESMA by měly 
být svěřeny vhodné pravomoci v oblasti 
koordinace a zasahování v nouzových 
situacích. Výkon těchto pravomocí by měl 
podléhat splnění určitého počtu 
konkrétních podmínek.

(24) Pravomoci příslušných orgánů by 
měly být doplněny o explicitní 
mechanismus umožňující zakázat nebo 
omezit uvádění na trh, distribuci a prodej 
kteréhokoli finančního nástroje, který 
vzbuzuje vážné obavy o ochranu investorů, 
řádné fungování a integritu finančních trhů 
či stabilitu celého finančního systému nebo 
jeho části, přičemž orgánu ESMA by měly 
být svěřeny vhodné pravomoci v oblasti 
koordinace a zasahování v nouzových 
situacích. Výkon těchto pravomocí by měl 
podléhat splnění určitého počtu 
konkrétních podmínek a být využíván jen 
ve výjimečných případech.

Or. en

Odůvodnění

Zákazy určitých finančních nástrojů nebo určitých druhů finančních činností jsou velmi 
restriktivním opatřením a tyto pravomoci by měly být používány jen ve výjimečných 
případech.

Pozměňovací návrh 159
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Podrobnosti o transakcích 
s finančními nástroji by měly být 

(27) Podrobnosti o transakcích 
s finančními nástroji by měly být 
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ohlašovány příslušným orgánům, aby tyto 
orgány mohly odhalovat a vyšetřovat 
případy možného zneužívání trhu a 
sledovat spravedlivé a řádné fungování 
trhů, jakož i činnosti investičních podniků. 
Do působnosti tohoto dohledu spadají 
všechny nástroje, které jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu, 
v systému MTF nebo OTF, a všechny 
nástroje, jejichž hodnota závisí na hodnotě 
takových nástrojů nebo hodnotu takových 
nástrojů ovlivňuje. V zájmu zamezení 
zbytečné administrativní zátěži pro 
investiční podniky by měly být od 
ohlašovací povinnosti osvobozeny finanční 
nástroje, se kterými se organizovaně 
neobchoduje a které nejsou ohroženy 
zneužíváním trhu.

ohlašovány příslušným orgánům, aby tyto 
orgány mohly odhalovat a vyšetřovat 
případy možného zneužívání trhu a 
sledovat spravedlivé a řádné fungování 
trhů, jakož i činnosti investičních podniků. 
Do působnosti tohoto dohledu spadají 
všechny nástroje, které jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu, 
v systému MTF, a všechny nástroje, jejichž 
hodnota závisí na hodnotě takových 
nástrojů nebo hodnotu takových nástrojů 
ovlivňuje. V zájmu zamezení zbytečné 
administrativní zátěži pro investiční 
podniky by měly být od ohlašovací 
povinnosti osvobozeny finanční nástroje, 
se kterými se organizovaně neobchoduje a 
které nejsou ohroženy zneužíváním trhu.

Or. en

Odůvodnění

Všechny obchodní platformy provozované organizátory trhu nebo investičními podniky by se 
měly řídit stejnými pravidly, včetně transparentnosti, pevně stanoveného způsobu provádění, 
nediskriminačního přístupu a plného dozoru nad trhem. Trh, na němž se jednotlivé platformy 
neřídí stejnými pravidly, zejména pevně stanoveným způsobem provádění, bude představovat 
hrozbu pro proces tvorby obchodní ceny a pro ochranu investorů.

Pozměňovací návrh 160
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Komise by měla vypracovat zprávu, 
v níž uvede, zda je obsah a formát hlášení 
o transakcích dostatečný k tomu, aby 
příslušné orgány mohly odhalit 
zneužívání trhu, a zda je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky hlásily 
veškeré další informace, například 
informace k identifikaci algoritmů či 
původce těchto algoritmů zodpovědné za 
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investiční rozhodnutí a uskutečnění 
transakce. Regulační orgány mají zájem 
na zjištění toho, která – fyzická nebo 
právnická – osoba rozhodla o obchodu. 
Vzhledem k tomu, že klienti mohou 
specifikovat algoritmy, které má investiční 
podnik používat, aby dosáhl jejich cílů, 
nebo ponechat na investičním podniku, 
aby určil, jaký algoritmus použít 
k dosažení nejlepšího provedení, je 
regulačnímu orgánu k užitku totožnost 
osoby, která algoritmus použila .

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Dohody o zpětném odkupu a půjčky 
cenných papírů mají vliv na nejistotu, co 
se týče vlastnictví a závazků, jak se 
ukázalo v průběhu finanční krize. 
Instituce by měly podávat zprávy, alespoň 
v souhrnné podobě, o úrovni dohod 
o zpětném odkupu, půjček cenných papírů 
a všech forem břemen nebo ujednání 
o zpětném získání. Tyto informace by měly 
být předávány do registrů obchodních 
údajů nebo centrálního depozitáře 
cenných papírů s cílem umožnit přístup 
mimo jiné orgánu EBA, ESMA, 
příslušným kvalifikovaným orgánům, 
ESRB a příslušným centrálním bankám a 
ESCB. V řízeních směřujících k likvidaci 
by neregistrovaná ujednání o zpětném 
získání neměla mít právní účinek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Poskytování služeb podniky ze 
třetích zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy jsou 
vysoce diferencované a měly by být 
harmonizovány, aby zabezpečily jistotu a 
jednotné zacházení s podniky ze třetích 
zemí, které chtějí působit v Unii na 
základě posouzení rovnocennosti 
s právním rámcem a rámcem dohledu 
třetích zemí provedeného Komisí, které by 
zajistilo srovnatelnou úroveň ochrany 
investorům v EU, kteří využívají služeb 
podniků ze třetích zemí, a za podmínky, že 
investiční podniky EU budou ve třetích 
zemích podléhat recipročnímu přístupu.

Or. en

Odůvodnění

Přeneseno ze směrnice do nařízení.

Pozměňovací návrh 163
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28b) Poskytování služeb se omezí pouze 
na způsobilé protistrany a mělo by vždy 
vyžadovat založení pobočky na území 
Unie. Pobočka je založena v členském 
státě, v němž podnik ze třetí země provádí 
nejvýznamnější činnost. Založení pobočky 
podléhá registraci u orgánu ESMA. Po 
registraci u orgánu ESMA by měla 
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pobočka podléhat dohledu v členském
státě, v němž sídlí. Podniku ze třetí země 
by mělo být na základě oznamovacího 
postupu umožněno poskytovat služby v 
jiných členských státech prostřednictvím 
pobočky.

Or. en

Odůvodnění

Přeneseno ze směrnice do nařízení.

Pozměňovací návrh 164
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28c) Ustanovení tohoto nařízení, které 
upravuje poskytování služeb podniky ze 
třetích zemí na území Unie, by nemělo mít 
vliv na to, aby neprofesionální či 
profesionální klienti usazení v Unii mohli 
z vlastní výlučné iniciativy využívat 
investičních služeb podniku ze třetí země. 
V tomto případě by služby podniku ze třetí 
země neměly být považovány za služby 
poskytované na území Unie.

Or. en

Odůvodnění

Přeneseno ze směrnice do nařízení.

Pozměňovací návrh 165
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Účelem hlášení transakcí je sledovat 
zneužívání trhu. U velkoobjemových 
tržních segmentů to může vést k většímu 
počtu informací, než je možno zpracovat, 
dokud nebudou k dispozici lepší 
technologické nástroje. Orgán ESMA by 
měl vypracovat zprávu o všech 
segmentech trhu, na něž se vztahuje další 
hlášení, například vůči registrům 
obchodních údajů, nebo u nichž je nízké 
riziko nebo u nichž existují další záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] stanoví kritéria, podle 
nichž by kategorie OTC derivátů měly 
podléhat zúčtovací povinnosti. Zabraňuje 
také narušování hospodářské soutěže tím, 
že vyžaduje nediskriminační přístup 
k ústředním protistranám, které 
obchodním místům nabízejí zúčtování 
OTC derivátů, a nediskriminační přístup 
ústředních protistran nabízejících 
zúčtování OTC derivátů k údajům 
obchodních míst o obchodech. Jelikož 
OTC deriváty jsou definovány jako 
derivátové smlouvy, k jejichž realizaci 
nedochází na regulovaném trhu, je nutné 
tímto nařízením zavést obdobné 
požadavky pro regulované trhy. V případě, 
že deriváty, s nimiž se obchoduje na 
regulovaných trzích, podléhají podle 
orgánu ESMA tomuto nařízení, měla by 
se na ně vztahovat zúčtovací povinnost.

vypouští se
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Odůvodnění

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Pozměňovací návrh 167
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] stanoví kritéria, podle 
nichž by kategorie OTC derivátů měly 
podléhat zúčtovací povinnosti. Zabraňuje 
také narušování hospodářské soutěže tím, 
že vyžaduje nediskriminační přístup 
k ústředním protistranám, které obchodním 
místům nabízejí zúčtování OTC derivátů, 
a nediskriminační přístup ústředních 
protistran nabízejících zúčtování OTC 
derivátů k údajům obchodních míst o 
obchodech. Jelikož OTC deriváty jsou 
definovány jako derivátové smlouvy, 
k jejichž realizaci nedochází na 
regulovaném trhu, je nutné tímto nařízením 
zavést obdobné požadavky pro regulované 
trhy. V případě, že deriváty, s nimiž se 
obchoduje na regulovaných trzích, 
podléhají podle orgánu ESMA tomuto 
nařízení, měla by se na ně vztahovat 
zúčtovací povinnost.

(31) Nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] stanoví kritéria, podle 
nichž by kategorie OTC derivátů měly 
podléhat zúčtovací povinnosti. Zabraňuje 
také narušování hospodářské soutěže tím, 
že vyžaduje nediskriminační přístup 
k ústředním protistranám, které obchodním 
místům nabízejí zúčtování OTC derivátů, 
a nediskriminační přístup ústředních 
protistran nabízejících zúčtování OTC 
derivátů k údajům obchodních míst o 
obchodech. Jelikož OTC deriváty jsou 
definovány jako derivátové smlouvy, 
k jejichž realizaci nedochází na 
regulovaném trhu, je nutné tímto nařízením 
zavést obdobné požadavky pro regulované 
trhy. V případě, že deriváty, s nimiž se 
obchoduje na regulovaných trzích, MTF a 
OTF, podléhají podle orgánu ESMA 
tomuto nařízení, měla by se na ně 
vztahovat zúčtovací povinnost.
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Or. en

Odůvodnění

Všechna obchodní místa používaná k obchodování s derivátovými nástroji musí zajistit, že se 
budou řídit povinností zúčtování ústřední protistranou, aby se snížilo systémové riziko spojené 
s těmito obchody a nástroji.

Pozměňovací návrh 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Vedle požadavků směrnice 
2004/39/ES, která členským státům brání 
v nepatřičném omezování přístupu 
k poobchodní infrastruktuře, jakou je 
ústřední protistrana a mechanismus 
vypořádání, je nezbytné, aby toto nařízení 
odstranilo různé další obchodní překážky, 
pomocí nichž lze zamezovat hospodářské 
soutěži v zúčtování finančních nástrojů. 
Aby se zabránilo veškerým 
diskriminačním praktikám, měly by 
ústřední protistrany přijímat k zúčtování 
transakce prováděné v různých 
obchodních místech, pokud vyhovují 
provozním a technickým požadavkům 
stanoveným ústřední protistranou. Přístup 
by měl být odepřen pouze v případě, že 
nejsou splněna některá kritéria pro 
přístup stanovená v aktech v přenesené 
pravomoci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
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access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Pozměňovací návrh 169
Werner Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Vedle požadavků směrnice 
2004/39/ES, která členským státům brání 
v nepatřičném omezování přístupu 
k poobchodní infrastruktuře, jakou je 
ústřední protistrana a mechanismus 
vypořádání, je nezbytné, aby toto nařízení 
odstranilo různé další obchodní překážky, 
pomocí nichž lze zamezovat hospodářské 
soutěži v zúčtování finančních nástrojů. 
Aby se zabránilo veškerým 
diskriminačním praktikám, měly by 
ústřední protistrany přijímat k zúčtování 
transakce prováděné v různých 
obchodních místech, pokud vyhovují 
provozním a technickým požadavkům 
stanoveným ústřední protistranou. Přístup 
by měl být odepřen pouze v případě, že 
nejsou splněna některá kritéria pro 
přístup stanovená v aktech v přenesené 
pravomoci.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Neexistuje žádné srovnatelné regulační úsilí mimo EU. Změny prostřednictvím článku 28 
nařízení MiFIR proto znevýhodní obchodní místa EU a ústřední protistrany v soutěži s 
konkurenty usazenými mimo EU. 
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Pozměňovací návrh 170
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Vedle požadavků směrnice 
2004/39/ES, která členským státům brání 
v nepatřičném omezování přístupu 
k poobchodní infrastruktuře, jakou je 
ústřední protistrana a mechanismus 
vypořádání, je nezbytné, aby toto nařízení 
odstranilo různé další obchodní překážky, 
pomocí nichž lze zamezovat hospodářské 
soutěži v zúčtování finančních nástrojů. 
Aby se zabránilo veškerým diskriminačním 
praktikám, měly by ústřední protistrany 
přijímat k zúčtování transakce prováděné 
v různých obchodních místech, pokud 
vyhovují provozním a technickým 
požadavkům stanoveným ústřední 
protistranou. Přístup by měl být odepřen 
pouze v případě, že nejsou splněna
některá kritéria pro přístup stanovená 
v aktech v přenesené pravomoci.

(32) Vedle požadavků směrnice 
2004/39/ES, která členským státům brání 
v nepatřičném omezování přístupu 
k poobchodní infrastruktuře, jakou je 
ústřední protistrana a mechanismus 
vypořádání, je nezbytné, aby toto nařízení 
odstranilo různé další obchodní překážky, 
pomocí nichž lze zamezovat hospodářské 
soutěži v zúčtování finančních nástrojů. 
Aby se zabránilo veškerým diskriminačním 
praktikám, měly by ústřední protistrany 
přijímat k zúčtování transakce prováděné 
v různých obchodních místech, pokud 
vyhovují provozním a technickým 
požadavkům stanoveným ústřední 
protistranou. Přístup by měl být odepřen 
pouze v případě, že přístup by znamenal 
závažné ohrožení stability finančního 
systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Vedle požadavků směrnice 
2004/39/ES, která členským státům brání 
v nepatřičném omezování přístupu 
k poobchodní infrastruktuře, jakou je 
ústřední protistrana a mechanismus 
vypořádání, je nezbytné, aby toto nařízení 
odstranilo různé další obchodní překážky, 
pomocí nichž lze zamezovat hospodářské 

(32) Vedle požadavků směrnice 
2004/39/ES, která členským státům brání 
v nepatřičném omezování přístupu 
k poobchodní infrastruktuře, jakou je 
ústřední protistrana a mechanismus 
vypořádání, je nezbytné, aby toto nařízení 
odstranilo různé další obchodní překážky, 
pomocí nichž lze zamezovat hospodářské 
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soutěži v zúčtování finančních nástrojů. 
Aby se zabránilo veškerým diskriminačním 
praktikám, měly by ústřední protistrany 
přijímat k zúčtování transakce prováděné 
v různých obchodních místech, pokud 
vyhovují provozním a technickým 
požadavkům stanoveným ústřední 
protistranou. Přístup by měl být odepřen 
pouze v případě, že nejsou splněna některá 
kritéria pro přístup stanovená v aktech 
v přenesené pravomoci.

soutěži v zúčtování převoditelných 
cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. 
Aby se zabránilo veškerým diskriminačním 
praktikám, měly by ústřední protistrany 
přijímat k zúčtování transakce prováděné 
v různých obchodních místech, pokud 
vyhovují provozním a technickým 
požadavkům stanoveným ústřední 
protistranou. Přístup by měl být odepřen 
pouze v případě, že nejsou splněna některá 
kritéria pro přístup stanovená v aktech 
v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Obchodní místa by také měla mít 
povinnost poskytovat přístup, včetně 
přístupu k údajům, transparentním a 
nediskriminačním způsobem ústředním 
protistranám, které si přejí zúčtovávat 
transakce uskutečňované v daném 
obchodním místě. Rovněž licence a 
přístup k informacím o indexech a dalších 
referenčních hodnotách, které se 
používají k určování hodnoty finančních 
nástrojů, by měly být ústředním 
protistranám a ostatním obchodním 
místům poskytovány na nediskriminačním 
základě. Cílem odstranění překážek a 
diskriminačních praktik je zesílení 
hospodářské soutěže v oblasti zúčtování 
finančních nástrojů a obchodování s nimi 
v zájmu snížení investičních a výpůjčních 
nákladů, odstranění neefektivity a 
podpory inovace na trzích Unie. Komise 
by měla nadále pečlivě sledovat vývoj 
poobchodní infrastruktury a v případě 
potřeby zasáhnout, aby zabránila 

vypouští se



AM\901839CS.doc 71/173 PE489.472v01-00

CS

narušování hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu.

Or. en

Odůvodnění

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Pozměňovací návrh 173
Werner Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Obchodní místa by také měla mít 
povinnost poskytovat přístup, včetně 
přístupu k údajům, transparentním a 
nediskriminačním způsobem ústředním 
protistranám, které si přejí zúčtovávat 
transakce uskutečňované v daném 
obchodním místě. Rovněž licence a 
přístup k informacím o indexech a dalších 
referenčních hodnotách, které se 
používají k určování hodnoty finančních 
nástrojů, by měly být ústředním 
protistranám a ostatním obchodním 
místům poskytovány na nediskriminačním 
základě. Cílem odstranění překážek a 
diskriminačních praktik je zesílení 
hospodářské soutěže v oblasti zúčtování 
finančních nástrojů a obchodování s nimi 
v zájmu snížení investičních a výpůjčních 
nákladů, odstranění neefektivity a 
podpory inovace na trzích Unie. Komise 
by měla nadále pečlivě sledovat vývoj 

vypouští se
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poobchodní infrastruktury a v případě 
potřeby zasáhnout, aby zabránila 
narušování hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu.

Or. de

Odůvodnění

Neexistuje žádné srovnatelné regulační úsilí mimo EU. Změny prostřednictvím článku 28 
nařízení MiFIR proto znevýhodní obchodní místa EU a ústřední protistrany v soutěži s 
konkurenty usazenými mimo EU.

Pozměňovací návrh 174
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Obchodní místa by také měla mít 
povinnost poskytovat přístup, včetně 
přístupu k údajům, transparentním a 
nediskriminačním způsobem ústředním 
protistranám, které si přejí zúčtovávat 
transakce uskutečňované v daném 
obchodním místě. Rovněž licence a přístup 
k informacím o indexech a dalších
referenčních hodnotách, které se používají 
k určování hodnoty finančních nástrojů, by 
měly být ústředním protistranám a ostatním 
obchodním místům poskytovány na 
nediskriminačním základě. Cílem 
odstranění překážek a diskriminačních 
praktik je zesílení hospodářské soutěže 
v oblasti zúčtování finančních nástrojů a 
obchodování s nimi v zájmu snížení 
investičních a výpůjčních nákladů, 
odstranění neefektivity a podpory inovace 
na trzích Unie. Komise by měla nadále 
pečlivě sledovat vývoj poobchodní 
infrastruktury a v případě potřeby 
zasáhnout, aby zabránila narušování 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

(33) Obchodní místa by také měla mít 
povinnost poskytovat přístup, včetně 
přístupu k údajům, transparentním a 
nediskriminačním způsobem ústředním 
protistranám, které si přejí zúčtovávat 
transakce uskutečňované v daném 
obchodním místě. Právo přístupu ústřední 
protistrany k obchodnímu místu by se 
mělo řídit transparentními, přiměřenými a 
neutrálními kritérii, včetně poptávky 
klientů a bezpečnostních kritérií a 
veškerých nezbytných dohod o 
interoperabilitě. Aby byl umožněn plný 
rozvoj konkurenceschopného jednotného 
trhu v oblasti všech finančních nástrojů, 
včetně derivátů obchodovaných na burze, 
je nezbytné, aby referenční indexy 
podléhaly povinným nevýlučným licencím 
pro příslušná obchodní místa a ústřední 
protistrany. Rovněž přístup k informacím 
o indexech a referenčních indexech, které 
se používají k určování hodnoty finančních 
nástrojů, by měl být ústředním 
protistranám a ostatním obchodním místům 
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poskytován na nediskriminačním základě.
Rovněž přístup k informacím o indexech a 
referenčních indexech, které se používají 
k určování hodnoty finančních nástrojů, 
by měl být ústředním protistranám a 
ostatním obchodním místům poskytován 
na nediskriminačním základě. Všechny 
obchodní místa nebo ústřední protistrany, 
které poskytují tyto informace a produkty, 
mohou za služby poskytované účastníkům 
trhu vybírat jen poplatky pokrývající 
náklady a přiměřený zisk. Pokrytí nákladů 
se týká nákladů přímo připadajících na 
služby poskytované v rámci indexu 
produktů a služeb. Cílem odstranění 
překážek a diskriminačních praktik je 
zesílení hospodářské soutěže v oblasti 
zúčtování finančních nástrojů a 
obchodování s nimi v zájmu snížení 
investičních a výpůjčních nákladů, 
odstranění neefektivity a podpory inovace 
na trzích Unie. Komise by měla nadále 
pečlivě sledovat vývoj poobchodní 
infrastruktury a v případě potřeby 
zasáhnout, aby zabránila narušování 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Or. en

Odůvodnění

Nynější znění neumožňuje omezit nárůst nákladů při používání referenčních hodnot. 
Referenční hodnoty jsou zásadní pro reference při obchodování a při podpoře provádění 
obchodů za nejlepších podmínek. Nastavením těchto limitů zajistíme, že náklady nebudou 
drasticky narůstat a nepovede to ke snížení zisku pro koncové investory.

Pozměňovací návrh 175
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Obchodní místa by také měla mít 
povinnost poskytovat přístup, včetně

(33) Obchodní místa by také měla mít 
povinnost poskytovat přístup k údajům 
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přístupu k údajům, transparentním a 
nediskriminačním způsobem ústředním 
protistranám, které si přejí zúčtovávat 
transakce uskutečňované v daném 
obchodním místě. Rovněž licence a přístup 
k informacím o indexech a dalších 
referenčních hodnotách, které se používají 
k určování hodnoty finančních nástrojů, by 
měly být ústředním protistranám a ostatním 
obchodním místům poskytovány na 
nediskriminačním základě. Cílem 
odstranění překážek a diskriminačních 
praktik je zesílení hospodářské soutěže 
v oblasti zúčtování finančních nástrojů a 
obchodování s nimi v zájmu snížení 
investičních a výpůjčních nákladů, 
odstranění neefektivity a podpory inovace 
na trzích Unie. Komise by měla nadále 
pečlivě sledovat vývoj poobchodní 
infrastruktury a v případě potřeby 
zasáhnout, aby zabránila narušování 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

transparentním a nediskriminačním 
způsobem ústředním protistranám, které si 
přejí zúčtovávat transakce uskutečňované 
v daném obchodním místě. Právo přístupu 
ústřední protistrany k obchodnímu místu 
by mělo umožnit takové uspořádání, kdy 
více ústředních protistran používá 
poobchodní přístup k údajům téhož 
obchodního místa. Nemělo by to však vést 
k interoperabilitě pro účely zúčtování 
derivátů ani k roztříštění likvidity. Rovněž 
licence a přístup k informacím o indexech 
a dalších referenčních hodnotách, které se 
používají k určování hodnoty finančních 
nástrojů, by měly být ústředním 
protistranám a ostatním obchodním místům 
poskytovány na nediskriminačním základě. 
Cílem odstranění překážek a 
diskriminačních praktik je zesílení 
hospodářské soutěže v oblasti zúčtování 
finančních nástrojů a obchodování s nimi 
v zájmu snížení investičních a výpůjčních 
nákladů, odstranění neefektivity a podpory 
inovace na trzích Unie. Komise by měla 
nadále pečlivě sledovat vývoj poobchodní 
infrastruktury a v případě potřeby 
zasáhnout, aby zabránila narušování 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Obchodní místa by také měla mít 
povinnost poskytovat přístup, včetně 
přístupu k údajům, transparentním a 
nediskriminačním způsobem ústředním 
protistranám, které si přejí zúčtovávat 
transakce uskutečňované v daném 
obchodním místě. Rovněž licence a přístup 

(33) Obchodní místa by také měla mít 
povinnost poskytovat přístup, včetně 
přístupu k údajům, transparentním a 
nediskriminačním způsobem ústředním 
protistranám, které si přejí zúčtovávat 
transakce uskutečňované v daném 
obchodním místě. V nařízení (EU) č. 
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k informacím o indexech a dalších 
referenčních hodnotách, které se používají 
k určování hodnoty finančních nástrojů, by 
měly být ústředním protistranám a ostatním 
obchodním místům poskytovány na 
nediskriminačním základě. Cílem 
odstranění překážek a diskriminačních 
praktik je zesílení hospodářské soutěže 
v oblasti zúčtování finančních nástrojů a 
obchodování s nimi v zájmu snížení 
investičních a výpůjčních nákladů, 
odstranění neefektivity a podpory inovace 
na trzích Unie. Komise by měla nadále 
pečlivě sledovat vývoj poobchodní 
infrastruktury a v případě potřeby 
zasáhnout, aby zabránila narušování 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

…/… [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] se interoperabilita 
omezuje na hotovostní cenné papíry, ale 
orgán ESMA musí do roku 2014 
informovat o tom, zda by bylo vhodné 
rozšíření ustanovení na další finanční 
nástroje. Nic v nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů nebrání stranám 
v dvoustranných dohodách o 
interoperabilitě v oblasti akcií, derivátů 
nebo dalších nástrojů. Rovněž licence a 
přístup k informacím o indexech a dalších 
referenčních hodnotách, které se používají 
k určování hodnoty finančních nástrojů, by 
měly být ústředním protistranám a ostatním 
obchodním místům poskytovány na 
nediskriminačním základě. Cílem 
odstranění překážek a diskriminačních 
praktik je zesílení hospodářské soutěže 
v oblasti zúčtování finančních nástrojů a 
obchodování s nimi v zájmu snížení 
investičních a výpůjčních nákladů, 
odstranění neefektivity a podpory inovace 
na trzích Unie. Komise by měla nadále 
pečlivě sledovat vývoj poobchodní 
infrastruktury a v případě potřeby 
zasáhnout, aby zabránila narušování 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Obchodní místa by také měla mít 
povinnost poskytovat přístup, včetně 
přístupu k údajům, transparentním a 
nediskriminačním způsobem ústředním 
protistranám, které si přejí zúčtovávat 
transakce uskutečňované v daném 
obchodním místě. Rovněž licence a přístup 

(33) Obchodní místa by také měla mít 
povinnost poskytovat přístup, včetně 
přístupu k údajům, transparentním a 
nediskriminačním způsobem ústředním 
protistranám, které si přejí zúčtovávat 
transakce uskutečňované v daném 
obchodním místě, pokud by právo přístupu 
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k informacím o indexech a dalších 
referenčních hodnotách, které se používají 
k určování hodnoty finančních nástrojů, by 
měly být ústředním protistranám a ostatním 
obchodním místům poskytovány na 
nediskriminačním základě. Cílem 
odstranění překážek a diskriminačních 
praktik je zesílení hospodářské soutěže 
v oblasti zúčtování finančních nástrojů a 
obchodování s nimi v zájmu snížení 
investičních a výpůjčních nákladů, 
odstranění neefektivity a podpory inovace 
na trzích Unie. Komise by měla nadále 
pečlivě sledovat vývoj poobchodní 
infrastruktury a v případě potřeby 
zasáhnout, aby zabránila narušování 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

nevedlo ke zvýšenému provoznímu riziku 
a k roztříštěnosti likvidity. Schválení 
nového přístupu se předkládá členům trhu 
a členům ústřední protistrany. Rovněž 
licence a přístup k informacím o indexech 
a dalších referenčních hodnotách, které se 
používají k určování hodnoty finančních 
nástrojů, by měly být ústředním 
protistranám a ostatním obchodním místům 
poskytovány na nediskriminačním základě. 
Cílem odstranění překážek a 
diskriminačních praktik je zesílení 
hospodářské soutěže v oblasti zúčtování 
finančních nástrojů a obchodování s nimi 
v zájmu snížení investičních a výpůjčních 
nákladů, odstranění neefektivity a podpory 
inovace na trzích Unie. Komise by měla 
nadále pečlivě sledovat vývoj poobchodní 
infrastruktury a v případě potřeby 
zasáhnout, aby zabránila narušování 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se 
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný právní rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající rozdrobený rámec, zabezpečit 
jistotu a jednotné zacházení s podniky ze 
třetích zemí, které chtějí působit v Unii, 
zabezpečit, aby Komise provedla 

(34) Poskytování služeb investičními 
podniky a organizátory trhu* ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se 
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný právní rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající rozdrobený rámec, zabezpečit 
jistotu a jednotné zacházení s investičními 
podniky a organizátory trhu ze třetích 
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předběžné posouzení rovnocennosti 
s právním rámcem a rámcem dohledu 
třetích zemí, a také by měl poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany investorům 
v EU, kteří využívají služeb podniků ze 
třetích zemí.

zemí, kteří chtějí působit v Unii, 
zabezpečit, aby Komise provedla 
předběžné posouzení rovnocennosti a 
reciprocity s právním rámcem a rámcem 
dohledu třetích zemí, a také by měl 
poskytnout srovnatelnou úroveň ochrany 
investorům v EU, kteří využívají služeb 
investičních podniků a organizátorů trhu 
ze třetích zemí.
* (Tato změna se týká celého 
projednávaného legislativního textu; její 
přijetí si vyžaduje technické úpravy v celém 
textu.)

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 179
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se 
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný právní rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající rozdrobený rámec, zabezpečit 
jistotu a jednotné zacházení s podniky ze 

(34) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se 
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. I když 
by si členské státy měly být schopny 
zachovat tyto režimy a požadavky, je 
vhodné zavést společný právní rámec na 
úrovni Unie, a umožnit tak podnikům ze 
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třetích zemí, které chtějí působit v Unii, 
zabezpečit, aby Komise provedla 
předběžné posouzení rovnocennosti 
s právním rámcem a rámcem dohledu 
třetích zemí, a také by měl poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany investorům 
v EU, kteří využívají služeb podniků ze 
třetích zemí.

třetích zemí, které si zřídí pobočku v Unii, 
aby poskytovaly služby a prováděly 
činnosti po celé Unii prostřednictvím této 
pobočky, pokud je pobočka povolena 
příslušnými orgány v členském státě, a 
aby Komise mimo jiné provedla předběžné 
posouzení rovnocennosti s právním 
rámcem a rámcem dohledu třetí země. Je 
rovněž vhodné, aby společný rámec 
podnikům ze třetích zemí umožňoval 
poskytovat služby nebo provádět činnosti 
pro určité způsobilé protistrany, které jsou 
usazené v členském státě, a to jiným 
způsobem, než prostřednictvím pobočky 
v daném členském státě, aniž by bylo 
vyžadováno povolení v daném členském 
státě nebo registrace orgánem ESMA. 
Podniky ze třetích zemí, které mají zájem 
o možnost poskytovat služby nebo 
provádět činnosti pro jiné způsobilé 
protistrany a „per se“ profesionální 
klienty po celé Unii, by měly mít tuto 
možnost, pokud se zaregistrují u orgánu 
ESMA a pokud (mimo jiné) Komise 
provedla posouzení rovnocennosti 
s regulačním rámcem a rámcem dohledu 
třetí země.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 180
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Poskytování služeb podniky ze třetích (34) Poskytování služeb podniky ze třetích 
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zemí v Unii podléhá vnitrostátním
režimům a požadavkům. Tyto režimy se 
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný právní rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající rozdrobený rámec, zabezpečit 
jistotu a jednotné zacházení s podniky ze 
třetích zemí, které chtějí působit v Unii, 
zabezpečit, aby Komise provedla 
předběžné posouzení rovnocennosti 
s právním rámcem a rámcem dohledu 
třetích zemí, a také by měl poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany investorům
v EU, kteří využívají služeb podniků ze 
třetích zemí.

zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se 
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný právní rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající rozdrobený rámec, zabezpečit 
jistotu a jednotné zacházení s podniky ze 
třetích zemí, které chtějí působit v Unii, 
zabezpečit, aby Komise provedla 
předběžné posouzení rovnocennosti 
s právním rámcem a rámcem dohledu 
třetích zemí, a také by měl poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany 
neprofesionálním klientům v EU, kteří 
využívají služeb podniků ze třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný právní rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající rozdrobený rámec, zabezpečit 
jistotu a jednotné zacházení s podniky ze 
třetích zemí, které chtějí působit v Unii, 
zabezpečit, aby Komise provedla 
předběžné posouzení rovnocennosti 
s právním rámcem a rámcem dohledu 

(34) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se 
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný právní rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající rozdrobený rámec, zabezpečit 
jistotu a jednotné zacházení s podniky ze 
třetích zemí, které chtějí působit v Unii, 
zabezpečit, aby Komise provedla 
předběžné posouzení rovnocennosti 
s právním rámcem a rámcem dohledu 
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třetích zemí, a také by měl poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany investorům 
v EU, kteří využívají služeb podniků ze 
třetích zemí.

třetích zemí, a také by měl poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany investorům 
v EU, kteří využívají služeb podniků ze 
třetích zemí. Při uplatňování požadavků 
týkajících se podniků třetích zemí by 
Komise a členské státy měly mít na zřeteli 
ústřední úlohu EU na celosvětových 
finančních trzích, vzájemnou závislost 
finančních trhů EU a třetích zemí a 
výhody pro investory, občany, společnosti, 
veřejnoprávní orgány EU a evropské 
hospodářství, které vyplývají 
z mezinárodního obchodu. S ohledem na 
to by uplatňování požadavků na třetí země 
nemělo bránit investorům a emitentům 
z EU v investování nebo v získávání 
prostředků ze třetích zemí s výjimkou 
případů odůvodněných objektivními a 
průkaznými obezřetnostními obavami, a 
nemělo by naopak bránit investorům a 
emitentům ze třetích zemí investovat, 
získávat kapitál nebo využívat další 
finanční služby na evropských trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se 
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný právní rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající rozdrobený rámec, zabezpečit 
jistotu a jednotné zacházení s podniky ze 

(34) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se 
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný právní rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající rozdrobený rámec, zabezpečit 
jistotu a jednotné zacházení s podniky ze 
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třetích zemí, které chtějí působit v Unii, 
zabezpečit, aby Komise provedla 
předběžné posouzení rovnocennosti 
s právním rámcem a rámcem dohledu 
třetích zemí, a také by měl poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany investorům 
v EU, kteří využívají služeb podniků ze 
třetích zemí.

třetích zemí, které chtějí působit v Unii, 
zabezpečit, aby Komise provedla 
předběžné posouzení rovnocennosti 
s právním rámcem a rámcem dohledu 
třetích zemí, a také by měl poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany investorům 
v EU, kteří využívají služeb podniků ze 
třetích zemí. Při uplatňování požadavků 
týkajících se podniků třetích zemí by 
Komise a členské státy měly zohlednit 
ústřední úlohu EU na celosvětových 
finančních trzích, význam otevřenosti pro 
přilákání investic, potřebu zachovat 
evropská finanční centra, vzájemnou 
závislost finančních trhů EU a třetích 
zemí a výhody celosvětového 
mezinárodního obchodu pro investory a 
emitenty, pro občany, společnosti, 
veřejnoprávní orgány EU a evropské 
hospodářství. S ohledem na široký rozsah 
finančních služeb vyžadujících licenci na 
základě MiFID by uplatňování požadavků 
na třetí země nemělo bránit investorům a 
emitentům z EU v investování nebo 
v získávání prostředků ze třetích zemí 
s výjimkou případů odůvodněných 
objektivními a průkaznými 
obezřetnostními obavami, a nemělo by ani 
bránit investorům a emitentům ze třetích 
zemí investovat, získávat kapitál nebo 
využívat další finanční služby na 
evropských trzích.

Or. en

Odůvodnění

Na podporu prosperity, růstu, zaměstnanosti a finanční stability v EU je třeba chránit 
hladkou interakci evropských investorů a emitentů s trhy a poskytovateli služeb třetích zemí a 
nadále lákat investory a emitenty ze třetích zemí, aby investovali na trzích EU a získávali 
jejich prostřednictvím kapitál.

Pozměňovací návrh 183
Sławomir Witold Nitras
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se 
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. Je 
vhodné zavést společný právní rámec na 
úrovni Unie. Režim by měl harmonizovat 
stávající rozdrobený rámec, zabezpečit 
jistotu a jednotné zacházení s podniky ze 
třetích zemí, které chtějí působit v Unii, 
zabezpečit, aby Komise provedla 
předběžné posouzení rovnocennosti 
s právním rámcem a rámcem dohledu 
třetích zemí, a také by měl poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany investorům 
v EU, kteří využívají služeb podniků ze 
třetích zemí.

(34) Poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí v Unii podléhá vnitrostátním 
režimům a požadavkům. Tyto režimy se 
navzájem velice liší a na podniky 
schválené podle těchto režimů v členských 
státech se vztahuje svoboda poskytovat 
služby a právo usazovat se pouze 
v členském státě, kde jsou usazeny. Kromě 
toho umožnění poskytování služeb 
způsobilým protistranám, které jsou 
usazeny na území Unie, podniky ze třetích 
zemí bez potřeby vytvoření pobočky na 
území Unie způsobuje, že takovéto 
podniky nebudou podléhat dohledu 
členského státu, v němž poskytují služby, 
ani závazkům vyplývajícím z plánované 
regulace. V souvislosti s tím je vhodné 
zavést společný právní rámec na úrovni 
Unie. Režim by měl harmonizovat stávající 
rozdrobený rámec, zabezpečit jistotu a 
jednotné zacházení s podniky ze třetích 
zemí, které chtějí působit v Unii, 
zabezpečit, aby Komise provedla 
předběžné posouzení rovnocennosti 
s právním rámcem a rámcem dohledu 
třetích zemí, a také by měl poskytnout 
srovnatelnou úroveň ochrany investorům 
v EU, kteří využívají služeb podniků ze 
třetích zemí.

Or. pl

Pozměňovací návrh 184
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Při stanovování účinné 
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rovnocennosti pro režimy třetích zemí by 
se Komise měla omezit na ta ustanovení, 
na nichž se shodla mezinárodní fóra, 
například G20. Zatímco cílem pravidel 
pro povinnosti při obchodování s deriváty 
by měla být – v souladu s nařízením o 
infrastruktuře evropských trhů – co 
největší koordinace, mnoho částí této 
směrnice se vymyká závazkům G20, jejich 
cílem není ani stabilita finančního 
systému, a nemusí být proto vhodné, aby 
je třetí země přímo přijímaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34b) Komise by při provádění 
předběžného posouzení rovnocennosti u 
třetí země měla zajistit, že používá takový 
postup, který upřednostňuje nejdříve 
největší obchodní partnery EU a který 
ponechává země, v nichž je jen několik 
podniků, jež chtějí působit na trzích EU, 
až poté, co budou posouzeny významnější 
trhy.

Or. en

Odůvodnění

S omezenými zdroji bude důležité upřednostňovat tyto klíčové země, aby nedošlo k přerušení 
obchodů a aby byl krátce po přijetí právního předpisu dopad maximální.

Pozměňovací návrh 186
Robert Goebbels
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Poskytování služeb neprofesionálním 
klientům by vždy mělo vyžadovat založení 
pobočky na území Unie. Založení pobočky 
podléhá schválení a dohledu v Unii. Měla 
by být uzavřena odpovídající ujednání 
o spolupráci mezi dotčeným příslušným 
orgánem a příslušným orgánem ve třetí 
zemi. Poskytování služeb bez pobočky by 
se mělo omezit na způsobilé protistrany. 
Mělo by podléhat registraci u orgánu 
ESMA a dohledu ve třetí zemi. Mezi 
orgánem ESMA a příslušnými orgány ve 
třetí zemi by měla existovat odpovídající 
ujednání o spolupráci.

(35) Poskytování služeb neprofesionálním 
nebo profesionálním klientům by vždy 
mělo vyžadovat založení pobočky na 
území Unie. Založení pobočky podléhá 
schválení a dohledu v Unii. Měla by být 
uzavřena odpovídající ujednání 
o spolupráci mezi dotčeným příslušným 
orgánem a příslušným orgánem ve třetí 
zemi. Poskytování služeb bez pobočky by 
se mělo omezit na způsobilé protistrany. 
Mělo by podléhat registraci u orgánu 
ESMA a dohledu ve třetí zemi. Mezi 
orgánem ESMA a příslušnými orgány ve 
třetí zemi by měla existovat odpovídající 
ujednání o spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Pozměňovací návrh 187
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Poskytování služeb neprofesionálním 
klientům by vždy mělo vyžadovat založení
pobočky na území Unie. Založení pobočky 
podléhá schválení a dohledu v Unii. Měla 

(35) Podniky ze třetích zemí, které založí 
pobočku v Unii na základě společného 
rámce Unie pro pobočky, by měly mít 
možnost poskytovat z pobočky služby a 
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by být uzavřena odpovídající ujednání 
o spolupráci mezi dotčeným příslušným 
orgánem a příslušným orgánem ve třetí 
zemi. Poskytování služeb bez pobočky by 
se mělo omezit na způsobilé protistrany.
Mělo by podléhat registraci u orgánu 
ESMA a dohledu ve třetí zemi. Mezi 
orgánem ESMA a příslušnými orgány ve 
třetí zemi by měla existovat odpovídající 
ujednání o spolupráci.

provádět činnost po celé Unii pro 
neprofesionální klienty, ale nemělo by to 
bránit neprofesionálním klientům přijímat 
služby od podniků ze třetích zemí z vlastní 
výlučné iniciativy klienta nebo jakkoli 
přijímat služby mimo Unii (nebo 
v souladu s vnitrostátním režimem).
Založení pobočky podléhá schválení a 
dohledu v Unii. Měla by být uzavřena 
odpovídající ujednání o spolupráci mezi 
dotčeným příslušným orgánem a 
příslušným orgánem ve třetí zemi. Po 
získání povolení by měla pobočka podléhat 
dohledu v členském státě, v němž sídlí; 
podniku ze třetí země by mělo být na 
základě oznamovacího postupu umožněno 
poskytovat služby v jiných členských 
státech prostřednictvím povolené pobočky, 
nad níž je vykonáván dohled.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 188
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Poskytování služeb neprofesionálním 
klientům by vždy mělo vyžadovat založení 
pobočky na území Unie. Založení pobočky 
podléhá schválení a dohledu v Unii. Měla 
by být uzavřena odpovídající ujednání 
o spolupráci mezi dotčeným příslušným 
orgánem a příslušným orgánem ve třetí 
zemi. Poskytování služeb bez pobočky by 
se mělo omezit na způsobilé protistrany. 

(35) Poskytování služeb neprofesionálním 
klientům by vždy mělo vyžadovat založení 
pobočky na území Unie. Založení pobočky 
podléhá schválení a dohledu v Unii. Měla 
by být uzavřena odpovídající ujednání 
o spolupráci mezi dotčeným příslušným 
orgánem a příslušným orgánem ve třetí 
zemi. Poskytování služeb bez pobočky by 
se mělo omezit na způsobilé protistrany a 
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Mělo by podléhat registraci u orgánu 
ESMA a dohledu ve třetí zemi. Mezi 
orgánem ESMA a příslušnými orgány ve 
třetí zemi by měla existovat odpovídající 
ujednání o spolupráci.

na profesionální klienty. Mělo by podléhat 
registraci u orgánu ESMA a dohledu ve 
třetí zemi. Mezi orgánem ESMA a 
příslušnými orgány ve třetí zemi by měla 
existovat odpovídající ujednání 
o spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Poskytování služeb neprofesionálním 
klientům by vždy mělo vyžadovat založení 
pobočky na území Unie. Založení pobočky 
podléhá schválení a dohledu v Unii. Měla 
by být uzavřena odpovídající ujednání 
o spolupráci mezi dotčeným příslušným 
orgánem a příslušným orgánem ve třetí 
zemi. Poskytování služeb bez pobočky by 
se mělo omezit na způsobilé protistrany. 
Mělo by podléhat registraci u orgánu 
ESMA a dohledu ve třetí zemi. Mezi 
orgánem ESMA a příslušnými orgány ve 
třetí zemi by měla existovat odpovídající 
ujednání o spolupráci.

(35) Poskytování služeb neprofesionálním 
klientům by vždy mělo vyžadovat založení 
dceřiné společnosti na území Unie. 
Založení pobočky podléhá schválení a 
dohledu v Unii. Měla by být uzavřena 
odpovídající ujednání o spolupráci mezi 
dotčeným příslušným orgánem a 
příslušným orgánem ve třetí zemi. 
Poskytování služeb bez pobočky by se 
mělo omezit na způsobilé protistrany. Mělo 
by podléhat registraci u orgánu ESMA a 
dohledu ve třetí zemi. Mezi orgánem 
ESMA a příslušnými orgány ve třetí zemi 
by měla existovat odpovídající ujednání 
o spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Ustanovení tohoto nařízení, které 
upravuje poskytování služeb podniky ze 
třetích zemí na území Unie, by neměla mít 
vliv na to, aby osoby usazené v Unii mohly 
z vlastní výlučné iniciativy využívat 
investičních služeb podniku ze třetí země. 
Pokud podnik ze třetí země poskytuje 
služby z vlastní výlučné iniciativy osoby 
usazené na území Unie, neměly by tyto 
služby být považovány za služby 
poskytované na území Unie. V případě, že 
podnik ze třetí země nabízí své služby 
klientům či možným klientům v Unii, nebo 
pokud propaguje či inzeruje investiční 
služby nebo činnosti spolu s pomocnými 
službami v Unii, neměly by se tyto služby 
považovat za služby poskytované z vlastní 
výlučné iniciativy klienta.

(36) Ustanovení tohoto nařízení, které 
upravuje poskytování služeb nebo 
provádění činností podniky ze třetích zemí 
na území Unie, by neměla mít vliv na to, 
aby osoby usazené v Unii mohly z vlastní 
výlučné iniciativy využívat investičních 
služeb nebo činností podniku ze třetí země, 
aby investiční podniky povolené podle této 
směrnice nebo úvěrové instituce povolené 
podle směrnice 2006/48/ES poskytující 
investiční služby nebo činnosti mohly 
využívat investičních služeb nebo činností 
podniku ze třetí země nebo aby klienti 
tohoto investičního podniku nebo úvěrové 
instituce mohli využívat investičních 
služeb nebo činností od podniku ze třetí 
země prostřednictvím investičního 
podniku nebo úvěrové instituce nebo aby 
osoby usazené v Unii mohly využívat 
investičních služeb nebo činností od 
podniku ze třetí země, jsou-li tyto služby 
poskytovány nebo činnosti prováděny 
mimo Unii. Pokud podnik ze třetí země 
poskytuje služby nebo provádí činnosti 
z vlastní výlučné iniciativy osoby usazené 
na území Unie, neměly by tyto služby nebo 
činnosti být považovány za služby 
poskytované nebo činnosti prováděné na 
území Unie. V případě, že podnik ze třetí 
země nabízí své služby klientům či 
možným klientům v Unii, nebo pokud 
propaguje či inzeruje investiční služby 
nebo činnosti spolu s pomocnými službami 
v Unii (jinak než v souvislosti s trvalým 
vztahem mezi podnikem ze třetí země a 
osobou, k níž se vztahuje poskytování 
těchto služeb nebo provádění těchto 
činností), neměly by se tyto služby nebo 
činnosti považovat za služby poskytované 
nebo činnosti prováděné z vlastní výlučné 
iniciativy klienta. Jestliže podnik ze třetí 
země poskytuje služby nebo provádí 
činnosti pro investiční podnik povolený 
podle této směrnice nebo pro úvěrovou 
instituci povolenou podle směrnice 
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2006/48/ES poskytující investiční služby 
nebo činnosti, nebo jejich 
prostřednictvím, neměly by služby nebo 
činnosti podniku ze třetí země být 
považovány za služby poskytované nebo 
činnosti prováděné na území Unie. 
Investiční podnik působící jako 
zprostředkovatel bude i nadále 
zodpovědný za poskytování ochrany 
klientovi podle této směrnice, která se 
vztahuje na službu, kterou klientovi 
poskytl. Jestliže se osoba usazená v Unii 
přemístí mimo Unii, aby přijala služby 
poskytované nebo činnosti prováděné 
podnikem ze třetí země, nebo jestliže se 
hlavní činnost podniku ze třetí země 
odehrává mimo Unii, neměly by se služby
nebo činnosti považovat za služby 
poskytované nebo činnosti prováděné 
v Unii.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 191
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Ustanovení tohoto nařízení, které 
upravuje poskytování služeb podniky ze 
třetích zemí na území Unie, by neměla mít 
vliv na to, aby osoby usazené v Unii mohly
z vlastní výlučné iniciativy využívat 
investičních služeb podniku ze třetí země. 
Pokud podnik ze třetí země poskytuje 
služby z vlastní výlučné iniciativy osoby

(36) Ustanovení tohoto nařízení, které 
upravuje poskytování služeb podniky ze 
třetích zemí na území Unie, by neměla mít
vliv na to, aby neprofesionální klienti 
usazení v Unii mohli z vlastní výlučné 
iniciativy využívat investičních služeb 
podniku ze třetí země. Pokud podnik ze 
třetí země poskytuje služby z vlastní 
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usazené na území Unie, neměly by tyto 
služby být považovány za služby 
poskytované na území Unie. V případě, že 
podnik ze třetí země nabízí své služby 
klientům či možným klientům v Unii, nebo 
pokud propaguje či inzeruje investiční 
služby nebo činnosti spolu s pomocnými 
službami v Unii, neměly by se tyto služby 
považovat za služby poskytované z vlastní 
výlučné iniciativy klienta.

výlučné iniciativy neprofesionálního 
klienta usazeného na území Unie, neměly 
by tyto služby být považovány za služby 
poskytované na území Unie. V případě, že 
podnik ze třetí země nabízí své služby 
klientům či možným klientům v Unii, nebo 
pokud propaguje či inzeruje investiční 
služby nebo činnosti spolu s pomocnými
službami v Unii, neměly by se tyto služby 
považovat za služby poskytované z vlastní 
výlučné iniciativy klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Ustanovení tohoto nařízení, které 
upravuje poskytování služeb podniky ze 
třetích zemí na území Unie, by neměla mít 
vliv na to, aby osoby usazené v Unii mohly 
z vlastní výlučné iniciativy využívat 
investičních služeb podniku ze třetí země. 
Pokud podnik ze třetí země poskytuje 
služby z vlastní výlučné iniciativy osoby 
usazené na území Unie, neměly by tyto 
služby být považovány za služby 
poskytované na území Unie. V případě, že 
podnik ze třetí země nabízí své služby 
klientům či možným klientům v Unii, 
nebo pokud propaguje či inzeruje 
investiční služby nebo činnosti spolu 
s pomocnými službami v Unii, neměly by 
se tyto služby považovat za služby 
poskytované z vlastní výlučné iniciativy 
klienta.

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 193
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Sekundární spotové trhy s emisními 
povolenkami zaznamenaly řadu 
podvodných praktik, které by mohly 
narušit důvěru v systém obchodování 
s emisemi podle směrnice 2003/87/ES; 
přijímají se opatření na posílení systému 
registrů emisních povolenek a podmínek 
pro otevření účtu za účelem obchodování 
s nimi. Aby byla posílena integrita těchto 
trhů a zabezpečeno jejich efektivní
fungování, včetně komplexního dohledu 
nad obchodní činností, je vhodné doplnit 
opatření přijatá směrnicí 2003/87/ES tím, 
že se emisní povolenky plně zahrnou do 
oblasti působnosti tohoto nařízení a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 
o obchodování zasvěcených osob a 
manipulaci s trhem (zneužívání trhu) a 
zařadí se do kategorie finančních 
nástrojů.

(37) Sekundární spotové trhy s emisními 
povolenkami zaznamenaly řadu 
podvodných praktik, které by mohly 
narušit důvěru v systém obchodování 
s emisemi podle směrnice 2003/87/ES; 
přijímají se opatření na posílení systému 
registrů emisních povolenek a podmínek 
pro otevření účtu za účelem obchodování 
s nimi. Aby byla posílena integrita těchto 
trhů a zabezpečeno jejich efektivní 
fungování, včetně komplexního dohledu 
nad obchodní činností, je vhodné doplnit 
opatření přijatá směrnicí 2003/87/ES tím, 
že se emisní povolenky plně zahrnou do 
oblasti působnosti tohoto nařízení a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 
o obchodování zasvěcených osob a 
manipulaci s trhem (zneužívání trhu).

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Sławomir Witold Nitras

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy. 
Zejména by měly být přijaty akty 
v přenesené pravomoci týkající se 
konkrétních podrobností ohledně definic, 
přesné povahy požadavků na 
transparentnost obchodů, podrobných 
podmínek pro poskytování výjimek 
z předobchodní transparentnosti, opatření 
pro odklad zveřejnění provedeného 
obchodu, kritérií pro uplatňování 
povinností předobchodní transparentnosti 
u systematických internalizátorů, 
zvláštních ustanovení týkajících se nákladů 
v souvislosti s dostupností údajů o trhu, 
kritérií pro poskytnutí či odmítnutí přístupu 
mezi obchodními systémy a ústředními 
protistranami a dalšího určení podmínek, 
za kterých mohou hrozby pro ochranu 
investorů, řádné fungování a integritu 
finančních trhů či stabilitu celého 
finančního systému Unie nebo jeho části 
opodstatňovat přijetí opatření orgánem 
ESMA.

(38) Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy. 
Zejména by měly být přijaty akty 
v přenesené pravomoci týkající se 
konkrétních podrobností ohledně definic, 
přesné povahy požadavků na 
transparentnost obchodů, podrobných 
podmínek pro poskytování výjimek 
z předobchodní transparentnosti, opatření 
pro odklad zveřejnění provedeného 
obchodu, kritérií pro uplatňování 
povinností předobchodní transparentnosti 
u systematických internalizátorů, 
zvláštních ustanovení týkajících se nákladů 
v souvislosti s dostupností údajů o trhu, 
kritérií pro poskytnutí či odmítnutí přístupu 
mezi obchodními systémy a ústředními 
protistranami a dalšího určení podmínek, 
za kterých mohou hrozby pro ochranu 
investorů, řádné fungování a integritu 
finančních trhů či stabilitu celého 
finančního systému Unie nebo jeho části 
opodstatňovat přijetí opatření orgánem 
ESMA. Požaduje se, aby akty v přenesené 
pravomoci technické povahy byly nejprve 
předmětem konzultací s orgánem ESMA. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 195
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Ve zprávách Komise předkládaných 
dva roky od použití ohledně souboru 
předpisů o finančních trzích (který kromě 
tohoto nařízení zahrnuje rovněž směrnici 
o trzích finančních nástrojů a o zrušení 
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směrnice 2004/39/ES a nařízení 
o obchodování zasvěcených osob a 
manipulaci s trhem) je třeba zabývat se 
souborem předpisů jako celkem a Komise 
může předložit relevantní návrhy, včetně 
návrhů, podle nichž by se informace o 
veškerých kupních a prodejních cenách a 
transakcích musely oznamovat v reálném 
čase nikoli příslušným orgánům, ale 
systému určenému orgánem ESMA, jehož 
prostřednictvím mohou příslušné orgány 
získat veškeré potřebné informace a který 
by mohl působit jako subjekt spravující 
jednotné konsolidované obchodní 
informace a také jako centralizovaný 
systém pro spolupráci, jehož 
prostřednictvím by bylo možné odhalovat 
zneužívání trhu na různých trzích a 
v různých zemích. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 196
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na investiční 
podniky, na úvěrové instituce povolené 
podle směrnice [nová směrnice MiFID], 
pokud poskytují jednu nebo více 
investičních služeb nebo provádějí 
investiční činnosti a na regulované trhy.

2. Toto nařízení se vztahuje na investiční 
podniky povolené podle směrnice [nová 
směrnice MiFID] a na úvěrové instituce 
povolené podle směrnice 2006/48/ES, 
pokud poskytují jednu nebo více 
investičních služeb nebo provádějí 
investiční činnosti a na regulované trhy.

Or. en

Odůvodnění

Úvěrové instituce nejsou povolovány podle směrnice MiFID2. Viz čl. 1 odst. 2 směrnice 
MiFID2.
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Pozměňovací návrh 197
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hlava V tohoto nařízení se použije také 
na všechny finanční protistrany podle 
definice v čl. [2 odst. 6] a všechny 
nefinanční protistrany spadající do 
působnosti čl. [5 odst. 1 písm. b)] nařízení 
[] (nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů).

3. Hlava V tohoto nařízení se použije také 
na všechny finanční protistrany podle 
definice v čl. [2 odst. 6] a všechny 
nefinanční protistrany spadající do 
působnosti čl. [10 odst. 1 písm. b)] nařízení 
[] (nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů).

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Hlava VIII tohoto nařízení se použije 
na podniky ze třetích zemí poskytující 
investiční služby nebo činnosti v členském 
státě jinak, než prostřednictvím pobočky 
v tomto členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení hlavy VIII se použijí jen na podniky ze třetích zemí. Nejde o investiční podniky 
nebo o úvěrové instituce povolené podle směrnice MiFID2.

Pozměňovací návrh 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Hlava VII tohoto nařízení se použije 
rovněž na všechny finanční protistrany, 
jak jsou definovány v článku 2 směrnice 
[nové směrnice MiFID].

Or. en

Odůvodnění

Pro finanční instituce podle MiFID/MiFIR by neměla platit žádná plošná výjimka a na 
každého by se měly vztahovat jen minimální požadavky. Použití hlavy VII by orgánu ESMA 
umožnilo alespoň zasahovat za určitých podmínek.

Pozměňovací návrh 200
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zveřejnění informací po uskutečnění 
obchodu uvedené v článcích 19 a 20 a 
povinnost předkládat hlášení o 
transakcích stanovená v článku 23 se 
nevztahuje na transakce, při nichž je 
protistranou centrální banka 
z Evropského systému centrálních bank.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco zveřejňování transakcí uskutečňovaných centrálními bankami jako součást jejich 
příslušných statutárních cílů a úkolů by trhu nepřineslo větší transparentnost, mohlo by 
zveřejnění informací o těchto transakcích, ať už v reálném čase nebo s časovým odstupem, 
vážně ohrozit účinnost těchto operací, zejména v oblasti měnové politiky nebo devizových 
operací, a tedy plnění těchto úkolů centrálními bankami, které závisí na včasnosti a 
důvěrnosti,.
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Pozměňovací návrh 201
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou plně nebo 
částečně vyjmout z uplatňování článků 7, 
9, 17 a 20 finanční nástroje, které jsou 
denominovány v domácí měně, jež není 
hlavní obchodní měnou. Členské státy 
informují o zamýšleném použití této 
výjimky orgán ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované požadavky na transparentnost a systematické internalizátory mohou mít velmi 
negativní dopady na likviditu malých nekapitálových trhů, kde jsou nástroje denominovány v 
měně, jež není hlavní obchodní měnou, což by vedlo k vysokým nákladům pro vlády a další 
emitenty. Analogicky s čl. 113c odst.4 směrnice 2009/11/ES musí být členské státy schopny 
udělit výjimky z článků 7, 9, 17 a 20, aby bylo zajištěno řádné fungování nových/stávajících 
trhů v malých měnových oblastech.

Pozměňovací návrh 202
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Ustanovení hlavy VIII se použijí jen 
na podniky ze třetích zemí. Nejde o 
investiční podniky nebo o úvěrové 
instituce povolené podle směrnice [nové 
směrnice MiFID].

Or. en
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Odůvodnění

Ustanovení hlavy VIII by se neměla použít tam, kde podnik ze třetí země využívá „cestovní 
pas“.

Pozměňovací návrh 203
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Povinnost obchodovat na trzích uznaných 

směrnicí MiFID
1. Neprofesionální klienti a profesionální 
klienti uzavírají transakce obvyklého 
tržního objemu ve finančních nástrojích:
(a) na regulovaných trzích;
(b) v systému MTF.
Pokud není na regulovaných trzích nebo 
v systému MTF k dispozici finanční 
nástroj, mohou profesionální klienti a 
neprofesionální klienti uzavřít transakce 
mimo regulovaný trh nebo systém MTF. 
Tento požadavek se nepoužije na 
způsobilé protistrany.
2. Aniž by byly dotčeny povinnosti 
uvedené v článku 24, uzavřou způsobilé 
protistrany transakce ve finančních 
nástrojích:
(c) na regulovaných trzích;
(d) v systému MTF;
(e) v systému OTF;
(f) se systematickými internalizátory;
(g) OTC.
Způsobilé protistrany mohou uzavřít 
transakce prováděné na OTC základě, 
pouze pokud k jejich znakům patří to, že 
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jsou účelové a nepravidelné, provádějí je 
profesionální protistrany a jsou součástí 
obchodního vztahu, který se sám 
vyznačuje obchody přesahujícími 
standardní tržní objemy, přičemž se 
obchody uskutečňují mimo systémy 
obvykle užívané dotčeným podnikem pro 
jeho činnost systematického 
internalizátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) „mnohostranným systémem“ systém, 
který sdružuje nebo umožňuje sdružování
nákupních a prodejních zájmů na 
finančních nástrojích, kde organizátor 
nepřebírá kapitálové riziko, bez ohledu na 
skutečný počet příkazů, které jsou 
prováděny ve výsledných transakcích;

Or. en

Odůvodnění

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Pozměňovací návrh 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) „dvoustranným systémem“ systém, 
který sdružuje nebo umožňuje sdružování
nákupních a prodejních zájmů na 
finančních nástrojích, kde organizátor 
investičních podniků přebírá kapitálové 
riziko;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění rozdílu mezi mnohostranným a dvoustranným systémem obchodování je mimořádně 
důležité. Bez jasné linie lze tvrdit, že platformy, které jsou ve skutečnosti mnohostranné, jsou 
dvoustranné (což podléhá nižším požadavkům). Kromě mnohostranného systému obchodování 
by tak nařízení MiFIR mělo definovat i „dvoustranné obchodování“. Mělo by to být 
provedeno způsobem, který vysvětluje, že hlavní vlastností dvoustranného obchodování je 
skutečnost, že makléř přebírá kapitálové riziko.

Pozměňovací návrh 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „systematickým internalizátorem“ 
investiční podnik, které organizovaně, 
často a systematicky obchoduje na vlastní 
účet prováděním příkazů klientů mimo 
regulovaný trh, systém MTF nebo OTF;

(3) „systematickým internalizátorem“ 
investiční podnik, který organizovaně, 
často a systematicky provádí dvoustranné 
obchodování;

Or. en

Odůvodnění

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the nový and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is 
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a kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Pozměňovací návrh 207
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „systematickým internalizátorem“ 
investiční podnik, které organizovaně, 
často a systematicky obchoduje na vlastní 
účet prováděním příkazů klientů mimo 
regulovaný trh, systém MTF nebo OTF;

(3) „systematickým internalizátorem“ 
investiční podnik, který organizovaně, 
často a systematicky provádí dvoustranné 
obchodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „systematickým internalizátorem“ 
investiční podnik, které organizovaně, 
často a systematicky obchoduje na vlastní 
účet prováděním příkazů klientů mimo 
regulovaný trh, systém MTF nebo OTF;

(3) „systematickým internalizátorem“ 
investiční podnik, který organizovaně, 
pravidelně a systematicky obchoduje na 
vlastní účet prováděním příkazů klientů 
mimo regulovaný trh, systém MTF nebo 
OTF;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „systematickým internalizátorem“ 
investiční podnik, které organizovaně, 
často a systematicky obchoduje na vlastní 
účet prováděním příkazů klientů mimo 
regulovaný trh, systém MTF nebo OTF;

(3) „systematickým internalizátorem“ 
investiční podnik, který organizovaně, 
často a systematicky provádí dvoustranné 
obchodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „systematickým internalizátorem“ 
investiční podnik, které organizovaně, 
často a systematicky obchoduje na vlastní 
účet prováděním příkazů klientů mimo 
regulovaný trh, systém MTF nebo OTF;

(3) „systematickým internalizátorem“ 
investiční podnik, který organizovaně, 
často a systematicky obchoduje na vlastní 
účet prováděním příkazů klientů mimo 
regulovaný trh, systém MTF nebo OTF a 
jehož činnost splňuje následující kritéria;

(a) činnost má pro podnik podstatnou 
obchodní úlohu a provádí se podle pevně 
stanovených pravidel a postupů; 
kvalitativní a kvantitativní kritéria pro 
posuzování významu obchodní úlohy 
stanoví orgán ESMA;
(b) činnost provádí zaměstnanci nebo je 
vykonávána automatickým technickým 
systémem určeným k tomuto účelu bez 
ohledu na to, zda jsou tito zaměstnanci 
nebo tento systém využíváni výhradně 
k tomuto účelu;
(c) klienti mohou tuto činnost využívat 
pravidelně či stále.

Or. en



AM\901839CS.doc 101/173 PE489.472v01-00

CS

Pozměňovací návrh 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) regulovaným trhem“ mnohostranný 
systém, který provozuje a/nebo řídí 
organizátor trhu a který sdružuje nebo 
umožňuje sdružování vícečetných zájmů 
třetích stran na nákupu či prodeji 
finančních nástrojů, uvnitř systému 
a v souladu s jeho pevně stanovenými 
pravidly, způsobem, jenž vede k uzavření 
smlouvy týkající se finančních nástrojů 
přijatých k obchodování podle jeho 
pravidel a/nebo systémů, a který má 
povolení a funguje pravidelně a v souladu 
s hlavou III směrnice [nová směrnice 
MiFID];

(5) regulovaným trhem“ mnohostranný 
systém, který provozuje a/nebo řídí 
organizátor trhu a který sdružuje nebo
umožňuje sdružování vícečetných zájmů 
třetích stran na nákupu či prodeji 
finančních nástrojů, uvnitř systému, 
způsobem, jenž vede k uzavření smlouvy 
týkající se finančních nástrojů přijatých 
k obchodování podle jeho pravidel a/nebo 
systémů, a který má povolení a funguje 
pravidelně a v souladu s hlavou III 
směrnice [nová směrnice MiFID];

Or. en

Odůvodnění

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Pozměňovací návrh 212
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) regulovaným trhem“ mnohostranný 
systém, který provozuje a/nebo řídí 
organizátor trhu a který sdružuje nebo 
umožňuje sdružování vícečetných zájmů 
třetích stran na nákupu či prodeji 
finančních nástrojů, uvnitř systému 
a v souladu s jeho pevně stanovenými 
pravidly, způsobem, jenž vede k uzavření 
smlouvy týkající se finančních nástrojů 
přijatých k obchodování podle jeho 
pravidel a/nebo systémů, a který má 
povolení a funguje pravidelně a v souladu 
s hlavou III směrnice [nová směrnice 
MiFID];

(5) regulovaným trhem“ mnohostranný 
systém, který provozuje a/nebo řídí 
organizátor trhu a který sdružuje nebo 
umožňuje sdružování vícečetných zájmů 
třetích stran na nákupu či prodeji 
finančních nástrojů, uvnitř systému, 
způsobem, jenž vede k uzavření smlouvy 
týkající se finančních nástrojů přijatých 
k obchodování podle jeho pravidel a/nebo 
systémů, a který má povolení a funguje 
pravidelně a v souladu s hlavou III 
směrnice [nová směrnice MiFID];

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se ruší požadavek na „pevné stanovení“ z definice 
„regulovaných trhů“, aby se zaplnila mezera, kterou využívají sítě křížení příkazů zadaných 
makléři, aby obešly toto pravidlo. Povinnost pevně stanoveného provedení by měla být 
odstraněna z definice regulovaných trhů nebo MTF, aby byla jasně oddělena činnost od 
režimu, který se pro tuto činnost použije.

Pozměňovací návrh 213
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) regulovaným trhem“ mnohostranný 
systém, který provozuje a/nebo řídí 
organizátor trhu a který sdružuje nebo 
umožňuje sdružování vícečetných zájmů 
třetích stran na nákupu či prodeji 
finančních nástrojů, uvnitř systému 
a v souladu s jeho pevně stanovenými 
pravidly, způsobem, jenž vede k uzavření 
smlouvy týkající se finančních nástrojů 
přijatých k obchodování podle jeho 

(5) regulovaným trhem“ mnohostranný 
systém, který provozuje a/nebo řídí 
organizátor trhu a který sdružuje nebo 
umožňuje sdružování vícečetných zájmů 
třetích stran na nákupu či prodeji 
finančních nástrojů, uvnitř systému, 
způsobem, jenž vede k uzavření smlouvy 
týkající se finančních nástrojů přijatých 
k obchodování podle jeho pravidel a/nebo 
systémů, a který má povolení a funguje 
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pravidel a/nebo systémů, a který má 
povolení a funguje pravidelně a v souladu 
s hlavou III směrnice [nová směrnice 
MiFID];

pravidelně a v souladu s hlavou III 
směrnice [nová směrnice MiFID];

Or. en

Odůvodnění

Poctivá a řádná mnohostranná obchodní místa musí provádět příkazy účastníků pevně 
stanoveným postupem. To by však měl být spíše požadavek, nikoli jedna z vlastností 
regulovaného trhu.

Pozměňovací návrh 214
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) regulovaným trhem“ mnohostranný 
systém, který provozuje a/nebo řídí 
organizátor trhu a který sdružuje nebo 
umožňuje sdružování vícečetných zájmů 
třetích stran na nákupu či prodeji 
finančních nástrojů, uvnitř systému 
a v souladu s jeho pevně stanovenými 
pravidly, způsobem, jenž vede k uzavření 
smlouvy týkající se finančních nástrojů 
přijatých k obchodování podle jeho 
pravidel a/nebo systémů, a který má 
povolení a funguje pravidelně a v souladu 
s hlavou III směrnice [nová směrnice 
MiFID];

(5) regulovaným trhem“ mnohostranný 
systém, který sdružuje alespoň čtyři různé 
a nezávislé účastníky a v němž žádný 
z účastníků neprovádí více než 30 % 
příkazů nebo transakcí, který provozuje 
a/nebo řídí organizátor trhu a který 
sdružuje nebo umožňuje sdružování 
vícečetných zájmů třetích stran na nákupu 
či prodeji finančních nástrojů, uvnitř 
systému a v souladu s jeho pevně 
stanovenými pravidly, způsobem, jenž 
vede k uzavření smlouvy týkající se 
finančních nástrojů přijatých 
k obchodování podle jeho pravidel a/nebo 
systémů, a který má povolení a funguje 
pravidelně a v souladu s hlavou III 
směrnice [nová směrnice MiFID];

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) „mnohostranným systémem“ systém, 
který sdružuje nákupní a prodejní zájmy 
na finančních nástrojích, kde organizátor 
zůstává neutrální, bez ohledu na skutečný
počet příkazů, které jsou prováděny ve 
výsledných transakcích;

Or. en

Odůvodnění

Definice se vkládá s cílem objasnit rozdíl mezi mnohostranným a dvoustranným 
obchodováním.

Pozměňovací návrh 216
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) „dvoustranným systémem“ systém, 
který umožňuje nákupní a prodejní zájmy 
na finančních nástrojích, kde organizátor 
investičních podniků přebírá riziko 
související s vlastním kapitálem;

Or. en

Odůvodnění

Definice se vkládá s cílem objasnit rozdíl mezi mnohostranným a dvoustranným 
obchodováním.

Pozměňovací návrh 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „mnohostranným obchodním systémem 
(dále jen systém „MTF“)“ mnohostranný 
systém, který provozuje investiční podnik 
nebo organizátor trhu a který sdružuje 
vícečetné zájmy třetích osob na nákupu či 
prodeji finančních nástrojů – uvnitř 
systému a v souladu s pevně stanovenými 
pravidly – způsobem, který vede 
k uzavření smlouvy v souladu s hlavou II 
směrnice [nová směrnice MiFID];

(6) „mnohostranným obchodním systémem 
(dále jen systém „MTF“)“ mnohostranný 
systém, který provozuje investiční podnik 
nebo organizátor trhu a který sdružuje 
vícečetné zájmy třetích osob na nákupu či 
prodeji finančních nástrojů – uvnitř 
systému – způsobem, který vede k uzavření 
smlouvy v souladu s hlavou II směrnice 
[nová směrnice MiFID];

Or. en

Odůvodnění

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Pozměňovací návrh 218
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „mnohostranným obchodním systémem 
(dále jen systém „MTF“)“ mnohostranný 
systém, který provozuje investiční podnik 
nebo organizátor trhu a který sdružuje 
vícečetné zájmy třetích osob na nákupu či 

(6) „mnohostranným obchodním systémem 
(dále jen systém „MTF“)“ mnohostranný 
systém, který provozuje investiční podnik 
nebo organizátor trhu a který sdružuje 
vícečetné zájmy třetích osob na nákupu či 
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prodeji finančních nástrojů – uvnitř 
systému a v souladu s pevně stanovenými 
pravidly – způsobem, který vede 
k uzavření smlouvy v souladu s hlavou II 
směrnice [nová směrnice MiFID];

prodeji finančních nástrojů – uvnitř 
systému – způsobem, který vede k uzavření 
smlouvy v souladu s hlavou II směrnice 
[nová směrnice MiFID];

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se ruší požadavek na „pevné stanovení“ z definice 
„regulovaných trhů“, aby se zaplnila mezera, kterou využívají sítě křížení příkazů zadaných 
makléři, aby obešly toto pravidlo. Povinnost pevně stanoveného provedení by měla být 
odstraněna z definice regulovaných trhů nebo MTF, aby byla jasně oddělena činnost od 
režimu, který se pro tuto činnost použije.

Pozměňovací návrh 219
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „mnohostranným obchodním systémem 
(dále jen systém „MTF“)“ mnohostranný 
systém, který provozuje investiční podnik 
nebo organizátor trhu a který sdružuje 
vícečetné zájmy třetích osob na nákupu či 
prodeji finančních nástrojů – uvnitř 
systému a v souladu s pevně stanovenými 
pravidly – způsobem, který vede 
k uzavření smlouvy v souladu s hlavou II 
směrnice [nová směrnice MiFID];

(6) „mnohostranným obchodním systémem 
(dále jen systém „MTF“)“ mnohostranný 
systém, který provozuje investiční podnik 
nebo organizátor trhu a který sdružuje 
vícečetné zájmy třetích osob na nákupu či 
prodeji finančních nástrojů – uvnitř 
systému – způsobem, který vede k uzavření 
smlouvy v souladu s hlavou II směrnice 
[nová směrnice MiFID];

Or. en

Odůvodnění

Poctivá a řádná mnohostranná obchodní místa musí provádět příkazy účastníků pevně 
stanoveným postupem. To by však měl být spíše požadavek, nikoli jedna z vlastností MTF.

Pozměňovací návrh 220
Pascal Canfin
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „mnohostranným obchodním systémem 
(dále jen systém „MTF“)“ mnohostranný 
systém, který provozuje investiční podnik 
nebo organizátor trhu a který sdružuje 
vícečetné zájmy třetích osob na nákupu či 
prodeji finančních nástrojů – uvnitř 
systému a v souladu s pevně stanovenými 
pravidly – způsobem, který vede 
k uzavření smlouvy v souladu s hlavou II 
směrnice [nová směrnice MiFID];

(6) „mnohostranným obchodním systémem 
(dále jen systém „MTF“)“ mnohostranný 
systém, který sdružuje alespoň čtyři různé 
a nezávislé účastníky a v němž žádný 
z účastníků neprovádí více než 30 % 
příkazů nebo transakcí, který provozuje 
investiční podnik nebo organizátor trhu 
a který sdružuje vícečetné zájmy třetích 
osob na nákupu či prodeji finančních 
nástrojů – uvnitř systému a v souladu 
s pevně stanovenými pravidly – způsobem, 
který vede k uzavření smlouvy v souladu 
s hlavou II směrnice [nová směrnice 
MiFID];

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „mimoburzovním (OTC) 
obchodováním“ jakékoli dvoustranné 
obchodování, které kumulativně provádí 
makléř mimo platformu na vlastní účet na 
příležitostném, účelovém a nepravidelném 
základě se způsobilými protistranami a 
vždy v objemech přesahujících standardní 
tržní objem;

Or. en

Odůvodnění

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
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it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Pozměňovací návrh 222
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „mimoburzovním (OTC) 
obchodováním“ jakékoli dvoustranné 
obchodování, které provádí makléř na 
vlastní účet na příležitostném, účelovém a 
nepravidelném základě se způsobilými 
protistranami a vždy v objemech 
přesahujících standardní tržní objem. 
Žádný způsob obchodování, který 
sdružuje vlastnosti mnohostranného a 
dvoustranného obchodování, by neměl být 
považován za OTC, a měl by být raději 
rozdělen na jednotlivé mnohostranné a 
dvoustranné závazky.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění plné shody by znění směrnice MiFID II mělo obsahovat jasnou definici 
OTC ve své hlavní části (článek 2 MiFIR), nikoli v bodě odůvodnění. Systém OTC musí být 
definován přesně, neboť se jedná o výjimku z pravidel, která zaručují bezpečnost a integritu 
finančních trhů. Na rozdíl od mnohostranného obchodování (tj. křížení příkazů) představuje 
OTC dvoustranné obchodování. Jde o výjimku ze systematické internalizace.

Pozměňovací návrh 223
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „OTC (mimoburzovním 
obchodováním)“ dvoustranné provádění 
příkazů klientů odlišné od systematického 
internalizátora, kde podnik obchoduje na 
vlastní účet, účelově a nepravidelně, 
s profesionálními protistranami 
v objemech přesahujících standardní tržní 
objem;

Or. en

Odůvodnění

Pro účely ochrany investora je důležité zajistit, aby nařízení jasně definovalo obchodování 
systémem OTC. Tak bude zajištěno, aby do transakcí OTC spadaly jen transakce, které 
nemohou být provedeny na jiných obchodních místech, zejména v důsledku dopadu na trh.

Pozměňovací návrh 224
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „organizovaným obchodním systémem 
(dále jen systém „OTF“)“ systém nebo 
zařízení, které není regulovaným trhem 
ani systémem MTF, které je provozováno 
investičním podnikem nebo 
organizátorem trhu a ve kterém mohou 
uvnitř systému vzájemně reagovat 
vícečetné zájmy třetích stran na nákupu či 
prodeji finančních nástrojů způsobem, 
který vede k uzavření smlouvy v souladu 
s hlavou II směrnice [nová směrnice 
MiFID];

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Navrhuje se vypustit organizovaný obchodní systém (OTF), který by ohrozil tvorbu cen, 
účinnost a spravedlivost. Organizovaný obchodní systém (OTF) by skutečně mohl nabídnout 
provádění transakcí podle vlastního uvážení, což by ohrozilo transparentnost trhů a kvalitu 
regulace. Přidání další kategorie obchodních míst by prohloubilo roztříštěnost již tak 
roztříštěných evropských trhů. Návrh by rovněž ohrozil tvorbu cen a spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi obchodními platformami.

Pozměňovací návrh 225
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „organizovaným obchodním systémem 
(dále jen systém „OTF“)“ systém nebo 
zařízení, které není regulovaným trhem 
ani systémem MTF, které je provozováno 
investičním podnikem nebo 
organizátorem trhu a ve kterém mohou 
uvnitř systému vzájemně reagovat 
vícečetné zájmy třetích stran na nákupu či 
prodeji finančních nástrojů způsobem, 
který vede k uzavření smlouvy v souladu 
s hlavou II směrnice [nová směrnice 
MiFID];

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hlavním faktorem, který odlišuje novou navrhovanou kategorii OTF od stávajícího systému 
MTF, je vlastní uvážení v provádění příkazů klientů, což by mohlo vést ke zneužívání systému 
zejména na úkor neinformovaných investorů. Kategorie OTF by navíc způsobila další 
roztříštěnost trhů, což není žádoucí.

Pozměňovací návrh 226
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „organizovaným obchodním systémem 
(dále jen systém „OTF“)“ systém nebo 
zařízení, které není regulovaným trhem ani 
systémem MTF, které je provozováno 
investičním podnikem nebo organizátorem 
trhu a ve kterém mohou uvnitř systému 
vzájemně reagovat vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji finančních 
nástrojů způsobem, který vede k uzavření 
smlouvy v souladu s hlavou II směrnice 
[nová směrnice MiFID];

(7) „organizovaným obchodním systémem 
(dále jen systém „OTF“)“ systém nebo 
zařízení, které není regulovaným trhem ani 
systémem MTF nebo ústřední 
protistranou, které je provozováno 
investičním podnikem nebo organizátorem 
trhu a ve kterém mohou uvnitř systému 
vzájemně reagovat vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji finančních 
nástrojů způsobem, který vede k uzavření 
smlouvy v souladu s hlavou II směrnice 
[nová směrnice MiFID];

Or. en

Odůvodnění

Přidáno s cílem vyjasnění, nikoli k bezděčnému pokrytí ústředních protistran.

Pozměňovací návrh 227
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „organizovaným obchodním systémem 
(dále jen systém „OTF“)“ systém nebo 
zařízení, které není regulovaným trhem ani 
systémem MTF, které je provozováno 
investičním podnikem nebo organizátorem 
trhu a ve kterém mohou uvnitř systému 
vzájemně reagovat vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji finančních 
nástrojů způsobem, který vede k uzavření 
smlouvy v souladu s hlavou II směrnice 
[nová směrnice MiFID];

(7) „organizovaným obchodním systémem 
(dále jen systém „OTF“)“ systém nebo 
zařízení, které není regulovaným trhem ani 
systémem MTF, které je provozováno 
investičním podnikem nebo organizátorem 
trhu a ve kterém mohou uvnitř systému 
vzájemně reagovat vícečetné zájmy 
profesionálních protistran na nákupu či 
prodeji méně likvidních finančních 
nástrojů, které nejsou kotovány v systému 
MTF nebo na regulovaném trhu,
způsobem, který vede k uzavření smlouvy 
v souladu s hlavou II směrnice [nová 
směrnice MiFID];
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Or. en

Pozměňovací návrh 228
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „organizovaným obchodním systémem 
(dále jen systém „OTF“)“ systém nebo 
zařízení, které není regulovaným trhem ani 
systémem MTF, které je provozováno 
investičním podnikem nebo organizátorem 
trhu a ve kterém mohou uvnitř systému 
vzájemně reagovat vícečetné zájmy třetích 
stran na nákupu či prodeji finančních 
nástrojů způsobem, který vede k uzavření 
smlouvy v souladu s hlavou II směrnice 
[nová směrnice MiFID];

(7) „organizovaným obchodním systémem 
(dále jen systém „OTF“)“ multidealerský 
systém nikoli uvnitř skupiny nebo 
zařízení, které není regulovaným trhem ani 
systémem MTF, které je provozováno 
investičním podnikem nebo organizátorem 
trhu a ve kterém mohou uvnitř systému 
vzájemně reagovat vícečetné zájmy třetích
stran na nákupu či prodeji finančních 
nástrojů způsobem, který vede k uzavření 
smlouvy v souladu s hlavou II směrnice 
[nová směrnice MiFID];

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) „mimoburzovním (OTC) 
obchodováním“ obchodování, které je 
účelové a nepravidelné, provádějí je 
profesionální protistrany a je součástí 
obchodního vztahu, který se sám 
vyznačuje obchody přesahujícími 
standardní tržní objemy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) „OTC“ transakce prováděné mimo 
regulovaný trh, systém MTF, OTF a 
systematického internalizátora, k jejichž 
znakům patří to, že jsou účelové 
a nepravidelné, provádějí je profesionální 
protistrany a jsou součástí obchodního 
vztahu, který se sám vyznačuje obchody 
přesahujícími standardní tržní objemy, 
přičemž se obchody uskutečňují mimo 
systémy obvykle užívané dotčeným 
podnikem pro jeho činnost systematického 
internalizátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „finančními nástroji“ nástroje uvedené 
v příloze I oddíle C směrnice [nová 
směrnice MiFID];

(8) „finančními nástroji“ nástroje uvedené 
v příloze I oddíle C směrnice [nová 
směrnice MiFID] a v příloze I oddíle CA 
směrnice [nová směrnice MiFID] výlučně 
pro účely této směrnice, nařízení (EU) č. 
…/… [MiFIR] a nařízení (EU) č. …/… 
[nařízení o zneužívání trhu] a směrnice 
(EU) …/… [směrnice o zneužívání trhu];

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „finančními nástroji“ nástroje uvedené 
v příloze I oddíle C směrnice [nová 
směrnice MiFID];

(8) „finančními nástroji“ nástroje uvedené 
v příloze I oddíle C směrnice [nová 
směrnice MiFID] s výjimkou všech 
takových nástrojů, jež jsou pojistnými 
smlouvami v souvislosti s jakýmikoli 
odvětvími činnosti stanovenými v příloze I 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a 
zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(Solventnost II), které jsou uzavřeny 
s pojišťovnou, zajišťovnou, pojišťovnou 
ze třetí země nebo zajišťovnou ze třetí 
země;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) „mimoburzovním“ obchodováním 
nebo „OTC“ obchodováním 
s kapitálovými nástroji a nástroji 
podobnými kapitálovým se rozumí 
obchodování, které splňuje následující 
kritéria:
- předobchodně je vedeno na 
dvoustranném základě; a
- je vedeno mezi způsobilými 
protistranami; a
- je vedeno na nesystematickém, 
účelovém, nepravidelném a zřídkavém 
základě bez použití automatizované 
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technologie; a
- vyznačuje se transakcemi, které jsou 
rozsáhlé nebo spadají do kategorií OTC 
definovaných orgánem ESMA;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) „profesionálními protistranami“ 
způsobilé protistrany, které se vyznačují 
obchody převyšujícími standardní tržní 
objem, jsou prováděny pravidelně s celou 
škálou sofistikovaných produktů a jejich 
celková aktiva převyšují 1 miliardu EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „fondy obchodovanými na burze“ 
podílové jednotky otevřených systémů 
kolektivního investování, které jsou volně 
obchodovatelné na kapitálových trzích a 
ve většině případů sledují výkonnost 
indexu;

(11) „fondem obchodovaným na burze“ 
fond, jehož nejméně jedna jednotka nebo 
kategorie akcií je trvale obchodovatelná z 
podnětu správcovské společnosti SKIPCP 
nebo investiční společnosti SKIPCP, nebo 
případně správce rovnocenného 
investičního fondu, nebo s jejich 
předchozím souhlasem, na nejméně 
jednom regulovaném trhu, MTF nebo 
OTF, s nejméně jedním tvůrcem trhu, 
který přijme opatření, jež zajistí, že se 
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hodnota jeho jednotek nebo akcií 
významně neodlišuje od jejich čisté 
hodnoty aktiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „fondy obchodovanými na burze“ 
podílové jednotky otevřených systémů 
kolektivního investování, které jsou volně 
obchodovatelné na kapitálových trzích a 
ve většině případů sledují výkonnost 
indexu;

(11) „fondy obchodovanými na burze“ 
podílové jednotky otevřených systémů 
kolektivního investování, které jsou 
aktivně obchodovány nejméně na jednom 
evropském regulovaném trhu, s nejméně 
jedním tvůrcem trhu a ve většině případů 
sledují výkonnost indexu;

Or. en

Odůvodnění

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Pozměňovací návrh 237
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „poskytovatelem konsolidovaných (19) „poskytovatelem konsolidovaných 
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obchodních informací (dále jen „CTP“)“ 
osoba, která má podle ustanovení směrnice 
[nová směrnice MiFID] povolení 
poskytovat službu spočívající ve 
shromažďování zpráv o obchodech 
s finančními nástroji uvedenými v článcích 
[5, 6, 11 a 12] tohoto nařízení od 
regulovaných trhů, systémy MTF, OTF a 
APA a v jejich konsolidaci do 
elektronického datového toku, který bude 
v reálném čase poskytovat údaje o cenách a 
objemech podle finančních nástrojů;

obchodních informací (dále jen „CTP“)“ 
osoba, která má podle ustanovení směrnice 
[nová směrnice MiFID] povolení 
poskytovat službu spočívající ve 
shromažďování zpráv o obchodech 
s finančními nástroji uvedenými v článcích 
[5, 6, 11 a 12] tohoto nařízení od 
regulovaných trhů, systémy MTF a APA a 
v jejich konsolidaci do elektronického 
datového toku, který bude v reálném čase 
poskytovat údaje o cenách a objemech 
podle finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) „řídícím orgánem“ řídící orgán 
poskytovatele služeb hlášení údajů, který 
má dohledovou funkci, řídicí funkci, 
konečnou rozhodovací pravomoc a 
pravomoc stanovovat strategii, cíle 
a celkové směřování tohoto subjektu. 
Řídící orgán zahrnuje osoby, které 
skutečně řídí činnost daného subjektu;

(21) „řídícím orgánem“ řídící orgán 
investičního podniku, organizátora trhu 
nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, 
který má dohledovou funkci, řídicí funkci, 
konečnou rozhodovací pravomoc a 
pravomoc stanovovat strategii, cíle 
a celkové směřování tohoto investičního
podniku, organizátora trhu nebo 
poskytovatele služeb hlášení údajů včetně
osob, které skutečně řídí činnost daného 
subjektu;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s definicí ve směrnici MiFID.

Pozměňovací návrh 239
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) „referenční hodnotou“ obchodní 
index nebo zveřejňovaná číselná hodnota 
vypočítaná použitím vzorce na hodnotu 
jednoho nebo více podkladových aktiv 
nebo cen, přičemž s odkazem na tuto 
referenční hodnotu se určuje částka splatná 
u finančního nástroje;

(24) „referenčním indexem“ 
obchodovatelný nebo široce používaný 
obchodní index nebo zveřejňovaná číselná 
hodnota vypočítaná použitím vzorce na 
hodnotu jednoho nebo více podkladových 
aktiv nebo cen, přičemž s odkazem na tuto 
referenční hodnotu se určuje částka splatná 
u finančního nástroje, která působí jako 
standardní míra výkonnosti příslušných 
aktiv nebo kategorie nebo skupiny aktiv;

Or. en

Odůvodnění

Jazyk Komise není dostatečně konkrétní, co se týče druhů indexu, na které by se měl vztahovat 
požadavek na požadavek na nevýlučné licencování. Bylo by nevhodné, aby byly dotčeny 
všechny indexy, ale pouze ty, které jsou obchodovatelné či široce používané a které 
představují normu, jež stanoví obecně přijímanou míru výkonnosti příslušného trhu nebo 
skupiny nástrojů, které index představuje nebo tvoří. Tato revidovaná definice by měla situaci 
vyjasnit.

Pozměňovací návrh 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) „obchodním místem“ regulovaný trh, 
systém MTF nebo OTF;

(25) „obchodním místem“ regulovaný trh, 
systém MTF nebo systematický 
internalizátor;

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice MiFID vhodně klasifikuje systematického internalizátora jako obchodní 
místo a obchody OTC jsou ze systematického internalizátora vyňaty (ve starém bodě 
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odůvodnění 53). Nové znění v navrhované definici obchodních míst způsobuje nejasnosti tím, 
že vyjímá platformy systematického internalizátora z definice obchodních míst a vytváří ze 
systematického internalizátora podsekci OTC. Toto znění řeší tento zdroj nejasností.

Pozměňovací návrh 241
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) „obchodním místem“ regulovaný trh, 
systém MTF nebo OTF;

(25) „obchodním místem“ regulovaný trh, 
systém MTF nebo systematický 
internalizátor;

Or. en

Odůvodnění

Systematičtí internalizátoři (SI) musí být klasifikováni jako obchodní místa, neboť podléhají 
pravidlům orientovaným na trh. Směrnice MiFID I klasifikovala SI jako obchodní místa, 
zatímco stávající návrh je definuje jako podsekci OTC, čímž oslabuje pravidla na ochranu 
investorů. Systém OTF by měl být vypuštěn na základě funkčního přístupu k MiFID/MiFIR, 
jak navrhuje Evropský parlament.

Pozměňovací návrh 242
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) „obchodním místem“ regulovaný trh, 
systém MTF nebo OTF;

(25) „obchodním místem“ regulovaný trh, 
systém MTF nebo systematický 
internalizátor;

Or. en

Odůvodnění

Systematičtí internalizátoři by měli být považováni za skutečná obchodní místa tak, jak jsou 
definováni ve směrnici MiFID.
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Pozměňovací návrh 243
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) „mnohostranným systémem“ 
obchodní systém, který sdružuje nákupní 
a prodejní zájmy na finančních 
nástrojích, kde organizátor nepřebírá 
kapitálové riziko, takže je neutrální, bez 
ohledu na skutečný počet příkazů, které 
jsou prováděny ve výsledných 
transakcích;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné začlenit definici toho, co je „mnohostranné“, do funkčního přístupu směrnice 
MiFID (tj. stejné obchody, stejná pravidla). Bez jasného rozlišení lze tvrdit, že platformy, 
které jsou ve skutečnosti mnohostranné, jsou dvoustranné, tedy podléhají mírnějším 
požadavkům.

Pozměňovací návrh 244
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) „dvoustranným systémem“ systém, 
který sdružuje nákupní a prodejní zájmy 
na finančních nástrojích, kde organizátor 
investičních podniků obchoduje na vlastní 
účet;

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné začlenit definici toho, co je „mnohostranné“, do funkčního přístupu směrnice 
MiFID (tj. stejné obchody, stejná pravidla). Bez jasného rozlišení lze tvrdit, že platformy, 
které jsou ve skutečnosti mnohostranné, jsou dvoustranné, tedy podléhají mírnějším 
požadavkům.

Pozměňovací návrh 245
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) „ústřední protistranou“ ústřední 
protistrana podle definice v čl. 2 odst. 1 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů);

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 246
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) „ústřední protistranou“ ústřední 
protistrana podle definice v čl. 2 odst. 1 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů);

(26) „ústřední protistranou“ ústřední 
protistrana podle definice v čl. 2 bodě 1 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů);

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Markus Ferber
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) „dohodou o interoperabilitě“ 
dohoda o interoperabilitě ve smyslu čl. 2 
bodu 12 nařízení (EU) č. …/… [nařízení o 
infrastruktuře evropských trhů].

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) „podnikem ze třetí země“ investiční 
podnik nebo úvěrová instituce, jejíž 
ústředí se při poskytování investiční služby 
nebo investičních služeb nebo činností 
v Unii nachází mimo Unii, na něž se 
vztahuje směrnice [nová směrnice 
MiFID]. Pro účely uplatňování výjimek 
uvedených v článcích 2 a 3 směrnice 
[nová směrnice MiFID] vůči podniku ze 
třetí země se však berou v úvahu pouze 
investiční služby nebo činnosti 
poskytované nebo prováděné v Unii;

Or. en

Odůvodnění

Ani směrnice MiFID2, ani nařízení MiFIR nepřinášejí definici „podniku ze třetí země“. 
Definice by se neměla vztahovat na podniky, jejichž činnosti spadají do výjimky. Výjimky by 
však měly brát v úvahu pouze služby poskytované v EU. Podnik ze třetí země by neměl žádat o 
povolení v EU, pokud jediné investiční služby, které v EU poskytuje, jsou služby pro skupiny 
společností (podle čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice MiFID2), i když poskytuje investiční služby 
subjektům, které nejsou ve spojení, i mimo EU.
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Pozměňovací návrh 249
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) „složenou transakcí“ transakce 
prováděná poskytovatelem služeb pro 
snížení poobchodního rizika, kde:
(a) transakce je cyklická a mnohostranná 
(vyjma poskytovatele služby) a musí být 
plně akceptována všemi účastníky, jinak 
nebude provedena;
(b) transakce je koncipována tak, aby její 
tržní riziko bylo neutrální pro každého 
účastníka v rámci jeho tolerance; a
(c) transakce je vypočítána s cílem snížit 
sekundární rizika vyplývající ze 
stávajících derivátových transakcí OTC, 
jako je úvěrové riziko protistrany, 
provozní riziko a/nebo základní riziko.
Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, které 
dále stanoví vlastnosti složené transakce a 
míru, do jaké se články 7, 9, 23 a čl. 24 
odst. 1 použijí na její dílčí transakce.
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.

Or. en

Odůvodnění

Služby složené transakce, jako kompresní cyklus mnohostranného obchodu a řízení 
základního rizika stávajících portfolií OTC derivátů jsou ve své podstatě odlišné od tradičních 
obchodních činností. Některé požadavky podle nařízení MiFIR a směrnice MiFID II 
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nevyhovují složeným transakcím a je důležité, aby služby pro snížení poobchodního rizika 
složených transakcí mohly působit na základě nařízení MiFIR a směrnice MiFID. Služby pro 
složené transakce se shodují s cíli politiky G20 na derivátovém trhu OTC.

Pozměňovací návrh 250
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) „primární emisí“ transakce 
s nástroji s nestandardními zásadními 
podmínkami vypracovanými pro 
konkrétní požadavky finančních nebo 
nefinančních protistran, které by byly 
podle přílohy II a článku 30 směrnice 
…/…/EU [nová směrnice MiFID] 
klasifikovány jako způsobilé protistrany 
nebo profesionální klienti.

Or. en

Odůvodnění

Transakce zahrnující primární emisi nástroje jsou osvobozeny od požadavku na uzavření 
systematickým internalizátorem, nejsou-li na regulovaném trhu, MTF nebo OTF podle 
navrhovaného nového článku 13a. Termín však není v současné době definován.

Pozměňovací návrh 251
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) „zajišťovacími transakcemi v dobré 
víře“ transakce, jak jsou definovány ve 
směrnici [nová směrnice MIFID];

Or. en
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Pozměňovací návrh 252
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) „nadměrnou spekulací“ obchodní 
činnost, jak je definována ve směrnici 
[nová směrnice MIFID];

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření 
upřesňující některé technické prvky 
definic stanovených v odstavci 1, aby je 
přizpůsobila vývoji trhu.

3. Orgán ESMA může připravit návrhy 
regulačních technických norem 
upřesňujících některé technické prvky 
definic stanovených v odstavci 1, aby je 
přizpůsobila vývoji trhu.

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

Or. en

Odůvodnění

Schopnost specifikovat technické prvky definic podle směrnice MiFID znamená skutečnou 
pravomoc změnit oblast působnosti směrnice. Je-li pravomoc čistě technická, určená k úpravě 
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definic na základě vývoje trhu, pak se jedná spíše o technickou pravomoc, kde je orgán ESMA 
kvalifikovanější.

Pozměňovací návrh 254
Sławomir Witold Nitras

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření upřesňující 
některé technické prvky definic 
stanovených v odstavci 1, aby je 
přizpůsobila vývoji trhu.

3. Komise může po konzultacích 
s orgánem ESMA prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření upřesňující 
některé technické prvky definic 
stanovených v odstavci 1, aby je 
přizpůsobila vývoji trhu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 255
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Nadpis 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Transparentnost pro obchodní místa Transparentnost pro obchodní místa 
s mnohostrannými systémy

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují aktuální kupní a 
prodejní ceny, jakož i intenzitu obchodních 
zájmů na uvedených cenách, sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty a jiné podobné 
finanční nástroje přijaté k obchodování či 
obchodované v systémech MTF nebo 
OTF. Tento požadavek se vztahuje také na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
zveřejňují aktuální kupní a prodejní ceny, 
jakož i intenzitu obchodních zájmů na 
uvedených cenách, sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty a jiné podobné 
finanční nástroje přijaté k obchodování či 
obchodované v systémech MTF. Tento 
požadavek se vztahuje také na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF tyto 
informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují aktuální kupní a 
prodejní ceny, jakož i intenzitu obchodních 
zájmů na uvedených cenách, sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty a jiné podobné 
finanční nástroje přijaté k obchodování či 
obchodované v systémech MTF nebo OTF. 
Tento požadavek se vztahuje také na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují aktuální kupní a 
prodejní ceny, jakož i intenzitu obchodních 
zájmů na uvedených cenách, sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty a jiné podobné 
finanční nástroje přijaté k obchodování na 
regulovaném trhu či obchodované 
v systémech MTF nebo OTF. Tento 
požadavek se vztahuje také na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
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běžné doby obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují aktuální kupní a 
prodejní ceny, jakož i intenzitu obchodních 
zájmů na uvedených cenách, sdělované
prostřednictvím jejich systémů pro akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty a jiné podobné 
finanční nástroje přijaté k obchodování či 
obchodované v systémech MTF nebo OTF. 
Tento požadavek se vztahuje také na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují aktuální kupní a 
prodejní ceny, jakož i intenzitu obchodních 
zájmů na uvedených cenách, což je 
proveditelné prostřednictvím jejich 
systémů pro akcie, depozitní certifikáty, 
fondy obchodované na burze, certifikáty a 
jiné podobné finanční nástroje přijaté 
k obchodování či obchodované 
v systémech MTF nebo OTF. Tento 
požadavek se vztahuje také na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF umožní za přiměřených 

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
umožní za přiměřených obchodních 
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obchodních podmínek a na 
nediskriminačním základě investičním 
podnikům, které jsou povinny zveřejňovat 
své ceny akcií, depozitních certifikátů, 
fondů obchodovaných na burze, certifikátů 
a jiných podobných finančních nástrojů 
podle článku 13, přístup k mechanismům, 
jež využívají ke zveřejňování informací 
podle odstavce 1.

podmínek a na nediskriminačním základě 
investičním podnikům, které jsou povinny 
zveřejňovat své ceny akcií, depozitních 
certifikátů, fondů obchodovaných na burze, 
certifikátů a jiných podobných finančních 
nástrojů podle článku 13, přístup 
k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování výjimek Výjimky

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhů provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 3 odst. 
1 na základě tržního modelu nebo druhu a 
velikosti příkazů v případech vymezených 
v souladu s odstavcem 3. Příslušné orgány 
mohou tuto povinnost prominout zejména 
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhů provozujícím systém 
MTF prominout povinnost zveřejňovat 
informace uvedené v čl. 3 odst. 1 zejména 
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty či jiné podobné 
finanční nástroje nebo daný druh akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
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na burze, certifikáty či jiné podobné 
finanční nástroje nebo daný druh akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů.

jiných podobných finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Pozměňovací návrh 262
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhů provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 3 odst. 
1 na základě tržního modelu nebo druhu a 
velikosti příkazů v případech vymezených 
v souladu s odstavcem 3. Příslušné orgány 
mohou tuto povinnost prominout zejména 
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty či jiné podobné 
finanční nástroje nebo daný druh akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů.

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhů provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 3 odst. 
1 na základě tržního modelu nebo druhu a 
velikosti příkazů v případech vymezených 
v souladu s odstavcem 3. Příslušné orgány 
mohou tuto povinnost prominout zejména:

- u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané akcie, 
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depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty či jiné podobné 
finanční nástroje nebo daný druh akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů;
- u metodiky obchodování, jíž je stanovena 
cena v souladu s referenční cenou 
stanovenou jiným systémem, kdy je tato 
referenční cena široce zveřejněna a 
obecně je účastníky trhu považována za 
spolehlivou referenční cenu.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhů provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 3 odst. 
1 na základě tržního modelu nebo druhu a 
velikosti příkazů v případech vymezených 
v souladu s odstavcem 3. Příslušné orgány 
mohou tuto povinnost prominout zejména 
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty či jiné podobné 
finanční nástroje nebo daný druh akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů.

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhů provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 3 odst. 
1 na základě tržního modelu nebo druhu a 
velikosti příkazů v případech vymezených 
v souladu s odstavcem 3. Příslušné orgány 
mohou tuto povinnost prominout zejména 
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty či jiné podobné 
finanční nástroje nebo daný druh akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů, 
nebo v případě příkazů předaných 
k provedení za vyhovující střední cenu.

Or. en
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Odůvodnění

Na úrovni 1 je třeba stanovit prominutí pro příkazy prováděné za střední cenu, aby tak velcí 
institucionální investoři mohli nadále obchodovat s akciemi, aniž by se stali terčem dravých 
strategií, které využívají zveřejněné informace ke zvyšování ceny, již musí institucionální 
investoři zaplatit za své akcie, nebo ke snižování ceny, za kterou prodávají své akcie.

Pozměňovací návrh 264
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhů provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 3 odst. 
1 na základě tržního modelu nebo druhu a 
velikosti příkazů v případech vymezených 
v souladu s odstavcem 3. Příslušné orgány 
mohou tuto povinnost prominout zejména 
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty či jiné podobné 
finanční nástroje nebo daný druh akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů.

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhů provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 3 odst. 
1 na základě tržního modelu nebo druhu a 
velikosti příkazů v případech vymezených 
v souladu s odstavcem 3. Příslušné orgány 
mohou tuto povinnost prominout zejména 

(a) u příkazů, které jsou rozsahem větší 
než obvyklý tržní objem pro dané akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty či jiné podobné 
finanční nástroje nebo daný druh akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů, 
nebo 
(b) u příkazů předaných 
k provedení/křížení za vyhovující střední 
cenu, jak stanovila Komise 
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prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 41.

Or. en

Odůvodnění

Na úrovni 1 je třeba stanovit vyjasnění navrhovaného režimu prominutí, který by se měl týkat 
příkazů prováděných za střední cenu, aby tak velcí institucionální investoři, zejména penzijní 
fondy a vzájemné fondy, mohly nadále obchodovat s akciemi, aniž by se staly terčem 
vysokofrekvenčního obchodování. Systémy vysokofrekvenčního obchodování budou jinak 
využívat zveřejněné informace ke zvyšování ceny, již musí institucionální investoři zaplatit za 
své akcie, nebo ke snižování ceny, za kterou prodávají své akcie.

Pozměňovací návrh 265
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou regulovaným
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhů provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost
zveřejňovat informace uvedené v čl. 3 
odst. 1 na základě tržního modelu nebo 
druhu a velikosti příkazů v případech 
vymezených v souladu s odstavcem 3. 
Příslušné orgány mohou tuto povinnost 
prominout zejména u příkazů, které jsou 
rozsahem větší než obvyklý tržní objem 
pro dané akcie, depozitní certifikáty, fondy 
obchodované na burze, certifikáty či jiné 
podobné finanční nástroje nebo daný druh 
akcií, depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhů provozující systém MTF 
nebo OTF mohou rozhodnout, že u 
příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty či jiné podobné 
finanční nástroje nebo daný druh akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů,
nezveřejní informace uvedené v čl. 3 odst. 
1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 266
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití každé jednotlivé žádosti 
o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 
vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 6 měsíců před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Do 3 
měsíců od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu stanovisko, 
ve kterém posoudí slučitelnost každé 
výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b) a c). Pokud daný příslušný 
orgán poskytne výjimku a příslušný orgán 
jiného členského státu s tím nesouhlasí, 
může daný příslušný orgán záležitost 
předložit zpět orgánu ESMA, který může 
jednat na základě pravomocí, jež mu 
svěřuje článek 19 nařízení (EU) č.
1095/2010. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

2. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití každé jednotlivé žádosti 
o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 
vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 2 měsíce před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Po
obdržení oznámení vydá ESMA do 2 
měsíců dotyčnému příslušnému orgánu 
stanovisko, ve kterém posoudí slučitelnost 
každé výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b) a c). Po uplynutí uvedené 
dvouměsíční lhůty může příslušný orgán 
uvést výjimku v účinnost bez ohledu na to, 
zda orgán ESMA stanovisko vydal či 
nevydal. Pokud daný příslušný orgán 
poskytne výjimku a příslušný orgán jiného 
členského státu s tím nesouhlasí, může 
daný příslušný orgán záležitost předložit 
zpět orgánu ESMA, který může jednat na 
základě pravomocí, jež mu svěřuje článek 
19 nařízení (EU) č. 1095/2010. ESMA 
sleduje uplatňování výjimek a předkládá 
Komisi výroční zprávu o tom, jak jsou 
uvedené výjimky uplatňovány v praxi.

Or. en

Odůvodnění

Časová lhůta 6 měsíců je příliš dlouhá. Mimoto by mělo být jednoznačně uvedeno, že 
příslušné orgány nemusí na stanovisko orgánu ESMA čekat a můžou výjimku uplatnit, jestliže 
lhůta pro vydání stanoviska uplynula.
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Pozměňovací návrh 267
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití každé jednotlivé žádosti 
o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 
vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 6 měsíců před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Do 3 
měsíců od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu stanovisko, 
ve kterém posoudí slučitelnost každé 
výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b) a c). Pokud daný příslušný 
orgán poskytne výjimku a příslušný orgán 
jiného členského státu s tím nesouhlasí, 
může daný příslušný orgán záležitost 
předložit zpět orgánu ESMA, který může 
jednat na základě pravomocí, jež mu 
svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 
1095/2010. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

2. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití každé jednotlivé žádosti 
o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 
vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 1 měsíc před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Do 1 
měsíce od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu stanovisko, 
ve kterém posoudí slučitelnost každé 
výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b) a c). Pokud daný příslušný 
orgán poskytne výjimku a příslušný orgán 
jiného členského státu s tím nesouhlasí, 
může daný příslušný orgán záležitost 
předložit zpět orgánu ESMA, který může 
jednat na základě pravomocí, jež mu 
svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 
1095/2010. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

Or. en

Odůvodnění

Každá zvážení žádosti o prominutí musí být provedeno včas, aby bylo zajištěno řádné a 
účinné fungování trhu.

Pozměňovací návrh 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití každé jednotlivé žádosti 
o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 
vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 6 měsíců před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Do 3 
měsíců od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu stanovisko, 
ve kterém posoudí slučitelnost každé 
výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b) a c). Pokud daný příslušný 
orgán poskytne výjimku a příslušný orgán 
jiného členského státu s tím nesouhlasí, 
může daný příslušný orgán záležitost 
předložit zpět orgánu ESMA, který může 
jednat na základě pravomocí, jež mu 
svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 
1095/2010. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

2. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití každé jednotlivé žádosti 
o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 
vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 6 měsíců před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Do 3 
měsíců od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu kladné 
stanovisko, ve kterém posoudí slučitelnost 
každé výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b) a c). Příslušný orgán 
výjimku poskytne jedině na základě 
kladného stanoviska orgánu ESMA.
Pokud daný příslušný orgán poskytne 
výjimku a příslušný orgán jiného členského 
státu s tím nesouhlasí, může daný příslušný 
orgán záležitost předložit zpět orgánu 
ESMA, který může jednat na základě 
pravomocí, jež mu svěřuje článek 19 
nařízení (EU) č. 1095/2010. ESMA sleduje 
uplatňování výjimek a předkládá Komisi 
výroční zprávu o tom, jak jsou uvedené 
výjimky uplatňovány v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 

2. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 
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zamýšlené využití každé jednotlivé žádosti 
o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 
vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 6 měsíců před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Do 3 
měsíců od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu stanovisko, 
ve kterém posoudí slučitelnost každé 
výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b) a c). Pokud daný příslušný 
orgán poskytne výjimku a příslušný orgán 
jiného členského státu s tím nesouhlasí, 
může daný příslušný orgán záležitost 
předložit zpět orgánu ESMA, který může 
jednat na základě pravomocí, jež mu 
svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 
1095/2010. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

zamýšlené využití každé jednotlivé žádosti 
o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 
vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 6 měsíců před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Do 3
měsíců od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu závazné 
stanovisko, ve kterém posoudí slučitelnost 
každé výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b). Pokud daný příslušný 
orgán poskytne výjimku a příslušný orgán 
jiného členského státu s tím nesouhlasí, 
může daný příslušný orgán záležitost 
předložit zpět orgánu ESMA, který může 
jednat na základě pravomocí, jež mu 
svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 
1095/2010. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

Or. en

Odůvodnění

Je důležití zajistit harmonizované uplatňování těchto výjimek ve všech členských státech. 
Hodnocení souladu jednotlivých výjimek z ustanovení směrnice MiFID ze strany orgánu 
ESMA by navíc mělo mít závaznou povahu.

Pozměňovací návrh 270
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití každé jednotlivé žádosti 
o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 

2. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití každé jednotlivé žádosti 
o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 



PE489.472v01-00 138/173 AM\901839CS.doc

CS

vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 6 měsíců před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Do 3 
měsíců od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu stanovisko, 
ve kterém posoudí slučitelnost každé 
výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b) a c). Pokud daný příslušný 
orgán poskytne výjimku a příslušný orgán 
jiného členského státu s tím nesouhlasí, 
může daný příslušný orgán záležitost 
předložit zpět orgánu ESMA, který může 
jednat na základě pravomocí, jež mu 
svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 
1095/2010. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 6 měsíců před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Do 3 
měsíců od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu závazné 
stanovisko, ve kterém posoudí slučitelnost 
každé výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b) a c). Aby nevznikly 
pochybnosti, že stanovisko orgánu ESMA
je závazné, poskytne příslušný orgán 
výjimku pouze tehdy, je-li to plně 
v souladu s rozhodnutím orgánu ESMA.

Pokud daný příslušný orgán poskytne 
výjimku, použije se tato výjimka 
automaticky ve všech členských státech.

Orgán ESMA sleduje uplatňování výjimek 
a předkládá Komisi výroční zprávu o tom, 
jak jsou uvedené výjimky uplatňovány 
v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití každé jednotlivé žádosti 
o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 

2. Příslušné orgány poskytnou 
regulovaným trhům a investičním 
podnikům a organizátorům trhů 
provozujícím systém MTF nebo OTF před 
uplatněním výjimky uvedené v odstavci 1 
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vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 6 měsíců před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Do 3 
měsíců od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu stanovisko, 
ve kterém posoudí slučitelnost každé 
výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b) a c). Pokud daný příslušný 
orgán poskytne výjimku a příslušný orgán 
jiného členského státu s tím nesouhlasí, 
může daný příslušný orgán záležitost 
předložit zpět orgánu ESMA, který může 
jednat na základě pravomocí, jež mu 
svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 
1095/2010. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

povolení. Před poskytnutím výjimky 
v souladu s odstavcem 1 příslušné orgány 
oznámí zamýšlené využití každé jednotlivé 
žádosti o výjimku orgánu ESMA a dalším 
příslušným orgánům a poskytnou 
vysvětlení k jejich fungování. Oznámení 
o záměru poskytnout výjimku se podá 
nejpozději 4 měsíce před zamýšlenou 
dobou, kdy má výjimka nabýt účinku. Do 2 
měsíců od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu stanovisko, 
ve kterém posoudí slučitelnost každé 
výjimky s požadavky stanovenými 
v odstavci 1 a specifikovanými v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
odst. 3 písm. b) a c).

Po obdržení stanoviska orgánu ESMA 
kolegium, jemuž předsedá ESMA a které 
je tvořeno příslušnými orgány všech 
členských států, dosáhne ve lhůtě jednoho 
měsíce společného stanoviska. Příslušné 
orgány neposkytnou výjimku 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF bez kladného společného 
stanoviska kolegia.
Pokud daný příslušný orgán poskytne 
výjimku a příslušný orgán jiného 
členského státu s tím nebo s účinným 
uplatňováním poskytnuté výjimky 
nesouhlasí, může daný příslušný orgán 
záležitost předložit zpět orgánu ESMA, 
který může jednat na základě pravomocí, 
jež mu svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 
1095/2010. Orgán ESMA sleduje 
uplatňování výjimek a předkládá Komisi 
výroční zprávu o tom, jak jsou uvedené 
výjimky uplatňovány v praxi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům, organizátorům trhu nebo 
investičním podnikům odejmout povolení 
používat jednu z výjimek uvedených 
v odstavci 3. Příslušné orgány povolení 
odejmou, jestliže zjistí, že výjimka je 
používána způsobem, který se liší od jejího 
původního účelu, nebo pokud se 
domnívají, že výjimka je používána 
k obcházení pravidel stanovených tímto 
článkem.
Před odnětím povolení využívat výjimku 
příslušné orgány oznámí svůj záměr 
orgánu ESMA a dalším příslušným 
orgánům a poskytnou plné vysvětlení 
k tomuto záměru. Oznámení o záměru 
odejmout povolení využívat výjimku se 
podá co možná nejdříve. Do 1 měsíce od 
obdržení oznámení vydá orgán ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu 
nezávazné stanovisko. Po obdržení 
stanoviska vstoupí rozhodnutí příslušného 
orgánu v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít dostatečnou pružnost v tom, aby mohly nejen vydat povolení 
využívat výjimek, ale také je odejmout. Zajistí se tím, aby příslušné orgány byly schopny 
urychleně reagovat na neplánované změny na trhu.

Pozměňovací návrh 273
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)



AM\901839CS.doc 141/173 PE489.472v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány a orgán ESMA se 
při poskytování výjimek z transparentnosti 
řídí následujícími obecnými zásadami:
- výjimky z transparentnosti jsou 
přijatelné jen v případech, kdy by 
transparentnost měla přímý negativní 
dopad na investora při podávání příkazu;
- skupina investorů, kteří využívají jiné 
méně informované investory tím, že 
nadměrně omezují transparentnost, 
neobdrží výjimku;
- výjimka z transparentnosti nesmí 
omezovat transparentnost na celém trhu 
finančních nástrojů, na nějž se vztahuje;

Or. en

Odůvodnění

Aby výjimky nadměrně neomezovaly transparentnost evropského finančního trhu, nařízení 
stanoví řadu obecných zásad, kterými se příslušné orgány a orgán ESMA musí řídit při 
poskytování výjimek z transparentnosti.

Pozměňovací návrh 274
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud jsou příkazy prováděny při 
upuštění od povinnosti zveřejňovat 
informace uvedené v čl. 3 odst. 1 a jsou 
založeny na referenční ceně z jiného trhu, 
regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zajistí, že k této referenční ceně 
budou mít rychlejší přístup než jakýkoli 
jiný účastník trhu provádějící příkazy 
v jejich obchodním místě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 275
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření, která 
stanoví:

3. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, které
stanoví:

Or. en

Odůvodnění

Definování toho, jak by výjimky měly konkrétně fungovat, by mělo být založeno na přímé 
znalosti kategorie aktiv a způsobu, jakým jsou nástroje obchodovány. Orgán ESMA má v této 
oblasti více odborných znalostí než Komise.

Pozměňovací návrh 276
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření, která 
stanoví:

3. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, kterými 
stanoví:

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou otázku, která vyžaduje podrobnou znalost trhu, a proto je vhodnější, 
aby odpovědnost měl orgán ESMA.



AM\901839CS.doc 143/173 PE489.472v01-00

CS

Pozměňovací návrh 277
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření, která
stanoví:

3. Orgán ESMA prostřednictvím 
závazných technických norem přijme 
opatření, která stanoví:

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) velikost a druh příkazů, pro které lze 
prominout zveřejnění informací před 
uskutečněním obchodu podle odstavce 1, 
pro každou kategorii dotčeného finančního 
nástroje;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) tržní model, u kterého lze zveřejnění 
informací před uskutečněním obchodu 
podle odstavce 1 prominout, a zejména 
možnost uplatňování této povinnosti na 
metody obchodování používané 

vypouští se
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regulovanými trhy, které v rámci svých 
pravidel uzavírají transakce odkazem na 
ceny stanovené mimo regulovaný trh nebo 
periodickou aukcí, pro každou kategorii 
dotčeného finančního nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) tržní model, u kterého lze zveřejnění 
informací před uskutečněním obchodu 
podle odstavce 1 prominout, a zejména 
možnost uplatňování této povinnosti na 
metody obchodování používané 
regulovanými trhy, které v rámci svých 
pravidel uzavírají transakce odkazem na 
ceny stanovené mimo regulovaný trh nebo 
periodickou aukcí, pro každou kategorii 
dotčeného finančního nástroje.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) tržní model, u kterého lze zveřejnění 
informací před uskutečněním obchodu 
podle odstavce 1 prominout, a zejména 
možnost uplatňování této povinnosti na 
metody obchodování používané 
regulovanými trhy, které v rámci svých 

(c) tržní model, u kterého lze zveřejnění 
informací před uskutečněním obchodu 
podle odstavce 1 prominout, a zejména 
možnost uplatňování této povinnosti na 
metody obchodování používané 
regulovanými trhy, systémy MTF a OTF, 
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pravidel uzavírají transakce odkazem na 
ceny stanovené mimo regulovaný trh nebo 
periodickou aukcí, pro každou kategorii 
dotčeného finančního nástroje.

které v rámci svých pravidel uzavírají 
transakce odkazem na ceny stanovené 
mimo regulované trhy, systémy MTF a 
OTF nebo periodickou aukcí, pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité jasně uvést, že jsou zahrnuty i systémy MTF a OTF.

Pozměňovací návrh 282
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) tržní model, u kterého lze zveřejnění 
informací před uskutečněním obchodu 
podle odstavce 1 prominout, a zejména 
možnost uplatňování této povinnosti na 
metody obchodování používané 
regulovanými trhy, které v rámci svých 
pravidel uzavírají transakce odkazem na 
ceny stanovené mimo regulovaný trh nebo
periodickou aukcí, pro každou kategorii 
dotčeného finančního nástroje.

(c) tržní model, u kterého lze zveřejnění 
informací před uskutečněním obchodu 
podle odstavce 1 prominout, a zejména 
možnost uplatňování této povinnosti na 
metody obchodování používané 
obchodními místy, která v rámci svých 
pravidel uzavírají transakce odkazem na 
ceny stanovené periodickou aukcí, pro 
každou kategorii dotčeného finančního 
nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) příkazy za vyhovující střední cenu 
předané k provedení mohou být kříženy;
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Or. en

Odůvodnění

Na úrovni 1 je třeba stanovit výjimku pro příkazy prováděné za střední cenu, aby tak velcí 
institucionální investoři mohli nadále obchodovat s akciemi, aniž by se stali terčem dravých 
strategií, které využívají zveřejněné informace ke zvyšování ceny, již musí institucionální 
investoři zaplatit za své akcie, nebo ke snižování ceny, za kterou prodávají své akcie.

Pozměňovací návrh 284
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předá uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...*. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...1.
 Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v pododstavci 3 postupem podle článků 10 
až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
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__________________
1 Úř. věst.: vložte datum: 12 měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výjimky poskytnuté příslušnými orgány 
v souladu s čl. 29 odst. 2 a čl. 44 odst. 2 
směrnice 2004/39/ES a články 18 až 20 
nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 před 
datem použitelnosti tohoto nařízení 
přezkoumá ESMA do [dvou let od data 
použitelnosti tohoto nařízení]. ESMA vydá 
dotyčnému příslušnému orgánu stanovisko, 
ve kterém posoudí, zda jsou jednotlivé 
výjimky nadále slučitelné s požadavky 
stanovenými v tomto nařízení a 
v jakémkoliv aktu v přenesené pravomoci 
vycházejícím z tohoto nařízení.

4. Výjimky poskytnuté příslušnými orgány 
v souladu s čl. 29 odst. 2 a čl. 44 odst. 2 
směrnice 2004/39/ES a články 18 až 20 
nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 před 
datem použitelnosti tohoto nařízení 
přezkoumá ESMA do [dvou let od data 
použitelnosti tohoto nařízení]. ESMA vydá 
dotyčnému příslušnému orgánu závazné 
stanovisko, ve kterém posoudí, zda jsou 
jednotlivé výjimky nadále slučitelné 
s požadavky stanovenými v tomto nařízení 
a v jakémkoliv aktu v přenesené pravomoci 
vycházejícím z tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležití zajistit harmonizované uplatňování těchto výjimek ve všech členských státech. 
Hodnocení souladu jednotlivých výjimek z ustanovení směrnice MiFID ze strany orgánu 
ESMA by navíc mělo mít závaznou povahu.

Pozměňovací návrh 287
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují cenu, objem a čas 
transakcí provedených s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování či 
obchodovanými v systému MTF nebo 
OTF. Regulované trhy a investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF zveřejňují 
podrobnosti o těchto transakcích 
v okamžiku co nejbližším reálnému času, 
jak je to jen technicky možné.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
zveřejňují cenu, objem a čas transakcí 
provedených s akciemi, depozitními 
certifikáty, fondy obchodovanými na 
burze, certifikáty a jinými podobnými 
finančními nástroji přijatými 
k obchodování či obchodovanými 
v systému MTF. Regulované trhy a 
investiční podniky a organizátoři trhu 
provozující systém MTF zveřejňují 
podrobnosti o těchto transakcích 
v okamžiku co nejbližším reálnému času, 
jak je to jen technicky možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují cenu, objem a čas 
transakcí provedených s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování či 
obchodovanými v systému MTF nebo 
OTF. Regulované trhy a investiční podniky 
a organizátoři trhu provozující systém 
MTF nebo OTF zveřejňují podrobnosti 
o těchto transakcích v okamžiku co 
nejbližším reálnému času, jak je to jen 
technicky možné.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují cenu, objem a čas 
transakcí provedených s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu či obchodovanými v systému MTF 
nebo OTF. Regulované trhy a investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF zveřejňují 
podrobnosti o těchto transakcích 
v okamžiku co nejbližším reálnému času, 
jak je to jen technicky možné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují cenu, objem a čas 
transakcí provedených s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování či 
obchodovanými v systému MTF nebo 
OTF. Regulované trhy a investiční podniky 
a organizátoři trhu provozující systém 
MTF nebo OTF zveřejňují podrobnosti 
o těchto transakcích v okamžiku co 
nejbližším reálnému času, jak je to jen 
technicky možné.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují cenu, objem a čas 
transakcí provedených s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování či 
obchodovanými v systému MTF nebo 
OTF. Regulované trhy a investiční podniky 
a organizátoři trhu provozující systém 
MTF nebo OTF zveřejňují podrobnosti 
o těchto transakcích v okamžiku co 
nejbližším reálnému času, jak je to jen 
technicky možné. Co se týče 
elektronického obchodování, zpoždění 
předtím, než jsou k dispozici poobchodní 
informace, nepřesáhne více než dvakrát 
reakční čas pro provedení.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF umožní za přiměřených 
obchodních podmínek a na 
nediskriminačním základě investičním 

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
umožní za přiměřených obchodních 
podmínek a na nediskriminačním základě 
investičním podnikům, které jsou povinny 
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podnikům, které jsou povinny zveřejňovat 
podrobnosti o svých transakcích s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji 
podle článku 19, přístup k mechanismům, 
jež využívají ke zveřejňování informací 
podle odstavce 1.

zveřejňovat podrobnosti o svých 
transakcích s akciemi, depozitními 
certifikáty, fondy obchodovanými na 
burze, certifikáty a jinými podobnými 
finančními nástroji podle článku 19, 
přístup k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF umožní za přiměřených 
obchodních podmínek a na 
nediskriminačním základě investičním 
podnikům, které jsou povinny zveřejňovat 
podrobnosti o svých transakcích s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji 
podle článku 19, přístup k mechanismům, 
jež využívají ke zveřejňování informací 
podle odstavce 1.

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF umožní za přiměřených 
obchodních podmínek a na 
nediskriminačním základě investičním 
podnikům, které jsou povinny zveřejňovat 
podrobnosti o svých transakcích s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji 
podle článku 19, účinný přístup 
k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ujednání, která regulované trhy, 
investiční podniky a organizátoři trhu 
provozující systém MTF používají pro 
zveřejňování informací podle odstavce 1, 
splňují regulační požadavky APA.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zajišťuje standardizace ujednání o podávání zpráv tak, aby 
při podávání zpráv bylo vždy vyžadováno dodržování norem schváleného ujednání o podávání 
zpráv podle článků 61 až 66 směrnice MiFID.

Pozměňovací návrh 293
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům odložit zveřejnění 
podrobností o transakcích na základě druhu 
nebo objemu těchto transakcí. Příslušné 
orgány mohou povolit odložit zveřejnění 
zejména u transakcí, které jsou rozsahem 
větší než obvyklý tržní objem pro dané 
akcie, depozitní certifikáty, fondy 
obchodované na burze, certifikáty či jiné 
podobné finanční nástroje nebo danou 
kategorii akcií, depozitních certifikátů, 
fondů obchodovaných na burze, certifikátů 
či jiných podobných finančních nástrojů. 
Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF si předem opatří souhlas 
příslušného orgánu s navrhovanými 
opatřeními na odklad zveřejnění obchodu a 
tato opatření jasně sdělí účastníkům trhu a 
veřejnosti. ESMA sleduje uplatňování 

1. Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům odložit zveřejnění 
podrobností o transakcích na základě druhu 
nebo objemu těchto transakcí. Příslušné 
orgány mohou povolit odložit zveřejnění 
zejména u transakcí, které jsou rozsahem 
větší než obvyklý tržní objem pro dané 
akcie, depozitní certifikáty, fondy 
obchodované na burze, certifikáty či jiné 
podobné finanční nástroje nebo danou 
kategorii akcií, depozitních certifikátů, 
fondů obchodovaných na burze, certifikátů 
či jiných podobných finančních nástrojů 
nebo se vztahují k významné distribuci 
tak, jak je definována v čl. 2 odst. 9 
nařízení Komise (ES) č. 2273/2003. 
Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF si předem opatří souhlas 
příslušného orgánu s navrhovanými 
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těchto opatření pro odklad zveřejnění 
obchodu a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedená opatření 
uplatňována v praxi.

opatřeními na odklad zveřejnění obchodu a 
tato opatření jasně sdělí účastníkům trhu a 
veřejnosti. ESMA sleduje uplatňování 
těchto opatření pro odklad zveřejnění 
obchodu a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedená opatření 
uplatňována v praxi.

Or. en

Odůvodnění

Pro přitažlivost evropských kapitálových trhů je důležité, aby sekundární i primární nabídka 
mohla být provedena účinně. Mechanismy tvorby cen pro významnou distribuci probíhají 
obvykle formou „bookbuildingu“ a jejich mechanismy stanovení cen se velmi liší od běžného 
sekundárního obchodování. Odpovídající transparentnost je u těchto nabídek zajištěna těmito 
veřejnými oznámeními.

Pozměňovací návrh 294
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům odložit zveřejnění 
podrobností o transakcích na základě druhu 
nebo objemu těchto transakcí. Příslušné 
orgány mohou povolit odložit zveřejnění 
zejména u transakcí, které jsou rozsahem 
větší než obvyklý tržní objem pro dané 
akcie, depozitní certifikáty, fondy 
obchodované na burze, certifikáty či jiné 
podobné finanční nástroje nebo danou 
kategorii akcií, depozitních certifikátů, 
fondů obchodovaných na burze, certifikátů 
či jiných podobných finančních nástrojů. 
Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF si předem opatří souhlas 
příslušného orgánu s navrhovanými 
opatřeními na odklad zveřejnění obchodu a 
tato opatření jasně sdělí účastníkům trhu a 
veřejnosti. ESMA sleduje uplatňování 

1. Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům odložit zveřejnění 
podrobností o transakcích na základě druhu 
nebo objemu těchto transakcí. Příslušné 
orgány mohou povolit odložit zveřejnění 
zejména u transakcí, které jsou rozsahem 
větší než obvyklý tržní objem pro dané 
akcie, depozitní certifikáty, fondy 
obchodované na burze, certifikáty či jiné 
podobné finanční nástroje nebo danou 
kategorii akcií, depozitních certifikátů, 
fondů obchodovaných na burze, certifikátů 
či jiných podobných finančních nástrojů. 
Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
si předem opatří souhlas příslušného 
orgánu s navrhovanými opatřeními na 
odklad zveřejnění obchodu a tato opatření 
jasně sdělí účastníkům trhu a veřejnosti. 
ESMA sleduje uplatňování těchto opatření 
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těchto opatření pro odklad zveřejnění 
obchodu a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedená opatření 
uplatňována v praxi.

pro odklad zveřejnění obchodu a předkládá 
Komisi výroční zprávu o tom, jak jsou 
uvedená opatření uplatňována v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům odložit zveřejnění 
podrobností o transakcích na základě 
druhu nebo objemu těchto transakcí.
Příslušné orgány mohou povolit odložit 
zveřejnění zejména u transakcí, které jsou 
rozsahem větší než obvyklý tržní objem 
pro dané akcie, depozitní certifikáty, fondy 
obchodované na burze, certifikáty či jiné 
podobné finanční nástroje nebo danou 
kategorii akcií, depozitních certifikátů, 
fondů obchodovaných na burze, certifikátů 
či jiných podobných finančních nástrojů. 
Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF si předem opatří souhlas 
příslušného orgánu s navrhovanými 
opatřeními na odklad zveřejnění obchodu a 
tato opatření jasně sdělí účastníkům trhu a 
veřejnosti. ESMA sleduje uplatňování 
těchto opatření pro odklad zveřejnění 
obchodu a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedená opatření 
uplatňována v praxi.

1. Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům odložit zveřejnění 
podrobností o transakcích, které jsou 
rozsahem výjimečně větší než obvyklý 
tržní objem pro dané akcie, depozitní 
certifikáty, fondy obchodované na burze, 
certifikáty či jiné podobné finanční nástroje 
nebo danou kategorii akcií, depozitních 
certifikátů, fondů obchodovaných na burze, 
certifikátů či jiných podobných finančních 
nástrojů. Regulované trhy a investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF si předem opatří 
souhlas příslušného orgánu 
s navrhovanými opatřeními na odklad 
zveřejnění obchodu a tato opatření jasně 
sdělí účastníkům trhu a veřejnosti. ESMA 
sleduje uplatňování těchto opatření pro 
odklad zveřejnění obchodu a předkládá 
Komisi výroční zprávu o tom, jak jsou 
uvedená opatření uplatňována v praxi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 296
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán povolí odklad 
zveřejnění a příslušný orgán jiného 
členského státu s tím nebo s účinným 
uplatňováním uděleného povolení 
nesouhlasí, může daný příslušný orgán 
věc předložit zpět orgánu ESMA, který 
může jednat na základě pravomocí, jež mu 
svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 
1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření, která 
stanoví:

2. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, které
stanoví:

Or. en

Odůvodnění

Definování podmínek pro odklad zveřejnění by mělo být založeno na přímé znalosti kategorie 
aktiv a způsobu, jakým jsou nástroje obchodovány. Orgán ESMA má v této oblasti více 
odborných znalostí než Komise.

Pozměňovací návrh 298
Olle Schmidt
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za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření, která 
stanoví:

2. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, kterými 
stanoví:

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou otázku, která vyžaduje podrobnější znalost trhu, a proto je vhodnější, 
aby odpovědnost měl orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 299
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) údaje, které musí regulované trhy a 
investiční podniky, včetně systematických 
internalizátorů a investičních podniků a 
regulovaných trhů provozujících systém 
MTF nebo OTF, uvádět v informacích 
poskytovaných veřejnosti pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje;

(a) údaje, které musí regulované trhy a 
investiční podniky, včetně systematických 
internalizátorů a investičních podniků a 
regulovaných trhů provozujících systém 
MTF, uvádět v informacích poskytovaných 
veřejnosti pro každou kategorii dotčeného 
finančního nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b



PE489.472v01-00 156/173 AM\901839CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podmínky, za nichž lze regulovanému 
trhu a investičnímu podniku, včetně 
systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF nebo OTF, 
povolit odklad zveřejnění obchodů, a 
kritéria uplatňovaná při rozhodování 
o transakcích, u kterých je z důvodu jejich 
objemu nebo druhu použitých akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů 
povolen odklad zveřejnění, a to pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje.

(b) podmínky, za nichž lze regulovanému 
trhu a investičnímu podniku, včetně 
systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF, povolit odklad 
zveřejnění obchodů, a kritéria uplatňovaná 
při rozhodování o transakcích, u kterých je 
z důvodu jejich objemu nebo druhu 
použitých akcií, depozitních certifikátů, 
fondů obchodovaných na burze, certifikátů 
či jiných podobných finančních nástrojů 
povolen odklad zveřejnění, a to pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podmínky, za nichž lze regulovanému 
trhu a investičnímu podniku, včetně 
systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF nebo OTF, 
povolit odklad zveřejnění obchodů, a 
kritéria uplatňovaná při rozhodování 
o transakcích, u kterých je z důvodu jejich 
objemu nebo druhu použitých akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů 
povolen odklad zveřejnění, a to pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje.

(b) podmínky, za nichž lze regulovanému 
trhu a investičnímu podniku, včetně 
systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF nebo OTF, 
povolit odklad zveřejnění obchodů, a 
kritéria uplatňovaná při rozhodování 
o transakcích, u kterých je z důvodu jejich 
objemu nebo druhu (včetně převažujícího 
profilu likvidity nebo zvláštních vlastností 
obchodní činnosti) použitých akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů 
povolen odklad zveřejnění, a to pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 302
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...1.
 Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v tomto odstavci postupem podle článků 
10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
__________________
1 Úř. věst.: vložte datum: 12 měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předá uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...*. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en
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Pozměňovací návrh 304
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Účinnost předobchodní transparentnosti u 

kapitálových nástrojů
Orgán ESMA každoročně vydává pro 
Evropský parlament, Radu a Komisi 
stanovisko k účinnosti předobchodní 
transparentnosti, v němž zohledňuje vývoj 
na finančním trhu. Orgán ESMA 
především vypočte podíl transakcí, které 
byly provedeny bez zveřejnění informací 
uvedených v čl. 3 odst. 1.
Jestliže orgán ESMA vypočte, že se více 
než 10 % transakcí provádí bez zveřejnění 
informací uvedených v čl. 3 odst. 1, nebo 
pokud má za to, že účinnost předobchodní 
transparentnosti u kapitálových nástrojů 
není naplněna, může orgán ESMA vydat 
stanovisko k přezkumu výjimky podle čl. 4 
odst. 1.
Do 3 měsíců po obdržení stanoviska 
orgánu ESMA je Komise zmocněna 
přijmout akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 94, v nichž 
přezkoumá výjimku podle čl. 4 odst. 1 
s cílem zajistit účinnost předobchodní 
transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Článek 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Požadavky předobchodní transparentnosti 
pro obchodní místa v souvislosti 
s dluhopisy, strukturovanými finančními 
produkty, emisními povolenkami a 
deriváty
1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, 
jakož i intenzitu obchodních zájmů na 
uvedených cenách, za příkazy či kotace 
sdělované prostřednictvím jejich systémů 
pro dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.
2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF umožní za přiměřených 
obchodních podmínek a na 
nediskriminačním základě investičním 
podnikům, které jsou povinny zveřejňovat 
své ceny dluhopisů, strukturovaných 
finančních produktů, emisních povolenek 
a derivátů podle článku 17, přístup 
k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací uvedených 
v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k objemu transakcí na těchto trzích a na malý počet účastníků trhu by 
předobchodní transparentnost mohla způsobit ztrátu likvidity a mohla by vážně narušit trh. 
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Mohou-li být požadavky na poobchodní transparentnost smysluplné, nebude předobchodní 
transparentnost nezbytná.

Pozměňovací návrh 306
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt a které jsou dostatečně 
likvidní, pro emisní povolenky a pro 
deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF, 
které jsou dostatečně likvidní. Tento 
požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 1. Regulované trhy a investiční podniky a 
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organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo případně OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují u 
transakcí maloobchodního objemu 
uvedených ve směrnici 2004/109/ES a ve 
směrnici 2010/73/EU tak, jak jsou 
stanovovány ceny, během běžné doby 
obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Je-li určitá úroveň předobchodní transparentnosti na trzích s nekapitálovými nástroji 
nezbytná, pak by se měla omezit pouze na transakce maloobchodního objemu, neboť pro 
velkoobchodní trhy by představovala vážné komplikace. Je tu ovšem otázka, jaký přínos bude 
takováto předobchodní transparentnost mít. Transakce maloobchodního objemu jsou 
vymezeny ve směrnicích o prospektu a průhlednosti, a měly by se tak řídit stávající normou.

Pozměňovací návrh 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
zveřejňují ceny, jakož i intenzitu 
obchodních zájmů na uvedených cenách, 
za příkazy či kotace sdělované 
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cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo obchodovány 
v systému MTF nebo pro které byl vydán 
prospekt, pro emisní povolenky a pro 
deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF. Tento 
požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF tyto 
informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění je nezbytné k tomu, aby všechny obchodní platformy provozované organizátory 
trhu nebo investičními podniky podléhaly patřičným tržním pravidlům, jak dokládal Evropský 
parlament ve své zprávě o anonymních obchodních platformách z prosince 2010. Kategorie 
OTF je tedy vyřazena. Účelem tohoto znění je zajistit rovné podmínky pro všechny systémy 
obchodování. Cílem není pouze zlepšit transparentnost, ale zajistit, aby všechny neakciové 
finanční nástroje, s nimiž se obchoduje na mnohostranném obchodním místě, podléhaly 
stejným pravidlům předobchodní transparentnosti.

Pozměňovací návrh 309
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují u nástrojů, 
které splňují kritéria likvidity stanovená 
v tomto odstavci, ceny, jakož i intenzitu 
obchodních zájmů na uvedených cenách, 
za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
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vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
takové informace týkající se nástrojů, 
které splňují kritéria likvidity stanovená 
v tomto odstavci, průběžně zveřejňují 
během běžné doby obchodování. Pokud o 
transakcích jednají profesionální a 
způsobilé protistrany formou verbálního 
jednání, musí být zveřejněny 
předobchodní orientační ceny, které se 
podle možností co nejvíce blíží ceně 
transakce.
Požadavky stanovené tímto článkem se 
uplatní pouze na ty finanční nástroje, 
které se určí jako dostatečně likvidní nebo 
pro které existuje likvidní trh.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby v režimu transparentnosti bylo možno provozovat takové modely 
obchodování, jako jsou RFQ a verbální/hybridní provádění transakcí. Tyto modely jsou 
zvláště důležité pro velkoobchodní trhy, na nichž organizátoři trhu vyrovnávají rizika, která 
na sebe vzali při zajišťování likvidity pro své klienty. Kritéria podle čl. 26 odst. 3 by mohla 
být používána pro rozhodování, který nástroj je dostatečně likvidní, aby mohl být zařazen do 
režimu transparentnosti.

Pozměňovací návrh 310
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
podle provozovaného obchodního systému 
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obchodního systému zveřejňují ceny, jakož
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

zveřejňují ceny, jakož i intenzitu 
obchodních zájmů na uvedených cenách, 
za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF. Tento 
požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF tyto 
informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu, pro emisní 
povolenky a pro deriváty přijaté 
k obchodování nebo obchodované 
v systému MTF či OTF. Tento požadavek 
se také vztahuje na vykonavatelné projevy 
zájmu. Regulované trhy a investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF tyto informace 
průběžně zveřejňují během běžné doby 
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běžné doby obchodování. obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
zveřejňují ceny, jakož i intenzitu 
obchodních zájmů na uvedených cenách, 
za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo obchodovány 
v systému MTF, pro které byl vydán 
prospekt, pro emisní povolenky a pro 
deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF. Tento 
požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF tyto 
informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování. Úroveň a četnost 
zveřejnění se nastaví úměrně emisi, 
objemu transakcí a charakteristice 
vnitrostátních trhů.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení čl. 7 odst. 1 by měla být přepracována tak, aby jasně vyjadřovala stejnou zásadu 
proporcionality uvedenou v bodě odůvodnění 14. Díky této zásadě lze předjímat nastavení 
požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost, jak je uvedeno výše v pozměněné 
verzi tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 313
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu, pro emisní 
povolenky a pro deriváty přijaté 
k obchodování nebo obchodované 
v systému MTF či OTF. Tento požadavek 
se také vztahuje na vykonavatelné projevy 
zájmu. Regulované trhy a investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF tyto informace 
zveřejňují. Úroveň a četnost zveřejnění se 
nastaví úměrně emisi, objemu transakcí a 
charakteristice vnitrostátních trhů.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení čl. 7 odst. 1 by měla být přepracována tak, aby jasně vyjadřovala stejnou zásadu 
proporcionality uvedenou v bodě odůvodnění 14. Díky této zásadě lze předjímat nastavení 
požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost.

Pozměňovací návrh 314
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 1. Regulované trhy a investiční podniky a 
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organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF a s 
objemem transakce nižším než 100 000 
EUR. Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Prahová hodnota 100 000 EUR je dostatečně nízká, aby se nevztahovala na obchody velkých
institucionálních investorů s dluhopisy s velkým objemem (takže jimi likvidita nebude téměř 
dotčena), ale dostatečně vysoká, aby zahrnula většinu maloobchodního obchodování.

Pozměňovací návrh 315
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
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vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování na 
regulovaném trhu nebo obchodované 
v systému MTF či OTF. Tento požadavek 
se také vztahuje na vykonavatelné projevy 
zájmu. Regulované trhy a investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF tyto informace 
průběžně zveřejňují během běžné doby 
obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
podle provozovaného obchodního systému 
zveřejňují ceny, jakož i intenzitu 
obchodních zájmů na uvedených cenách, 
za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty, které podléhají povinnosti 
obchodovat podle článku 24. Tento 
požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF tyto 
informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

Povinnost zveřejňování se nevztahuje na 
derivátové transakce nefinančních 
protistran, které snižují objektivně 
měřitelné riziko přímo spojené s obchodní 
činností nebo financováním této 
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protistrany.

Or. en

Odůvodnění

Deriváty používané nefinančními podniky jsou uzpůsobeny tak, aby pružně a účinně 
zajišťovaly rizika provozní činnosti. Pozměňovací návrh by tyto transakce vyňal z požadavku 
transparentnosti , neboť zveřejňování těchto transakcí přizpůsobených zákazníkům by mohlo 
vést k problémům s ohledem na důvěrnost údajů.

Pozměňovací návrh 317
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF.
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
podle provozovaného obchodního systému 
zveřejňují ceny, jakož i intenzitu 
obchodních zájmů na uvedených cenách, 
za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty, které podléhají povinnosti 
obchodovat podle článku 24. Tento 
požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh omezuje požadavky na předobchodní transparentnost na deriváty, 
na které se vztahuje povinnost obchodovat podle článku 24. Takové omezení by mělo za 
účinek vyloučení obchodů nefinančních protistran, které jsou pod zúčtovacím prahem podle 



PE489.472v01-00 170/173 AM\901839CS.doc

CS

nařízení o infrastruktuře evropských trhů, z požadavků na předobchodní transparentnost, 
které by organizátoři trhu provozující systém MTF museli dodržovat.

Pozměňovací návrh 318
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky a 
pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, jak vyžaduje směrnice 
2003/71/ES o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí 
cenných papírů k obchodování, pro emisní 
povolenky a pro deriváty přijaté 
k obchodování nebo obchodované 
v systému MTF či OTF. Tento požadavek 
se také vztahuje na vykonavatelné projevy 
zájmu. Regulované trhy a investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF tyto informace 
průběžně zveřejňují během běžné doby 
obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF umožní za přiměřených 
obchodních podmínek a na 
nediskriminačním základě investičním 
podnikům, které jsou povinny zveřejňovat 
své ceny dluhopisů, strukturovaných 
finančních produktů, emisních povolenek a 
derivátů podle článku 17, přístup 
k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací uvedených 
v odstavci 1.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF umožní za přiměřených 
obchodních podmínek a na 
nediskriminačním základě investičním 
podnikům, které jsou povinny zveřejňovat 
své ceny dluhopisů, strukturovaných 
finančních produktů, emisních povolenek a 
derivátů podle článku 17, přístup 
k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací uvedených 
v odstavci 1.

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
umožní za přiměřených obchodních 
podmínek a na nediskriminačním základě 
investičním podnikům, které jsou povinny 
zveřejňovat své ceny dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek a derivátů podle 
článku 17, přístup k mechanismům, jež 
využívají ke zveřejňování informací 
uvedených v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF umožní za přiměřených 
obchodních podmínek a na 
nediskriminačním základě investičním 
podnikům, které jsou povinny zveřejňovat 
své ceny dluhopisů, strukturovaných 
finančních produktů, emisních povolenek a 
derivátů podle článku 17, přístup 
k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací uvedených 
v odstavci 1.

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF umožní za přiměřených 
obchodních podmínek a na 
nediskriminačním základě investičním 
podnikům, které jsou povinny zveřejňovat 
své ceny dluhopisů, strukturovaných 
finančních produktů, emisních povolenek a 
derivátů podle článku 17, účinný přístup 
k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací uvedených 
v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF umožní za přiměřených 
obchodních podmínek a na 
nediskriminačním základě investičním 
podnikům, které jsou povinny zveřejňovat 
své ceny dluhopisů, strukturovaných 
finančních produktů, emisních povolenek 
a derivátů podle článku 17, přístup 
k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací uvedených 
v odstavci 1.

2. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují podle 
potřeby ceny, jakož i intenzitu obchodních 
zájmů na uvedených cenách, za příkazy či 
kotace sdělované prostřednictvím jejich 
systémů pro dluhopisy a strukturované 
finanční produkty, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, pro emisní 
povolenky a pro deriváty přijaté 
k obchodování nebo obchodované 
v systému MTF či OTF. Tento požadavek 
se také vztahuje na vykonavatelné projevy 
zájmu. Regulované trhy a investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
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systém MTF nebo OTF tyto informace 
podle potřeby průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování tak, jak jsou ceny 
stanovovány. Pokud se transakce zařizují 
dle vlastního uvážení mezi účastníky trhu 
formou verbálního jednání, musí být 
zveřejněny předobchodní orientační ceny, 
které se podle možností co nejvíce blíží 
ceně transakce.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby do režimu transparentnosti spadaly takové obchodní 
modely, jako jsou RFQ a verbální/hybridní provádění transakcí. Tyto modely jsou zvláště 
důležité pro velkoobchodní trhy, na nichž tvůrci trhu vyrovnávají rizika, která na sebe vzali 
při zajišťování likvidity pro své klienty.


