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Pozměňovací návrh 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Článek 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování výjimek Výjimky

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 pro zvláštní soubory produktů na 
základě tržního modelu, zvláštní 
charakteristiky obchodní činnosti 
s produktem a likvidity v případech 
vymezených v souladu s odstavcem 4.

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 pro zvláštní soubory produktů na 
základě:

i) tržního modelu;
ii) zvláštní charakteristiky obchodní 
činnosti s produktem;
iii) charakteristiky jednotlivých trhů, 
včetně počtu a druhu účastníků trhu;
iv) objemu nebo druhu příkazů, metody 
obchodování a objemu a druhu emise 
finančního nástroje;
v) profilu a jakýchkoliv jiných příslušných 
kritérií pro posuzování likvidity určitého 
produktu.
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Příslušné orgány mohou tuto povinnost 
prominout zejména u příkazů, které jsou 
rozsahem větší než obvyklý maloobchodní 
tržní objem pro dané dluhopisy, 
strukturované finanční produkty, emisní 
povolenky či deriváty nebo daný druh 
nebo kategorii dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů.
Požadavky stanovené v tomto článku se 
uplatní pouze na ty finanční nástroje, u 
nichž se určí, že jsou dostatečně likvidní, 
nebo pro které existuje likvidní trh.

Or. en

Odůvodnění

Na menších trzích s pevnými příjmy můžou při režimu transparentnosti v plném rozsahu 
nastat závažné problémy související s tím, že tvůrci trhu možná nebudou ochotni a schopni 
poskytovat ceny, které by měly nepříznivý dopad na likviditu. Nastavení požadavků na 
transparentnost by tudíž mělo vycházet ze zásad obezřetnosti a přiměřenosti. Tato otázka je 
obzvláště důležitá ve vztahu k trhům s dluhopisy a derivátovým trhům.

Pozměňovací návrh 325
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 pro zvláštní soubory produktů na 
základě tržního modelu, zvláštní 
charakteristiky obchodní činnosti 
s produktem a likvidity v případech 
vymezených v souladu s odstavcem 4.

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 pro zvláštní soubory produktů na 
základě tržního modelu a zvláštní 
charakteristiky obchodní činnosti 
s produktem v případech vymezených 
v souladu s odstavcem 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 326
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 pro zvláštní soubory produktů na 
základě tržního modelu, zvláštní 
charakteristiky obchodní činnosti 
s produktem a likvidity v případech 
vymezených v souladu s odstavcem 4.

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF prominout povinnost zveřejňovat 
informace uvedené v čl. 7 odst. 1 pro 
zvláštní soubory produktů na základě 
zvláštní charakteristiky obchodní činnosti 
s produktem.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou regulovaným
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 pro zvláštní soubory produktů na 
základě tržního modelu, zvláštní 
charakteristiky obchodní činnosti 
s produktem a likvidity v případech 
vymezených v souladu s odstavcem 4.

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF nemusejí pro zvláštní soubory 
produktů, které jsou považovány za 
nelikvidní, v případech vymezených 
v souladu s odstavcem 4 zveřejňovat 
informace uvedené v čl. 7 odst. 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 328
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou tuto povinnost 
prominout zejména u příkazů, které jsou 
rozsahem větší než obvyklý maloobchodní 
tržní objem pro dané dluhopisy, 
strukturované finanční produkty, emisní 
povolenky či deriváty nebo daný druh 
nebo kategorii dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 na základě druhu a velikosti 
příkazů a metody obchodování v souladu 
s odstavcem 4. Příslušné orgány mohou 
tuto povinnost prominout zejména 
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané dluhopisy, 
strukturované finanční produkty, emisní 
povolenky či deriváty nebo daný druh 
dluhopisů, strukturovaných finančních 

2. Příslušné orgány zajistí, aby se při 
stanovení druhu a rozsahu výjimky 
zohlednily všechny příslušné okolnosti, 
včetně zájmu investorů, emitentů a 
emitentů vládních dluhopisů a rovněž 
tržní likvidity. Příslušné orgány zajistí, aby 
požadavky na transparentnost 
nenarušovaly finanční stabilitu a dále aby 
nemařily regulační účely, například 
regulování finančních institucí.
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produktů, emisních povolenek či derivátů.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by vždy měly mít možnost brát při určování úrovně transparentnosti v potaz 
všechny relevantní okolnosti a zájmy. Požadavky by měly být přiměřené, s přihlédnutím 
k nutnosti najít rovnováhu mezi transparentností a likviditou, a tudíž musí být posuzovány 
zájmy jak investorů, tak emitentů.

Pozměňovací návrh 330
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 na základě druhu a velikosti příkazů 
a metody obchodování v souladu 
s odstavcem 4. Příslušné orgány mohou 
tuto povinnost prominout zejména 
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané dluhopisy, 
strukturované finanční produkty, emisní 
povolenky či deriváty nebo daný druh 
dluhopisů, strukturovaných finančních 
produktů, emisních povolenek či derivátů.

2. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 na základě druhu a velikosti příkazů 
a metody obchodování v souladu 
s odstavcem 4. Příslušné orgány mohou 
tuto povinnost prominout zejména 
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý maloobchodní tržní objem, jak je 
uvedeno ve směrnici 2004/109/ES a 
směrnici 2010/73/EU, pro dané dluhopisy, 
strukturované finanční produkty, emisní 
povolenky či deriváty nebo daný druh 
dluhopisů, strukturovaných finančních 
produktů, emisních povolenek či derivátů.

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 ovšem sporné, nakolik bude 
takováto transparentnost před uzavřením obchodu přínosná. Transakce maloobchodního 
objemu jsou vymezeny ve směrnicích, které se týkají prospektů a transparentnosti, a měly by 
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se proto řídit touto stávající normou.

Pozměňovací návrh 331
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 na základě druhu a velikosti příkazů 
a metody obchodování v souladu 
s odstavcem 4. Příslušné orgány mohou 
tuto povinnost prominout zejména 
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané dluhopisy, 
strukturované finanční produkty, emisní 
povolenky či deriváty nebo daný druh 
dluhopisů, strukturovaných finančních 
produktů, emisních povolenek či derivátů.

2. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF prominout povinnost zveřejňovat 
informace uvedené v čl. 1 odst. 7 na 
základě druhu a velikosti příkazů a metody 
obchodování v souladu s odstavcem 4. 
Příslušné orgány mohou tuto povinnost 
prominout zejména u příkazů, které jsou 
rozsahem větší než obvyklý tržní objem 
pro dané dluhopisy, strukturované finanční 
produkty, emisní povolenky či deriváty 
nebo daný druh dluhopisů, strukturovaných 
finančních produktů, emisních povolenek 
či derivátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 na základě druhu a velikosti 
příkazů a metody obchodování v souladu 

2. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 7 
odst. 1 u příkazů, které jsou rozsahem větší 
než obvyklý tržní objem pro dané 
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s odstavcem 4. Příslušné orgány mohou 
tuto povinnost prominout zejména
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané dluhopisy, 
strukturované finanční produkty, emisní 
povolenky či deriváty nebo daný druh 
dluhopisů, strukturovaných finančních 
produktů, emisních povolenek či derivátů.

dluhopisy, strukturované finanční 
produkty, emisní povolenky či deriváty 
nebo daný druh dluhopisů, strukturovaných 
finančních produktů, emisních povolenek 
či derivátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud jsou příkazy prováděny 
upuštěním od povinnosti zveřejňovat 
informace uvedené v čl. 3 odst. 1 a za 
využití referenční ceny z jiného trhu, 
regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF nebo jakýkoli alternativní 
systém obchodování zajistí, že k této 
referenční ceně budou mít rychlejší 
přístup než jakýkoli jiný účastník trhu 
provádějící příkazy v jejich místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před poskytnutím výjimky v souladu vypouští se
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s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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 jednotlivé 
žádosti o výjimku s požadavky 
stanovenými v odstavcích 1 a 2 a 
specifikovanými v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odst. 4 písm. b). 
Pokud daný příslušný orgán poskytne 
výjimku a příslušný orgán jiného 
členského státu s tím 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. ESMA 
sleduje uplatňování výjimek a předkládá 
Komisi výroční zprávu o tom, jak jsou 
uvedené výjimky uplatňovány v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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 

3. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavcem 1 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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. 
V návaznosti na obdržení oznámení vydá 
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dotyčnému příslušnému orgánu stanovisko, 
ve kterém posoudí slučitelnost každé 
jednotlivé žádosti o výjimku s požadavky 
stanovenými v odstavcích 1 a 2 a 
specifikovanými v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odst. 4 písm. b). 
Pokud daný příslušný orgán poskytne 
výjimku a příslušný orgán jiného členského 
státu s tím 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. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

ESMA do 2 měsíců dotyčnému 
příslušnému orgánu stanovisko, ve kterém 
posoudí slučitelnost každé jednotlivé 
žádosti o výjimku s požadavky 
stanovenými v odstavcích 1 a 2 a 
specifikovanými v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odst. 4 písm. b). 
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 věc 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 ESMA čekat a můžou výjimku uplatnit, jestliže 
uplynula lhůta pro vydání stanoviska.

Pozměňovací návrh 336
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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 
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3 měsíců od obdržení oznámení vydá 
ESMA dotyčnému příslušnému orgánu
stanovisko, ve kterém posoudí slučitelnost 
každé jednotlivé žádosti o výjimku 
s požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 
2 a specifikovanými v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odst. 4 písm. b). 
Pokud daný příslušný orgán poskytne 
výjimku a příslušný orgán jiného členského 
státu s tím 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. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

1 měsíce od obdržení oznámení vydá 
ESMA dotyčnému příslušnému orgánu 
stanovisko, ve kterém posoudí slučitelnost 
každé jednotlivé žádosti o výjimku 
s požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 
2 a specifikovanými v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odst. 4 písm. b). 
Pokud daný příslušný orgán poskytne 
výjimku a příslušný orgán jiného členského 
státu s tím 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. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, jaký význam budou tyto výjimky mít pro trhy s neakciovými nástroji, 
šestiměsíční schvalovací proces je příliš dlouhý. Jeden měsíc je přijatelnější.

Pozměňovací návrh 337
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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 
jednotlivé žádosti o výjimku s požadavky 
stanovenými v odstavcích 1 a 2 a 

3. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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 / kladné stanovisko, ve kterém 
posoudí slučitelnost každé jednotlivé 
žádosti o výjimku s požadavky 
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specifikovanými v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odst. 4 písm. b). 
Pokud daný příslušný orgán poskytne 
výjimku a příslušný orgán jiného 
členského státu s tím 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. ESMA 
sleduje uplatňování výjimek a předkládá 
Komisi výroční zprávu o tom, jak jsou 
uvedené výjimky uplatňovány v praxi.

stanovenými v odstavcích 1 a 2 a 
specifikovanými v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odst. 4 písm. b)
a c). Jestliže je stanovisko orgánu ESMA 
závazné, udělí příslušný orgán výjimku 
pouze tehdy, je-li to plně v souladu se 
stanoviskem ESMA, aby se tak předešlo 
pochybnostem. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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 jednotlivé žádosti o výjimku 
s požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 
2 a specifikovanými v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odst. 4 písm. b). 
Pokud daný příslušný orgán poskytne 
výjimku a příslušný orgán jiného členského 
státu s tím 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. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 

3. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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 jednotlivé žádosti 
o výjimku s požadavky stanovenými 
v odstavcích 1 a 2 a specifikovanými 
v aktu v přenesené pravomoci přijatém 
podle odst. 4 písm. b). Příslušný orgán 
uděluje výjimky 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 věc předložit zpět orgánu ESMA, 
který může jednat na základě pravomocí, 
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zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

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 339
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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 jednotlivé žádosti o výjimku 
s požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 
2 a specifikovanými v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odst. 4 písm. b). 
Pokud daný příslušný orgán poskytne 
výjimku a příslušný orgán jiného členského 
státu s tím 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. ESMA sleduje uplatňování 
výjimek a předkládá Komisi výroční 
zprávu o tom, jak jsou uvedené výjimky 
uplatňovány v praxi.

3. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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 jednotlivé žádosti 
o výjimku s požadavky stanovenými 
v odstavcích 1 a 2 a specifikovanými 
v aktu v přenesené pravomoci přijatém 
podle odst. 4 písm. b). Pokud daný 
příslušný orgán poskytne výjimku a 
příslušný orgán jiného členského státu 
s tím 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. 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 340
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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 jednotlivé žádosti o výjimku 
s požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 
2 a specifikovanými v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odst. 4 písm. b). 
Pokud daný příslušný orgán poskytne 
výjimku a příslušný orgán jiného 
členského státu s tím 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. ESMA 
sleduje uplatňování výjimek a předkládá 
Komisi výroční zprávu o tom, jak jsou 
uvedené výjimky uplatňovány v praxi.

3. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům, investičním podnikům a 
organizátorům trhů provozujícím systém 
MTF nebo OTF před uplatněním výjimky 
uvedené v odstavci 1 a 2 udělit povolení.
Před poskytnutím výjimky v souladu 
s odstavci 1 a 2 příslušné orgány oznámí 
zamýšlené využití výjimek 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 jednotlivé žádosti o výjimku 
s požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 
2 a specifikovanými v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odst. 4 písm. b).

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 
věc 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 341
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po obdržení stanoviska orgánu ESMA 
kolegium, jemuž předsedá ESMA a které 
je tvořeno příslušnými orgány všech 
členských států, dospěje ve lhůtě jednoho 
měsíce ke společnému stanovisku. 
Příslušný orgán neudělí výjimku 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF bez kladného společného 
stanoviska kolegia.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům, organizátorům trhu nebo 
investičním podnikům odejmout povolení 
používat jednu z výjimek uvedených 
v odstavci 4. Příslušné orgány vydané 
povolení zruší, 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 v tomto 
článku.
Před zrušením povolení využívat výjimku 
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příslušné orgány oznámí svůj záměr 
orgánu ESMA a dalším příslušným 
orgánům a poskytnou jim k tomuto 
záměru podrobné vysvětlení. Oznámení 
o záměru zrušit povolení využívat výjimku 
se podá co možná nejdříve. Do 1 měsíce 
od obdržení oznámení vydá ESMA 
dotyčnému příslušnému orgánu závazné 
stanovisko. Po obdržení stanoviska uvede 
příslušný orgán své rozhodnutí 
v účinnost.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít dostatečnou pružnost v tom, aby mohly povolení využívat 
výjimky nejen vydávat, ale také je rušit.  Tím se zajistí, že příslušné orgány budou schopny 
urychleně reagovat na nepředvídaný vývoj na trhu.

Pozměňovací návrh 343
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, jimiž
upřesní:

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím aktů 4. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
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v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření, která 
stanoví:

regulačních technických norem, jimiž
upřesní:

Or. en

Odůvodnění

Vymezení toho, jak by výjimky měly konkrétně fungovat, by mělo vycházet z přímé znalosti 
kategorie aktiv a způsobu, jakým jsou nástroje obchodovány. ESMA má v této oblasti více 
odborných znalostí než Komise.

Pozměňovací návrh 345
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 347
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozsah zveřejňovaných příkazů, kotací, 
cen a intenzity obchodních zájmů na těchto 
cenách pro každou kategorii dotčeného 
finančního nástroje v souladu s čl. 7 
odst. 1;

a) rozsah zveřejňovaných příkazů, kotací, 
cen a intenzity obchodních zájmů na těchto 
cenách pro každou kategorii dotčeného 
finančního nástroje s transakcemi 
o objemu nižším než 100 000 EUR,
v souladu s čl. 7 odst. 1;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 348
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za kterých lze zveřejnění 
informací před uskutečněním obchodu
v souladu s odstavci 1 a 2 prominout pro 
každou kategorii dotčeného finančního 
nástroje na základě:

b) podmínky, za kterých lze nástroj 
považovat za dostatečně likvidní, aby 
podporoval průběžné zveřejňování cen, 
jakož i intenzitu obchodních zájmů 
v souladu s čl. 7 odst. 1 a 2 na základě:

Or. en
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Pozměňovací návrh 349
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za kterých lze zveřejnění 
informací před uskutečněním obchodu 
v souladu s odstavci 1 a 2 prominout pro 
každou kategorii dotčeného finančního 
nástroje na základě:

b) podmínky, za kterých lze zveřejnění 
informací před uskutečněním obchodu 
v souladu s odstavcem 1 prominout pro 
každou kategorii dotčeného finančního 
nástroje na základě:

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) tržního modelu; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) tržního modelu; i) tržního modelu, jako jsou systémy 
žádostí o kotace nebo systémy verbálního 
makléřství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 352
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) profilu likvidity, včetně počtu a druhu 
účastníků trhu na daném trhu a 
jakýchkoliv jiných příslušných kritérií pro 
posuzování likvidity;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) profilu likvidity, včetně počtu a druhu 
účastníků trhu na daném trhu a
jakýchkoliv jiných příslušných kritérií pro 
posuzování likvidity;

iii) profilu likvidity a jakýchkoliv jiných 
příslušných kritérií pro posuzování 
likvidity určitého produktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) profilu likvidity, včetně počtu a druhu iii) profilu likvidity, včetně počtu a druhu 
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účastníků trhu na daném trhu a jakýchkoliv 
jiných příslušných kritérií pro posuzování 
likvidity;

účastníků trhu na daném trhu a jakýchkoliv 
jiných příslušných kritérií pro posuzování 
likvidity, aby mohlo být řádně nakládáno 
s produkty průběžnými, občasnými a 
nelikvidními.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) profilu likvidity, včetně počtu a druhu 
účastníků trhu na daném trhu a jakýchkoliv 
jiných příslušných kritérií pro posuzování 
likvidity;

iii) u dluhopisů, strukturovaných 
produktů a emisních povolenek profilu 
likvidity, včetně počtu a druhu účastníků 
trhu na daném trhu a jakýchkoliv jiných 
příslušných kritérií pro posuzování 
likvidity;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) profilu likvidity, včetně počtu a druhu 
účastníků trhu na daném trhu a jakýchkoliv 
jiných příslušných kritérií pro posuzování 
likvidity;

iii) seznamu nástrojů, jež jsou považovány 
za nelikvidní na základě profilu likvidity, 
včetně počtu a druhu účastníků trhu na 
daném trhu a jakýchkoliv jiných 
příslušných kritérií pro posuzování 
likvidity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 357
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) charakteristiky jednotlivých trhů, 
včetně počtu a druhu účastníků daného 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – bod i v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) objemu nebo druhu příkazů a objemu a 
druhu emise finančního nástroje.

iv) objemu a druhu příkazů, jakož i objemu 
a druhu emise finančního nástroje, s cílem 
umožnit vhodné odlišení maloobchodních, 
přechodových a velkoobchodních trhů;

Or. en

Odůvodnění

Neakciové trhy mohou být pro účely nastavení toho, jak by měla fungovat poobchodní 
transparentnost, rozděleny na dvě části. V ideálním případě by transakce maloobchodního 
objemu měly být hlášeny v reálném čase, transakce přechodového objemu s časovou 
prodlevou a velkoobchodní, rozsáhlé transakce s delším zpožděním.  Požadavky poobchodní 
transparentnosti by tak byly použitelné pro různé modely obchodování různými účastníky 
trhu, a to prostřednictvím jednoduchého režimu, který by se mohl snadno uplatňovat na různé 
typy nástrojů.

Pozměňovací návrh 359
Wolf Klinz
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijmout prováděcí technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 15 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 a(nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 361
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 a(nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/20101.
__________________
1 Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Sylvie Goulard
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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.

5. 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

Pozměňovací návrh 364
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud likvidita určité kategorie 
finančního nástroje nedosahuje prahové 
hodnoty určené v souladu s odst. 5 
písm. b) bodem 2, povinnosti uvedené 
v čl. 7 odst. 1 mohou být příslušným 
orgánem odpovědným za jedno nebo více 
obchodních míst, v nichž jsou finanční 
nástroje obchodovány, dočasně 
pozastaveny. Uvedená prahová hodnota je 
stanovena na základě objektivních kritérií.
Pozastavení platí na počáteční období 
nepřekračující tři měsíce ode dne, kdy 
bylo zveřejněno na internetových 
stránkách relevantního příslušného 
orgánu. Může být prodlouženo o další 
období nepřekračující vždy tři měsíce, 
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pokud důvody pro pozastavení nadále 
trvají. Není-li pozastavení prodlouženo po 
uplynutí uvedené tříměsíční lhůty, jeho 
platnost automaticky skončí.
Před pozastavením (nebo prodloužením 
pozastavení) uvedených povinností 
oznámí relevantní příslušný orgán svůj 
návrh a svou analýzu orgánu ESMA. 
ESMA příslušnému orgánu co nejdříve 
vydá stanovisko, zda podle jeho názoru, 
nastaly podmínky uvedené v tomto 
odstavci.
ESMA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem, jimiž stanoví 
parametry a metody, které se použijí při 
výpočtu prahové hodnoty likvidity 
uvedené v prvním odstavci.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení EU 
č. 1095/2010. Parametry a metody, které 
členským státům umožní vypočítat 
prahovou hodnotu, se stanoví takovým 
způsobem, aby to v případě, že bude 
prahové hodnoty dosaženo, představovalo 
podstatný pokles obratu v obchodních 
místech, nad nimiž je orgánem, který 
podal oznámení, prováděn dohled, a to ve 
srovnání s průměrnou hodnotou obratu 
v těchto místech pro dotčený finanční 
nástroj.

Or. en

Odůvodnění

Za nesmírně napjaté situace na trhu, například když zkrachovala banka Lehman, se velká část 
trhu tam, kde byl původně likvidní trh, vrátila zpět k verbálnímu obchodování mezi účastníky 
trhu. V takových chvílích by mělo být možné, aby příslušné orgány požadavky předobchodní 
transparentnosti dočasně pozastavily a umožnily tak oživení trhu.

Pozměňovací návrh 365
Robert Goebbels
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Návrh nařízení
Čl. 9 – 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 dluhopisy a 
strukturovanými finančními 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. 
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 dluhopisy a 
strukturovanými finančními 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. 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, a u trhů 
s dluhopisy nejdéle do 3 minut.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto znění je konkrétně stanovit u trhů s dluhopisy maximální časovou prodlevu 
hlášení o transakci. Článek je potřeba vykládat v souvislosti s článkem 20, aby se zajistily 
rovné podmínky, pokud jde o požadavky na transparentnost, pro všechna obchodní místa 
včetně obchodování mimo burzu (OTC). Naopak, pokud by se zde článek 20 neměl uplatnit, 
snížil by se odrazující účinek ve vztahu k přijetí k obchodování na regulovaném trhu.

Pozměňovací návrh 366
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 9 – 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 dluhopisy a 
strukturovanými finančními produkty, 

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
zveřejňují cenu, objem a čas transakcí 
provedených s dluhopisy a 
strukturovanými finančními produkty, 
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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. 
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.

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. 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 367
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 9 – 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 dluhopisy a 
strukturovanými finančními 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. 
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 dluhopisy a 
strukturovanými finančními 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. 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. Množství 
zveřejňovaných údajů a četnost 
poskytování údajů veřejnosti se  stanoví 
úměrně emisím, objemu transakcí a 
charakteristikám vnitrostátních trhů.

Or. en
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Odůvodnění

Uplatňovat požadavky předobchodní a poobchodní transparentnosti na finanční nástroje, pro 
něž byl (případně) vydán prospekt, je nepřiměřené, a to s ohledem na skutečnost, že tyto 
nástroje mohou být sjednány i malými úvěrovými institucemi na velice limitovaných trzích a 
že poměr nákladů a přínosů mezi transparentností a zátěží pro úvěrovou instituci je jen velmi 
nízký.

Pozměňovací návrh 368
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 9 – 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 dluhopisy a 
strukturovanými finančními 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. 
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 dluhopisy a 
strukturovanými finančními produkty,
které byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro které byl vydán 
prospekt, pro emisní povolenky a pro 
deriváty přijaté k obchodování na 
regulovaných trzích nebo obchodované 
v systému MTF či 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

Pozměňovací návrh 369
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 9 – 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 zveřejňují cenu, objem a čas 
transakcí provedených s dluhopisy a 
strukturovanými finančními 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. 
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.

organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují cenu, objem a čas 
transakcí provedených s dluhopisy a 
strukturovanými finančními 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. 
Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují podrobnosti o těchto 
transakcích. Množství zveřejňovaných 
údajů a četnost poskytování údajů 
veřejnosti se stanoví úměrně emisím, 
objemu transakcí a charakteristikám 
vnitrostátních trhů.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňovat požadavky poobchodní transparentnosti na finanční nástroje, pro něž byl vydán 
prospekt, je nepřiměřené, s ohledem na: skutečnost, že tyto nástroje mohou být sjednány i 
malými úvěrovými institucemi na velice limitovaných (a neregulovaných) trzích a že poměr 
nákladů a přínosů mezi transparentností a zátěží pro úvěrovou instituci je jen velmi nízký; to, 
že skutečné a praktické provádění by bylo nakonec „nejisté“, protože informace nejsou vždy 
k dispozici.

Pozměňovací návrh 370
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 9 – 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 dluhopisy a 
strukturovanými finančními 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. 

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
zveřejňují cenu, objem a čas transakcí 
provedených s dluhopisy a 
strukturovanými finančními produkty, 
které byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro které byl vydán 
prospekt, pro emisní povolenky a pro 
deriváty, na které se vztahují obchodní 
povinnosti podle článku 24. Regulované 
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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.

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.

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

Or. en

Odůvodnění

Deriváty používané nefinančními podniky jsou uzpůsobeny tak, aby flexibilně a účinně 
zajišťovaly rizika provozní činnosti. Pozměňovací návrh ruší závazek transparentnosti 
u těchto transakcí, neboť zveřejňování těchto transakcí přizpůsobených zákazníkům by mohlo 
vést k problémům s ohledem na důvěrnost údajů.

Pozměňovací návrh 371
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – 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 dluhopisy a 
strukturovanými finančními 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. 
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 

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují cenu, objem a čas 
transakcí provedených s dluhopisy a 
strukturovanými finančními produkty, 
které byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu, v systému MTF nebo 
OTF či jakémkoli jiném systému 
obchodování nebo pro které byl vydán 
prospekt, pro emisní povolenky a pro 
deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF. 
Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují podrobnosti o těchto 
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možné. transakcích v okamžiku co nejbližším 
reálnému času, jak je to jen technicky 
možné. Pokud jde o elektronické 
obchodování, prodleva před tím, než jsou 
poobchodní informace zpřístupněny, 
nepřesáhne dvojnásobek reakčního času 
pro provedení.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 9 – 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 dluhopisy a 
strukturovanými finančními 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. 
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 dluhopisy a 
strukturovanými finančními produkty, 
které byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro které byl vydán 
prospekt, pro emisní povolenky a pro 
deriváty, na které se vztahují obchodní 
povinnosti podle článku 24. 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

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh omezuje požadavky poobchodní transparentnosti na deriváty, na 
které se vztahují obchodní povinnosti uvedené v článku 24. Výsledkem takového omezení by 
bylo osvobození obchodů nefinančních protistran, jež nepřekročí zúčtovací práh podle 
nařízení o infrastruktuře evropských trhů, od požadavků poobchodní transparentnosti, které 
by organizátoři trhu provozující systém MTF museli dodržovat.
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Pozměňovací návrh 373
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 9 – 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 dluhopisy, strukturovanými finančními 
produkty, emisními povolenkami a 
deriváty podle článku 20, přístup 
k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací podle odstavce 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 podrobnosti o svých 
transakcích s dluhopisy, strukturovanými 
finančními produkty, emisními 
povolenkami a deriváty podle článku 20, 
přístup k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – 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 dluhopisy, strukturovanými finančními 
produkty, emisními povolenkami a 
deriváty podle článku 20, 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 dluhopisy, strukturovanými finančními 
produkty, emisními povolenkami a 
deriváty podle článku 20, účinný přístup 
k mechanismům, jež využívají ke 
zveřejňování informací podle odstavce 1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 375
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 podle produktů 
odstupňovaný přístup k zavedení 
požadavků podle odstavců 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k počtu produktů, které budou tato ustanovení zahrnovat, a nastavení, jež ESMA i 
Komise uznají za nezbytné, je vhodné, aby byl použit odstupňovaný přístup a více likvidní 
produkty tak byly podchyceny jako první.

Pozměňovací návrh 376
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům a investičním 
podnikům a organizátorům trhu 
provozujícím systém MTF či OTF odložit 
zveřejnění podrobností o transakcích na 
základě jejich druhu nebo objemu.
Příslušné orgány mohou povolit odklad 
zveřejnění zejména u transakcí, které jsou 
rozsahem větší než obvyklý tržní objem 
pro dané dluhopisy, strukturované 
finanční produkty, emisní povolenky či 

Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům a investičním 
podnikům a organizátorům trhu 
provozujícím systém MTF či OTF odložit 
zveřejnění podrobností o transakcích na 
základě:
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deriváty nebo danou kategorii dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů.

i) tržního modelu;
ii) zvláštní charakteristiky obchodní 
činnosti s produktem;
iii) charakteristiky jednotlivých trhů, 
včetně počtu a druhu účastníků trhu;
iv) objemu nebo druhu příkazů, metody 
obchodování a objemu a druhu emise 
finančního nástroje;
v) profilu a jakýchkoliv jiných příslušných 
kritérií pro posuzování likvidity určitého 
produktu.
Požadavky stanovené v tomto článku se 
uplatní pouze na ty finanční nástroje, u 
nichž se určí, že jsou dostatečně likvidní, 
nebo pro které existuje likvidní trh.
Příslušné orgány mohou odklad 
zveřejnění stanovit zejména u příkazů, 
které jsou rozsahem větší než obvyklý 
maloobchodní tržní objem pro dané 
dluhopisy, strukturované finanční 
produkty, emisní povolenky či deriváty 
nebo daný druh nebo kategorii dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů, nebo ho 
vztáhnout k podstatným rozšířením, jak 
jsou vymezena v čl. 2 odst. 9 nařízení 
č. 2273/2003 ES.
Příslušné orgány zajistí, aby se při 
stanovení druhu a rozsahu odkladu 
zveřejnění zohlednily všechny příslušné 
okolnosti, včetně zájmu jak investorů, tak 
emitentů vládních dluhopisů a zároveň 
tržní likvidity. Příslušné orgány zajistí, 
aby požadavky na transparentnost 
nenarušovaly finanční stabilitu a dále aby 
nemařily regulační účely, mj. zejména 
regulování finančních institucí.

Or. en
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Odůvodnění

Povinnost stanovená v čl. 9 odst. 1 není vhodná pro trhy, kde je aktivní pouze malý počet 
profesionálních investorů a veškeré transakce mají velký objem. Příslušné orgány by tedy 
měly mít možnost povolit odklad zveřejnění ze stejných důvodů jako u poskytování výjimky 
z předobchodní transparentnosti.

Pozměňovací návrh 377
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům a investičním 
podnikům a organizátorům trhu 
provozujícím systém MTF či OTF odložit 
zveřejnění podrobností o transakcích na 
základě jejich druhu nebo objemu. 
Příslušné orgány mohou povolit odklad 
zveřejnění zejména u transakcí, které jsou 
rozsahem větší než obvyklý tržní objem 
pro dané dluhopisy, strukturované finanční 
produkty, emisní povolenky či deriváty 
nebo danou kategorii dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů.

Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům a investičním 
podnikům a organizátorům trhu 
provozujícím systém MTF či OTF odložit 
zveřejnění podrobností o transakcích na 
základě jejich druhu, profilu likvidity 
(průběžný, občasný nebo nelikvidní), 
zvláštní charakteristiky obchodní činnosti 
nebo objemu. Příslušné orgány mohou 
povolit odklad zveřejnění zejména 
u transakcí, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané dluhopisy, 
strukturované finanční produkty, emisní 
povolenky či deriváty nebo danou kategorii 
dluhopisů, strukturovaných finančních 
produktů, emisních povolenek či derivátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům a investičním 

Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům a investičním 
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podnikům a organizátorům trhu 
provozujícím systém MTF či OTF odložit 
zveřejnění podrobností o transakcích na 
základě jejich druhu nebo objemu. 
Příslušné orgány mohou povolit odklad 
zveřejnění zejména u transakcí, které jsou 
rozsahem větší než obvyklý tržní objem 
pro dané dluhopisy, strukturované finanční 
produkty, emisní povolenky či deriváty 
nebo danou kategorii dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů.

podnikům a organizátorům trhu 
provozujícím systém MTF odložit 
zveřejnění podrobností o transakcích na 
základě jejich druhu nebo objemu. 
Příslušné orgány mohou povolit odklad 
zveřejnění zejména u transakcí, které jsou 
rozsahem větší než obvyklý tržní objem 
pro dané dluhopisy, strukturované finanční 
produkty, emisní povolenky či deriváty 
nebo danou kategorii dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou povolit 
regulovaným trhům a investičním 
podnikům a organizátorům trhu 
provozujícím systém MTF či OTF odložit 
zveřejnění podrobností o transakcích na 
základě jejich druhu nebo objemu. 
Příslušné orgány mohou povolit odklad 
zveřejnění zejména u transakcí, které jsou 
rozsahem větší než obvyklý tržní objem 
pro dané dluhopisy, strukturované finanční 
produkty, emisní povolenky či deriváty 
nebo danou kategorii dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů.

Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhu provozujícím systém 
MTF nebo OTF odložit zveřejnění 
podrobností o transakcích, které jsou 
rozsahem podstatně větší než obvyklý tržní 
objem pro dané dluhopisy, strukturované 
finanční produkty, emisní povolenky či 
deriváty nebo daný druh dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou odklad 
zveřejnění umožnit zejména u příkazů, 
které jsou rozsahem větší než obvyklý 
maloobchodní tržní objem pro dané 
dluhopisy, strukturované finanční 
produkty, emisní povolenky či deriváty 
nebo daný druh nebo kategorii dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF získají předem souhlas 
příslušného orgánu k navrhovanému 
opatření na odklad zveřejnění obchodu 
a tato opatření jasně sdělí účastníkům trhu 
a investorům obecně. ESMA sleduje 
uplatňování těchto opatření pro odklad 
zveřejnění obchodu a předkládá Komisi 
výroční zprávu o tom, jak jsou uvedená 
opatření využívána v praxi.

Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
získají předem souhlas příslušného orgánu 
k navrhovanému opatření na odklad 
zveřejnění obchodu a tato opatření jasně 
sdělí účastníkům trhu a investorům obecně. 
ESMA sleduje uplatňování těchto opatření 
pro odklad zveřejnění obchodu a předkládá 
Komisi výroční zprávu o tom, jak jsou 
uvedená opatření využívána v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud daný 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 znovu předložit orgánu ESMA, který 
může jednat na základě pravomocí, jež mu 
svěřuje článek 19 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 10 – 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 s cílem 
upřesnit:

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou otázku, která vyžaduje podrobnější znalosti trhu; proto je vhodnější, 
aby odpovědnost nesl orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 384
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a
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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 385
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za nichž lze pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje 
povolit odklad zveřejnění obchodů pro 
regulovaný trh, investiční podnik, včetně 
systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF nebo OTF, a 
kritéria uplatňovaná při rozhodování 
o transakcích, u kterých je z důvodu jejich 
objemu nebo druhu použitých dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů povolen 
odklad zveřejnění nebo vynechání objemu 
transakce.

b) podmínky, za nichž lze pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje 
povolit odklad zveřejnění obchodů pro 
regulovaný trh, investiční podnik, včetně 
systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF, a kritéria 
uplatňovaná při rozhodování o transakcích, 
u kterých je z důvodu jejich objemu a
druhu použitých dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů povolen 
odklad zveřejnění.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto znění je zajistit, aby kritérii pro odklad zveřejnění byly objem a druh dluhopisu, 
a zajistilo se tak, že výjimka nebude diskriminovat na základě druhu dluhopisu. 
Transparentnosti by měly podléhat všechny druhy dluhopisů, aby nedošlo k nepředvídané 
regulatorní arbitráži a byly zachovány rovné podmínky pro všechny. Kromě toho by objem 
transakce u dluhopisů měl být zveřejněn vždy, i v případě, že je zveřejnění odloženo.
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Pozměňovací návrh 386
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za nichž lze pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje 
povolit odklad zveřejnění obchodů pro 
regulovaný trh, investiční podnik, včetně 
systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF nebo OTF, a 
kritéria uplatňovaná při rozhodování 
o transakcích, u kterých je z důvodu jejich 
objemu nebo druhu použitých dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů povolen 
odklad zveřejnění nebo vynechání objemu 
transakce.

b) podmínky, za nichž lze pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje 
povolit odklad zveřejnění obchodů pro 
regulovaný trh, investiční podnik, včetně 
systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF, a kritéria 
uplatňovaná při rozhodování o transakcích, 
u kterých je z důvodu jejich objemu nebo 
druhu použitých dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů povolen 
odklad zveřejnění nebo vynechání objemu 
transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za nichž lze pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje 
povolit odklad zveřejnění obchodů pro 
regulovaný trh, investiční podnik, včetně 
systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF nebo OTF, a 
kritéria uplatňovaná při rozhodování 
o transakcích, u kterých je z důvodu jejich 
objemu nebo druhu použitých dluhopisů, 

b) podmínky, za nichž lze pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje 
povolit odklad zveřejnění obchodů pro 
regulovaný trh, investiční podnik, včetně 
systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF nebo OTF, a 
kritéria uplatňovaná při rozhodování 
o transakcích, u kterých je z důvodu jejich 
objemu nebo druhu použitých dluhopisů, 
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strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů povolen 
odklad zveřejnění nebo vynechání objemu 
transakce.

strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů povolen 
odklad zveřejnění nebo vynechání objemu 
transakce či agregace transakcí.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být možné, aby podrobnosti o transakcích byly v případě potřeby zveřejňovány 
v agregované podobě.

Pozměňovací návrh 388
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za nichž lze pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje 
povolit odklad zveřejnění obchodů pro 
regulovaný trh, investiční podnik, včetně 
systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF nebo OTF, a 
kritéria uplatňovaná při rozhodování 
o transakcích, u kterých je z důvodu jejich 
objemu nebo druhu použitých dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů povolen 
odklad zveřejnění nebo vynechání objemu 
transakce.

b) podmínky, za nichž lze zveřejnění 
informací po uskutečnění obchodu 
v souladu s odstavcem 1 pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje 
odložit, a to na základě:

i) tržního modelu;
ii) zvláštní charakteristiky obchodní 
činnosti s produktem;
iii) charakteristiky jednotlivých trhů, 
včetně počtu a druhu účastníků trhu;
iv) objemu nebo druhu příkazů, metody 
obchodování a objemu a druhu emise 
finančního nástroje;
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v) profilu likvidity a jakýchkoliv jiných 
příslušných kritérií pro posuzování 
likvidity určitého produktu.

Or. en

Odůvodnění

ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, jimiž upřesní podmínky, za nichž 
může být zveřejnění po uskutečnění obchodu odloženo.

Pozměňovací návrh 389
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou otázku, která vyžaduje podrobnější znalosti trhu; proto je vhodnější, 
aby odpovědnost nesl orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 390
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a organizátoři trhu a 1. Regulované trhy a organizátoři trhu a 
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investiční podniky provozující systémy 
MTF a OTF zveřejňují informace 
zveřejňované v souladu s články 3 až 10 
jako samostatně nabízené údaje 
o předobchodní a poobchodní 
transparentnosti.

investiční podniky provozující systémy 
MTF zveřejňují informace zveřejňované 
v souladu s články 3 až 10 jako samostatně 
nabízené údaje o předobchodní a 
poobchodní transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření, která 
upřesní nabízení údajů o předobchodní a 
poobchodní transparentnosti, včetně 
úrovně členění údajů, které mají být 
zveřejněny, jak stanoví odstavec 1.

2. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření, která upřesní 
nabízení údajů o předobchodní a 
poobchodní transparentnosti, včetně 
úrovně členění údajů, které mají být 
zveřejněny, jak stanoví odstavec 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření, která 
upřesní nabízení údajů o předobchodní a 
poobchodní transparentnosti, včetně 
úrovně členění údajů, které mají být 
zveřejněny, jak stanoví odstavec 1.

2. ESMA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem s cílem upřesnit
nabízení údajů o předobchodní a 
poobchodní transparentnosti, včetně 
úrovně členění údajů, které mají být 
zveřejněny, jak stanoví odstavec 1.
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ESMA uvedené návrhy regulačních 
technických norem předá Komisi do ...*. 
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Sławomir Witold Nitras

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření, která 
upřesní nabízení údajů o předobchodní a 
poobchodní transparentnosti, včetně 
úrovně členění údajů, které mají být 
zveřejněny, jak stanoví odstavec 1.

2. Komise může po konzultaci s orgánem 
ESMA prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 41 
přijmout opatření, která upřesní nabízení 
údajů o předobchodní a poobchodní 
transparentnosti, včetně úrovně členění 
údajů, které mají být zveřejněny, jak 
stanoví odstavec 1.

Or. pl

Pozměňovací návrh 394
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy, systémy MTF a OTF 
zveřejňují informace zveřejňované 
v souladu s články 3 až 10 za přiměřených 
obchodních podmínek. Informace jsou 
poskytovány bezplatně 15 minut po 

1. Regulované trhy, systémy MTF a OTF 
zveřejňují informace zveřejňované 
v souladu s články 3 až 10 za přiměřených 
obchodních podmínek. Informace jsou 
poskytovány bez jakéhokoli poplatku 
jakékoli straně, ať už komerční nebo 
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zveřejnění transakce. veřejné, 15 minut po zveřejnění transakce.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatel CTP zajistí konsolidaci informací a „zveřejnění těchto informací v okamžiku, 
který je vzhledem k technickým možnostem co nejbližší reálnému času, a za přiměřených 
obchodních podmínek“.

Pozměňovací návrh 395
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy, systémy MTF a OTF
zveřejňují informace zveřejňované 
v souladu s články 3 až 10 za přiměřených 
obchodních podmínek. Informace jsou 
poskytovány bezplatně 15 minut po 
zveřejnění transakce.

1. Regulované trhy a systémy MTF 
zveřejňují informace zveřejňované 
v souladu s články 3 až 10 za přiměřených 
obchodních podmínek. Informace jsou 
poskytovány bezplatně 15 minut po 
zveřejnění transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy, systémy MTF a OTF 
zveřejňují informace zveřejňované 
v souladu s články 3 až 10 za přiměřených 
obchodních podmínek. Informace jsou 
poskytovány bezplatně 15 minut po 
zveřejnění transakce.

1. Regulované trhy, systémy MTF a OTF 
zveřejňují informace zveřejňované 
v souladu s články 3 až 10 za přiměřených 
obchodních podmínek a zajistí 
k informacím účinný a nediskriminační 
přístup. Informace jsou poskytovány 
bezplatně 15 minut po zveřejnění 



PE489.477v01-00 48/181 AM\901886CS.doc

CS

transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření, která 
objasňují, co jsou přiměřené obchodní 
podmínky zveřejňování informací uvedené 
v odstavci 1.

2. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření, která objasňují, co 
jsou přiměřené obchodní podmínky 
zveřejňování informací uvedené v odstavci 
1.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření, která 
objasňují, co jsou přiměřené obchodní 
podmínky zveřejňování informací uvedené 
v odstavci 1.

2. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření, která objasňují, co 
jsou přiměřené obchodní podmínky 
zveřejňování informací uvedené v odstavci 
1.

Or. en

Odůvodnění

Doplnit v této oblasti právní předpisy, jež by umožnily účinně použít ostatní části článku, je 
nezbytné.
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Pozměňovací návrh 399
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Nadpis 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Transparentnost pro investiční podniky, 
včetně systematických internalizátorů, 
provozující mimoburzovní (OTC) obchody

Transparentnost pro investiční podniky,
které působí jako systematičtí
internalizátoři, provozující mimoburzovní 
(OTC) obchody

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Nadpis 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Transparentnost pro investiční podniky, 
včetně systematických internalizátorů, 
provozující mimoburzovní (OTC) obchody

Transparentnost pro obchodní místa 
s dvoustrannými systémy, včetně 
mimoburzovních (OTC) obchodů

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice MiFID vhodně klasifikuje systematického internalizátora jako obchodní 
místo a obchody OTC jsou z něj vyňaty. Nemají-li vzniknout nejasnosti, platformy 
systematického internalizátora by měly zůstat definovány jako obchodní místo. Stejně tak 
nelze o systematickém internalizátorovi hovořit jako o podskupině mimoburzovních (OTC) 
obchodů.  OTC by spíše měly představovat výjimku v rámci dvoustranných systémů.

Pozměňovací návrh 401
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systematičtí internalizátoři akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů 
zveřejňují pevné kotace akcií, depozitních 
certifikátů, fondů obchodovaných na burze, 
certifikátů a jiných podobných finančních 
nástrojů přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo obchodovaných 
v systému MTF či OTF, pro které jsou 
systematickými internalizátory a pro které 
existuje likvidní trh. V případě akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů, pro 
které neexistuje likvidní trh, sdělují 
systematičtí internalizátoři kotace svým 
klientům na požádání.

1. Systematičtí internalizátoři akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů 
zveřejňují pevné kotace akcií, depozitních 
certifikátů, fondů obchodovaných na burze, 
certifikátů a jiných podobných finančních 
nástrojů přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo obchodovaných 
v systému MTF, pro které jsou 
systematickými internalizátory a pro které 
existuje likvidní trh. V případě akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů, pro 
které neexistuje likvidní trh, sdělují 
systematičtí internalizátoři kotace svým 
klientům na požádání.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Veškeré transakce s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji, jež 
nejsou transakcemi uvnitř skupiny podle 
článku 2a nařízení (EU) č. .../... [EMIR] a 
jež nejsou uzavřeny na regulovaném trhu, 
MTF nebo OTF, jsou uzavřeny 
prostřednictvím systematického 
internalizátora. Tato podmínka neplatí, 
pokud:
a) transakce zahrnuje primární emisi 
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nástroje; nebo
b)  pro daný nástroj není k dispozici 
odpovídající systematický internalizátor 
nebo by využití systematického 
internalizátora nebylo v souladu 
s povinnostmi vůči klientům, na jejichž 
účet je transakce provedena, nebo by 
nebylo v souladu s definicí systematického 
internalizátora.
2. Veškeré transakce s dluhopisy, 
strukturovanými finančními produkty 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo pro něž byl vydán prospekt, 
s emisními povolenkami a s deriváty, které 
jsou způsobilé ke zúčtování či jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
obchodovány v systému MTF či OTF a 
které nepodléhají obchodní povinnosti 
podle článku 26, jež nejsou uzavřeny na 
regulovaném trhu, MTF, OTF nebo 
v obchodních místech třetích zemí 
posuzovaných jako rovnocenné v souladu 
s čl. 26 odst. 4, jsou uzavřeny 
prostřednictvím systematického 
internalizátora. Tato podmínka neplatí, 
pokud:
a) transakce zahrnuje primární emisi 
nástroje; nebo
b)  pro daný nástroj není k dispozici 
odpovídající systematický internalizátor 
nebo by využití systematického 
internalizátora nebylo v souladu 
s povinnostmi vůči klientům, na jejichž 
účet je transakce provedena, nebo by 
nebylo v souladu s definicí systematického 
internalizátora.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem nařízení je zajistit, aby veškeré organizované obchodování bylo prováděno na 
regulovaných místech a aby se mimoburzovní (OTC) obchody omezily jen na transakce 
uskutečňované na příležitostném, ad hoc a nepravidelném základě.
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Pozměňovací návrh 403
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento článek a články 14, 15 a 16 se 
použijí na systematické internalizátory při 
obchodech s objemy nepřesahujícími 
standardní tržní objem. Na systematické 
internalizátory, kteří obchodují pouze 
objemy o velikosti přesahující standardní 
tržní objem, se tento článek nevztahuje.

2. Tento článek a články 14, 15 a 16 se 
použijí na systematické internalizátory při 
obchodech s objemy nepřesahujícími 
standardní tržní objem. Na systematické 
internalizátory, kteří obchodují pouze 
objemy o velikosti přesahující standardní 
tržní objem nebo obchodují objemy, které 
nedosahují standardního tržního objemu, 
ale jsou součástí transakcí, u nichž je 
realizace několika cenných papírů 
součástí jedné transakce, se tento článek 
nevztahuje.

Or. en

Odůvodnění

Programované obchodování by mělo být vyňato z požadavků na transparentnost, vytvářejí-li 
se při něm příkazy nižší než tržní objem. To proto, že se činnost programovaného 
obchodování ve svém souhrnu týká velkých institucionálních obchodních činností.

Pozměňovací návrh 404
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Systematičtí internalizátoři mohou 
rozhodnout o objemu nebo objemech 
transakcí, jejichž ceny budou kotovat. 
Minimální kotovaný objem se rovná 
alespoň 10 % standardního tržního objemu 
akcie, depozitního certifikátu, fondu 
obchodovaného na burze, certifikátu nebo 
jiného podobného finančního nástroje. Pro 

3. Systematičtí internalizátoři mohou 
rozhodnout o objemu nebo objemech 
transakcí, jejichž ceny budou kotovat. 
Minimální kotovaný objem se rovná 
alespoň 10 % standardního tržního objemu 
akcie, depozitního certifikátu, fondu 
obchodovaného na burze, certifikátu nebo 
jiného podobného finančního nástroje. Pro 
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konkrétní akcii, depozitní certifikát, fond 
obchodovaný na burze, certifikát či jiný 
podobný finanční nástroj zahrnuje každá 
kotace pevnou kupní nebo prodejní cenu 
pro objem nebo objemy až do velikosti 
standardního tržního objemu pro kategorii 
akcií, depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů, ke 
které daný finanční nástroj patří. Kotace 
rovněž odrážejí převažující tržní podmínky 
pro tuto akcii, depozitní certifikát, fond 
obchodovaný na burze, certifikát či jiný 
podobný finanční nástroj.

konkrétní akcii, depozitní certifikát, fond 
obchodovaný na burze, certifikát či jiný 
podobný finanční nástroj zahrnuje každá 
kotace pevnou kupní a prodejní cenu pro 
objem nebo objemy až do velikosti 
standardního tržního objemu pro kategorii 
akcií, depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů, ke 
které daný finanční nástroj patří. Kotace 
rovněž odrážejí převažující tržní podmínky 
pro tuto akcii, depozitní certifikát, fond 
obchodovaný na burze, certifikát či jiný 
podobný finanční nástroj.

Or. de

Pozměňovací návrh 405
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. K zajištění účinného oceňování akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů 
a k maximalizaci možnosti investičních 
podniků dosáhnout pro své klienty 
nejlepších podmínek přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 41 
opatření, která stanoví prvky týkající se 
zveřejnění pevné kotace, jak je uvedeno 
v odstavci 1, a standardního tržního 
objemu, jak je uvedeno v odstavci 2.

7. K zajištění účinného oceňování akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů 
a k maximalizaci možnosti investičních 
podniků dosáhnout pro své klienty 
nejlepších podmínek vypracuje ESMA 
návrhy regulačních technických norem 
s cílem upřesnit prvky týkající se 
zveřejnění pevné kotace, jak je uvedeno 
v odstavci 1, a standardního tržního 
objemu, jak je uvedeno v odstavci 2.

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

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou otázku, která vyžaduje podrobnější znalosti trhu; proto je vhodnější, 
aby odpovědnost nesl orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 406
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Povinnost obchodovat OTC 

prostřednictvím systematických 
internalizátorů

1. Veškeré transakce s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji, jež 
nejsou transakcemi uvnitř skupiny podle 
článku 2a nařízení (EU) č. .../... [EMIR] a 
jež nejsou uzavřeny na regulovaném trhu, 
MTF nebo OTF, jsou uzavřeny 
prostřednictvím systematického 
internalizátora, nezahrnuje-li transakce 
primární emisi nástroje nebo nejsou-li 
transakce obchodovány formou OTC.
2. Veškeré transakce s dluhopisy, 
strukturovanými finančními produkty 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo pro něž byl vydán prospekt, 
s emisními povolenkami a s deriváty, které 
jsou způsobilé ke zúčtování či jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
obchodovány v systému MTF či OTF a 
které nepodléhají obchodní povinnosti 
podle článku 26, jež nejsou uzavřeny na 
regulovaném trhu, MTF, OTF nebo 
v obchodních místech třetích zemí 
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posuzovaných jako rovnocenné v souladu 
s čl. 26 odst. 4, jsou uzavřeny 
prostřednictvím systematického 
internalizátora, nezahrnuje-li transakce 
primární emisi nástroje nebo nejsou-li 
transakce obchodovány formou OTC.

Or. en

Odůvodnění

Ztráta schopnosti investičního podniku provádět obchodování systémem OTC poškodí 
možnost investičního podniku spravovat 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 407
Markus Ferber

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Povinnost obchodovat OTC 

prostřednictvím systematických 
internalizátorů

1. Veškeré transakce s akciemi, 
depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji, jež 
nejsou transakcemi uvnitř skupiny podle 
článku 3 nařízení (EU) č. .../... [EMIR] a 
jež nejsou uzavřeny na regulovaném trhu 
nebo MTF, jsou uzavřeny prostřednictvím 
systematického internalizátora, 
nezahrnuje-li transakce primární emisi 
nástroje. Tato povinnost se nevztahuje na 
transakce, které jsou rozsahem větší, jak 
je stanoveno v souladu s článkem 4.
2. Veškeré transakce s dluhopisy, 
strukturovanými finančními produkty 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo pro něž byl vydán prospekt, 
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s emisními povolenkami a s deriváty, které 
jsou způsobilé ke zúčtování či jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
obchodovány v systému MTF či OTF a 
které nepodléhají obchodní povinnosti 
podle článku 26, jež nejsou uzavřeny na 
regulovaném trhu, MTF, OTF nebo 
v obchodních místech třetích zemí 
posuzovaných jako rovnocenné v souladu 
s čl. 26 odst. 4, jsou uzavřeny 
prostřednictvím systematického 
internalizátora, nezahrnuje-li transakce 
primární emisi nástroje. Tato povinnost se 
nevztahuje na transakce, které jsou 
rozsahem větší, jak je stanoveno v souladu 
s článkem 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a

Obchodování prostřednictvím 
systematických internalizátorů včetně 

obchodování mimo burzu (OTC)
1. Transakce s akciemi, depozitními 
certifikáty, fondy obchodovanými na 
burze, certifikáty a jinými podobnými 
finančními nástroji, jež nejsou 
transakcemi uvnitř skupiny podle článku 
2a nařízení (EU) č. .../... EMIR] a jež 
nejsou uzavřeny na regulovaném trhu
nebo MTF, jsou uzavřeny prostřednictvím 
systematického internalizátora, nejedná-li 
se o transakce prováděné na OTC 
základě, k jejichž charakteristickým rysům 
patří to, že jsou příležitostné, ad hoc 
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a nepravidelné.
2. Transakce s dluhopisy, 
strukturovanými finančními produkty 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo pro něž byl vydán prospekt, 
s emisními povolenkami a s deriváty, které 
jsou způsobilé ke zúčtování či jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
obchodovány v systému MTF či OTF a 
které nepodléhají obchodní povinnosti 
podle článku 26, jež nejsou uzavřeny na 
regulovaném trhu, MTF, OTF nebo 
v obchodních místech třetích zemí 
posuzovaných jako rovnocenné v souladu 
s čl. 26 odst. 4, by měly být uzavřeny 
prostřednictvím systematického 
internalizátora, nejedná-li se o transakce 
prováděné na OTC základě, k jejichž 
charakteristickým rysům patří to, že jsou 
příležitostné, ad hoc a nepravidelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Systematičtí internalizátoři 
uskutečňují příkazy, které obdrží, 
přinejmenším s obchodní marží 
používanou v místech, v nichž je 
obchodováno nejvíce likvidních nástrojů a 
která určují obchodované finanční 
nástroje, nebo za jakoukoli nejvýhodnější 
cenu pro klienta.

Or. en
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Pozměňovací návrh 410
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systematičtí internalizátoři provádějí při 
dodržení článku 27 směrnice [nová 
směrnice MiFID] příkazy, které obdrží od 
klientů v souvislosti s akciemi, depozitními 
certifikáty, fondy obchodovanými na 
burze, certifikáty a jinými podobnými 
finančními nástroji, pro které jsou 
systematickými internalizátory, za ceny 
kotované v okamžiku přijetí příkazu.

Systematičtí internalizátoři provádějí při 
dodržení článku 27 směrnice [nová 
směrnice MiFID] příkazy v objemu, který 
je kotovaný, které obdrží od klientů 
v souvislosti s akciemi, depozitními 
certifikáty, fondy obchodovanými na 
burze, certifikáty a jinými podobnými 
finančními nástroji, pro které jsou 
systematickými internalizátory, za ceny 
kotované v okamžiku přijetí příkazu nebo 
takovou jinou cenu, která by byla 
dostačující k tomu, aby systematický 
internalizátor splnil povinnost podle 
článku 27 směrnice [nová směrnice 
MiFID]. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že v odůvodněných případech mohou systematičtí internalizátoři větší 
příkazy provádět za lepší cenu, stejně jako je to možné u menších příkazů. Jedná se o uvedení 
do souladu tohoto odstavce s odstavcem 4 téhož článku.

Pozměňovací návrh 411
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Systematičtí internalizátoři mohou také 
provádět příkazy, které obdrží od 
profesionálních klientů, za ceny odlišné 
od cen kotovaných, aniž by museli plnit 

vypouští se
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požadavky stanovené v odstavci 2, a to 
u transakcí, u nichž je realizace několika 
cenných papírů součástí jedné transakce, 
nebo u příkazů, které podléhají 
podmínkám jiným než aktuální tržní cena.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. K zajištění účinného oceňování akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů a 
k maximalizaci možnosti investičních 
podniků dosáhnout pro jejich klienty 
nejlepších podmínek přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 41 
opatření, která stanoví kritéria, kdy ceny 
spadají do zveřejněného rozpětí blízkého 
podmínkám trhu, jak je uvedeno v odstavci 
2.

5. K zajištění účinného oceňování akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů a 
k maximalizaci možnosti investičních 
podniků dosáhnout pro jejich klienty 
nejlepších podmínek vypracuje ESMA 
návrhy regulačních technických norem 
s cílem upřesnit kritéria, kdy ceny spadají 
do zveřejněného rozpětí blízkého 
podmínkám trhu, jak je uvedeno v odstavci 
2.

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

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou otázku, která vyžaduje podrobnější znalosti trhu, a proto je vhodnější, 
aby odpovědnost nesl orgán ESMA.
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Pozměňovací návrh 413
Sławomir Witold Nitras

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. K zajištění účinného oceňování akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů a 
k maximalizaci možnosti investičních 
podniků dosáhnout pro jejich klienty 
nejlepších podmínek přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 41 
opatření, která stanoví kritéria, kdy ceny 
spadají do zveřejněného rozpětí blízkého 
podmínkám trhu, jak je uvedeno v odstavci 
2.

5. K zajištění účinného oceňování akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů a 
k maximalizaci možnosti investičních 
podniků dosáhnout pro jejich klienty 
nejlepších podmínek přijme Komise po 
konzultaci s orgánem ESMA 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 41 
opatření, která stanoví kritéria, kdy ceny 
spadají do zveřejněného rozpětí blízkého 
podmínkám trhu, jak je uvedeno v odstavci 
2.

Or. pl

Pozměňovací návrh 414
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření 
objasňující, co představují přiměřené 
obchodní podmínky pro zveřejňování 
kotací, jak je uvedeno v odstavci 1.

6. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření, která objasňují, co 
jsou přiměřené obchodní podmínky 
zveřejňování informací uvedené v odstavci 
1.

Or. en



AM\901886CS.doc 61/181 PE489.477v01-00

CS

Odůvodnění

Je nezbytné doplnit právní předpisy v této oblasti, aby bylo možné účinně uplatnit ostatní části 
článku.

Pozměňovací návrh 415
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. K zajištění účinného oceňování akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů a k 
maximalizaci možnosti investičních 
podniků dosáhnout pro jejich klienty 
nejlepších podmínek přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 41 
opatření, jež stanoví:

3. K zajištění účinného oceňování akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů a k 
maximalizaci možnosti investičních 
podniků dosáhnout pro jejich klienty 
nejlepších podmínek vypracuje ESMA 
návrhy regulačních technických norem 
s cílem upřesnit:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 416
Sławomir Witold Nitras

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. K zajištění účinného oceňování akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů a k 

3. K zajištění účinného oceňování akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů a 
jiných podobných finančních nástrojů a k 
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maximalizaci možnosti investičních 
podniků dosáhnout pro jejich klienty 
nejlepších podmínek přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 41 
opatření, jež stanoví:

maximalizaci možnosti investičních 
podniků dosáhnout pro jejich klienty 
nejlepších podmínek přijme Komise po 
konzultaci s orgánem ESMA 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 41 
opatření, jež stanoví:

Or. pl

Pozměňovací návrh 417
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 
povolenek a derivátů, jež jsou způsobilé ke 

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace těch dluhopisů nebo
strukturovaných finančních produktů, které 
byly přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, MTF nebo OTF, emisních povolenek 
a derivátů, jež jsou způsobilé ke zúčtování 
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zúčtování či byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo jsou obchodovány 
v systému MTF či OTF, jsou-li splněny 
tyto podmínky:

či byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo jsou obchodovány 
v systému MTF či OTF, pro které jsou 
systematickými internalizátory a pro které 
existuje likvidní trh v souladu 
s podmínkami podle článku 8, jsou-li 
splněny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 
povolenek a derivátů, jež jsou způsobilé ke 
zúčtování či byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo jsou obchodovány 
v systému MTF či OTF, jsou-li splněny 
tyto podmínky:

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
maloobchodním klientům pevné kotace 
těch dluhopisů nebo strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu, MTF 
nebo OTF, emisních povolenek a derivátů, 
jež jsou způsobilé ke zúčtování a byly 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu 
nebo jsou obchodovány v systému MTF či 
OTF, pro které jsou systematickými 
internalizátory a pro které existuje 
likvidní trh, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) jsou požádáni o pevnou kotaci klientem 
systematického internalizátora;
b) souhlasí s poskytnutím pevné kotace;
c) předobchodní zveřejnění pro tyto 
finanční nástroje nebylo v souladu 
s článkem 8 prominuto;
d) kotovaný objem nepřekročí konkrétní 
maloobchodní objem pro daný nástroj.
Tento článek se vztahuje na systematické 
internalizátory při obchodech s objemy 
nepřesahujícími maloobchodní tržní 
objem. Na systematické internalizátory, 
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kteří obchodují pouze s objemy o velikosti 
přesahující maloobchodní tržní objem, se 
tento článek nevztahuje.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky předobchodní transparentnosti by měly být pro likvidní nástroje přísnější než pro 
nástroje méně likvidní. V současnosti je režim systematických internalizátorů pro neakciové 
nástroje obsáhlejší než obdobný systém v oblasti akciových nástrojů. Tím, že bude uveden do 
souladu s požadavky na systematické internalizátory v oblasti akciových nástrojů, tento text 
zajistí, aby požadavky na kotování pevných příjmů a derivátů byly alespoň tak pružné, jako 
jsou požadavky stanovené pro akciové nástroje. Nyní jsou více normativní. Je třeba stanovit 
kritéria pro maloobchodní tržní objem.

Pozměňovací návrh 420
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 
povolenek a derivátů, jež jsou způsobilé ke 
zúčtování či byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo jsou obchodovány 
v systému MTF či OTF, jsou-li splněny 
tyto podmínky:

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 
povolenek a derivátů, jež jsou způsobilé ke 
zúčtování či byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo jsou obchodovány 
v systému MTF, jsou-li splněny tyto 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 
povolenek a derivátů, jež jsou způsobilé ke 
zúčtování či byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo jsou obchodovány 
v systému MTF či OTF, jsou-li splněny 
tyto podmínky:

1. Systematičtí internalizátoři poskytují na 
vyžádání pevné kotace těchto nástrojů:

i) akcie a dluhopisy a strukturované 
finanční produkty, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu a pro 
které byl vydán prospekt;
ii) emisní povolenky; a
iii) deriváty, u nichž je nařízeno, že mají 
být centrálně zúčtovány, a které byly 
přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu nebo obchodovány v systému MTF či 
OTF.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost systematických internalizátorů zveřejňovat pevné kotace je třeba naprosto přesně 
vymezit, neboť se tím zajistí, aby tato povinnost odpovídala tržní struktuře každého
konkrétního druhu nástroje, pro niž je zásadní jeho likvidita. Režim systematických 
internalizátorů musí rovněž vzít v potaz zvláštní potřeby různých kategorií klientů a nabídnout 
nejvhodnější úroveň transparentnosti.

Pozměňovací návrh 422
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
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k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 
povolenek a derivátů, jež jsou způsobilé ke 
zúčtování či byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo jsou obchodovány 
v systému MTF či OTF, jsou-li splněny 
tyto podmínky:

k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 
povolenek a derivátů, na které se vztahují 
obchodní povinnosti podle článku 24, 
jsou-li splněny tyto podmínky:

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

Or. en

Odůvodnění

Požadovat, aby systematičtí internalizátoři poskytovali jednotné kotace pro zmíněný nástroj 
u všech klientů, by znemožnilo rozlišovat ceny na základě zohlednění rizika protistran, což je 
u derivátových transakcí přizpůsobených zákazníkům s nefinančními podniky zásadní. 
Povinnost stanovit kotace by se proto měla omezit na deriváty, které nejsou přizpůsobené 
zákazníkům ani dostatečně likvidní a musí se proto obchodovat na regulovaném trhu či 
v systému MTF.

Pozměňovací návrh 423
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 
povolenek a derivátů, jež jsou způsobilé ke 
zúčtování či byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo jsou obchodovány 
v systému MTF či OTF, jsou-li splněny 
tyto podmínky:

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 
povolenek a derivátů, na které se vztahuje 
obchodní povinnost podle článku 24, jsou-
li splněny tyto podmínky:

Or. en
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Odůvodnění

Požadovat, aby systematičtí internalizátoři poskytovali jednotné kotace pro konkrétní nástroj 
u všech klientů, znamená, že nemohou rozlišovat ceny, aby zohlednili úvěrové riziko 
protistran, které mají při provádění nestandardních, nekolateralizovaných derivátových 
transakcí s nefinančními podniky řídit. Povinnost stanovit kotace by se proto měla omezit na 
deriváty, na které se vztahuje obchodní povinnost podle článku 24.

Pozměňovací návrh 424
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 
povolenek a derivátů, jež jsou způsobilé ke 
zúčtování či byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo jsou obchodovány 
v systému MTF či OTF, jsou-li splněny 
tyto podmínky:

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace těchto nástrojů:

i) dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které jsou přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu a pro které byl 
vydán prospekt podle směrnice 
2003/71/ES;
ii) emisní povolenky; a
iii) deriváty, u nichž je na základě 
klientovy žádosti o kotaci nařízeno, že 
mají být centrálně zúčtovány a 
obchodovány na regulovaném trhu, MTF 
nebo OTF, a žádná pravidla klientovi 
nebrání v přístupu na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Astrid Lulling
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Povinnost kotace uvedená v prvním 
odstavci se uplatní pouze tehdy, jsou-li 
splněny všechny tyto podmínky:
a) systematický internalizátor je požádán 
o kotaci klientem;
b) kotace se týká nástroje, který je 
likvidní;
c) kotace nepřekročí maloobchodní tržní 
objem;
d) doba platnosti kotace je stanovena 
předem;
e) systematický internalizátor souhlasí 
s poskytnutím kotace.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost systematických internalizátorů zveřejňovat pevné kotace je třeba naprosto přesně 
vymezit, neboť se tím zajistí, aby tato povinnost odpovídala tržní struktuře každého 
konkrétního druhu nástroje, pro niž je zásadní jeho likvidita. Režim systematických 
internalizátorů musí rovněž vzít v potaz zvláštní potřeby různých kategorií klientů a nabídnout 
nejvhodnější úroveň transparentnosti.

Pozměňovací návrh 426
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou požádáni o kotaci klientem 
systematického internalizátora;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 427
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) souhlasí s poskytnutím kotace. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Systematičtí internalizátoři jsou 
oprávněni své kotace kdykoli aktualizovat 
nebo je stáhnout, aby byli schopni 
reagovat na změnu tržních podmínek 
nebo je-li to zapotřebí k napravení 
technických chyb.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace poskytované podle odstavce 
1 jiným klientům investičního podniku 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
na základě své obchodní politiky.

2. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace poskytované podle odstavce 
1 jiným klientům investičního podniku 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
na základě své obchodní politiky.
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Systematičtí internalizátoři mohou na 
základě své obchodní politiky rozhodnout, 
kterým investorům umožní přístup ke 
svým kotacím.  Pro přístup k jejich 
kotacím musí existovat jasná pravidla. 
Systematičtí internalizátoři mohou 
odmítnout uzavřít nebo mohou ukončit 
obchodní vztahy s investory na základě 
zvážení činitelů obchodní povahy, jakými 
jsou například solventnost investora, 
riziko protistrany a konečné vypořádání 
transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace poskytované podle odstavce 
1 jiným klientům investičního podniku 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
na základě své obchodní politiky.

2. Systematičtí internalizátoři poskytují na 
vyžádání pevné kotace poskytované podle 
odstavce 1 jiným klientům investičního 
podniku objektivním a nediskriminačním 
způsobem na základě své obchodní 
politiky. Systematičtí internalizátoři 
mohou na základě své obchodní politiky 
rozhodnout, kterým investorům umožní 
přístup ke svým kotacím.  Pro přístup 
k jejich kotacím musí existovat jasná 
pravidla, včetně zvážení činitelů obchodní 
povahy, jakými jsou například solventnost 
investora, riziko protistrany a konečné 
vypořádání transakce.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky předobchodní transparentnosti by měly být pro likvidní nástroje přísnější než pro 
nástroje méně likvidní. V současnosti je režim systematických internalizátorů pro neakciové 
nástroje více omezující než obdobný systém v oblasti akciových nástrojů. Tím, že bude uveden 
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do souladu s požadavky na systematické internalizátory v oblasti akciových nástrojů, tento 
pozměňovací návrh zajistí, aby požadavky na kotování pevných příjmů a derivátů byly 
alespoň tak pružné, jako jsou požadavky stanovené pro akciové nástroje. Nyní jsou více 
normativní.

Pozměňovací návrh 431
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace poskytované podle odstavce 
1 jiným klientům investičního podniku 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
na základě své obchodní politiky.

2. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace poskytované podle odstavce 
1 jiným klientům investičního podniku 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
na základě své obchodní politiky.
Systematičtí internalizátoři jsou oprávněni 
své kotace aktualizovat, aby byli schopni 
reagovat na změnu tržních podmínek 
nebo je-li to zapotřebí k napravení chyb.

Or. en

Odůvodnění

K plnému využití režimu systematických internalizátorů je nezbytné, aby organizátoři byli 
schopni na podmínky na trhu reagovat, jinak budou pouze kotovat vysoké ceny, jimiž budou 
chtít zabránit veškerému riziku.

Pozměňovací návrh 432
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace poskytované podle odstavce 
1 jiným klientům investičního podniku 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
na základě své obchodní politiky.

2. Systematičtí internalizátoři poskytují
pevné kotace poskytované podle odstavce 
1 jiným klientům investičního podniku 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
na základě své obchodní politiky, a to 
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v souvislosti s transakcemi o objemu 
nižším než 100 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace poskytované podle odstavce 
1 jiným klientům investičního podniku 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
na základě své obchodní politiky.

2. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace, pokud kotovaný objem 
nepřekročí konkrétní objem pro daný 
nástroj, jiným klientům investičního 
podniku objektivním a nediskriminačním 
způsobem na základě své obchodní 
politiky.

Or. en

Odůvodnění

Povinné zveřejňování jakékoli kotace by mohlo mít závažný dopad na cenu dluhopisů a 
investory by mohlo odradit od příkazů.

Pozměňovací návrh 434
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace poskytované podle odstavce 
1 jiným klientům investičního podniku 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
na základě své obchodní politiky.

2. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace poskytované podle odstavce 
1 jiným klientům investičního podniku 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
na základě své obchodní politiky, a to 
v souvislosti s kotovaným objemem 
nepřekračujícím konkrétní objem pro 
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daný nástroj.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace poskytované podle odstavce 
1 jiným klientům investičního podniku 
objektivním a nediskriminačním 
způsobem na základě své obchodní 
politiky.

2. Povinnost kotace uvedená v prvním 
odstavci se musí uplatnit pouze tehdy, 
pokud jsou splněny všechny tyto 
podmínky:

a) systematický internalizátor je požádán 
o kotaci klientem ochotným provádět 
příkaz;
b) kotace se týká nástroje, který je 
likvidní;
c) kotace nepřekročí obvyklý tržní objem;
d) systematický internalizátor souhlasí 
s poskytnutím kotace.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zaváží se k transakcím s jakýmkoli 
jiným klientem, kterému je kotace 
poskytnuta za zveřejněných podmínek, 
nepřekročí-li kotovaný objem konkrétní 

3. Zaváží se k transakcím s jakýmkoli 
jiným klientem, kterému je kotace 
poskytnuta za zveřejněných podmínek, 
nepřekročí-li kotovaný objem konkrétní 
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objem pro daný nástroj. maloobchodní objem pro daný nástroj.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zaváží se k transakcím s jakýmkoli 
jiným klientem, kterému je kotace 
poskytnuta za zveřejněných podmínek, 
nepřekročí-li kotovaný objem konkrétní 
objem pro daný nástroj.

3. Zaváží se k transakcím s jakýmkoli 
jiným klientem, kterému je kotace 
poskytnuta na základě jejich obchodní 
politiky, nepřekročí-li kotovaný objem 
konkrétní objem pro daný nástroj.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že při poskytování kotace jiným klientům může systematický 
internalizátor vzít v potaz opatření, jako je například riziko protistrany aj., která se odrážejí 
v jeho obchodní politice.

Pozměňovací návrh 438
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zaváží se k transakcím s jakýmkoli 
jiným klientem, kterému je kotace 
poskytnuta za zveřejněných podmínek, 
nepřekročí-li kotovaný objem konkrétní 
objem pro daný nástroj.

3. Zaváží se k transakcím s jakýmkoli 
jiným klientem, kterému je kotace 
poskytnuta za zveřejněných podmínek, 
nepřekročí-li kotovaný objem transakce 
100 000 EUR. ESMA vypracuje regulační 
technické normy, aby změnil nebo 
aktualizoval tuto prahovou hodnotu nebo 
aby stanovil různé prahové hodnoty pro 
konkrétní nástroje, zejména pokud je 
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jejich problémem likvidita.

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 likvidita jimi nebude téměř 
dotčena), zato dostatečně vysoká, aby zahrnula většinu maloobchodního obchodování.

Pozměňovací návrh 439
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zaváží se k transakcím s jakýmkoli 
jiným klientem, kterému je kotace 
poskytnuta za zveřejněných podmínek, 
nepřekročí-li kotovaný objem konkrétní 
objem pro daný nástroj.

3. Systematičtí internalizátoři jsou 
oprávněni své kotace kdykoli aktualizovat 
nebo je změnit, aby byli schopni reagovat 
na změnu tržních podmínek nebo je-li to 
zapotřebí k napravení technických chyb.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Systematičtí internalizátoři mohou 
nediskriminačním a transparentním 
způsobem omezit počet transakcí s klienty, 
ke kterým se zaváží, podle jakékoli kotace.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Systematičtí internalizátoři mohou 
nediskriminačním a transparentním 
způsobem omezit počet transakcí s klienty, 
ke kterým se zaváží, podle jakékoli kotace.

4. Systematičtí internalizátoři mohou 
nediskriminačním a transparentním 
způsobem omezit počet transakcí s klienty, 
ke kterým se zaváží, podle jakékoli kotace 
v souladu s odstavcem 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Kotace vytvořené podle odstavce 1 
v objemu uvedeném v odstavci 3 se 
zveřejňují způsobem snadno dostupným 
pro ostatní účastníky trhu za přiměřených 
obchodních podmínek.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kotace zajistí, aby podnik splňoval své 
povinnosti podle článku 27 směrnice 

vypouští se
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[nová směrnice MiFID], a odrážejí 
převažující tržní podmínky, pokud jde 
o ceny, za kterých jsou transakce 
uzavírány u stejných nebo podobných 
nástrojů na regulovaných trzích, 
v systému MTF nebo OTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kotace zajistí, aby podnik splňoval své 
povinnosti podle článku 27 směrnice [nová 
směrnice MiFID], a odrážejí převažující 
tržní podmínky, pokud jde o ceny, za 
kterých jsou transakce uzavírány u stejných 
nebo podobných nástrojů na regulovaných 
trzích, v systému MTF nebo OTF.

6. Kotace maloobchodního objemu zajistí, 
aby podnik splňoval své povinnosti podle 
článku 27 směrnice [nová směrnice 
MiFID], a odrážejí převažující tržní 
podmínky, pokud jde o ceny, za kterých 
jsou transakce uzavírány u stejných nebo 
podobných nástrojů na regulovaných 
trzích, v systému MTF nebo OTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kotace zajistí, aby podnik splňoval své 
povinnosti podle článku 27 směrnice [nová 
směrnice MiFID], a odrážejí převažující 
tržní podmínky, pokud jde o ceny, za 
kterých jsou transakce uzavírány u stejných 
nebo podobných nástrojů na regulovaných 

6. Kotace zajistí, aby podnik splňoval své 
povinnosti podle článku 27 směrnice [nová 
směrnice MiFID], a odrážejí převažující 
tržní podmínky, pokud jde o ceny, za 
kterých jsou transakce uzavírány u stejných 
nebo podobných nástrojů na regulovaných 
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trzích, v systému MTF nebo OTF. trzích, v systému MTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Investiční podnik, který působí jako 
systematický internalizátor v nástrojích 
uvedených v čl. 17 odst. 1, stanoví a 
udržuje účinná opatření a postupy, 
v souladu s činnostmi, kterými se 
vyznačuje systematický internalizátor, pro 
pravidelné sledování toho, zda klienti jeho 
pravidla a postupy dodržují. Systematický 
internalizátor sleduje transakce 
prováděné klienty v rámci svých systémů, 
aby odhalil porušování těchto pravidel a 
postupů, veškeré obchodní podmínky 
narušující řádné fungování trhu nebo 
veškeré chování, které by mohlo svědčit 
o zneužívání trhu.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohl být režim systematického internalizátora použit pro obchodní povinnosti při
obchodování s deriváty, musí obsahovat systémy a kontroly pro zajištění jeho odolnosti a 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 447
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Systematičtí internalizátoři jsou 
oprávněni své kotace kdykoli aktualizovat, 
aby byli schopni reagovat na změnu 
tržních podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby systematičtí internalizátoři byli schopni aktualizovat kotace a reagovat na 
výkyvy na trhu.

Pozměňovací návrh 448
Alfredo Pallone

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Množství zveřejňovaných údajů a 
četnost poskytování veřejnosti se stanoví 
úměrně emisím, objemu transakcí a 
charakteristikám vnitrostátních trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Systematický internalizátor ohlašuje 
příslušnému orgánu významná porušení 
pravidel systému a postupů, veškeré 
obchodní podmínky narušující řádné 
fungování trhu nebo veškeré chování, 
které by mohlo svědčit o zneužívání trhu. 
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Systematický internalizátor také 
neprodleně podává informace orgánu 
pověřenému vyšetřováním a stíháním 
zneužití trhu a poskytuje tomuto orgánu 
veškerou pomoc při vyšetřování a stíhání 
zneužití trhu, ke kterému došlo v jeho 
systémech nebo jejich prostřednictvím.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohl být režim systematického internalizátora použit pro obchodní povinnosti při 
obchodování s deriváty, musí obsahovat systémy a kontroly pro zajištění jeho odolnosti a 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 450
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány a ESMA sledují 
uplatňování tohoto článku, pokud jde 
o objemy, jejichž kotace jsou poskytovány 
klientům investičního podniku a jiným 
účastníkům trhu v souvislosti s jinou 
obchodní činností podniku, a o to, do jaké 
míry kotace odrážejí převažující tržní 
podmínky v souvislosti s transakcemi se 
stejnými nebo podobnými nástroji, které se 
odehrávají na regulovaných trzích, 
v systému MTF či OTF. Do dvou let od 
data vstupu v platnost předloží ESMA 
Komisi zprávu o uplatňování tohoto
článku. V případě významné kotace a 
obchodní činnosti těsně nad prahovým 
objemem uvedeným v čl. 17 odst. 3 nebo 
mimo převažující tržní podmínky předloží 
Komisi zprávu před uplynutím této lhůty.

1. Příslušné orgány a ESMA sledují 
uplatňování tohoto článku, pokud jde 
o objemy, jejichž kotace jsou poskytovány 
klientům investičního podniku a jiným 
účastníkům trhu v souvislosti s jinou 
obchodní činností podniku, a o to, do jaké 
míry kotace odrážejí převažující tržní 
podmínky v souvislosti s transakcemi se 
stejnými nebo podobnými nástroji, které se 
odehrávají na regulovaných trzích, 
v systému MTF. Do dvou let od data 
vstupu v platnost předloží ESMA Komisi 
zprávu o uplatňování tohoto článku. 
V případě významné kotace a obchodní 
činnosti těsně nad prahovým objemem 
uvedeným v čl. 17 odst. 3 nebo mimo 
převažující tržní podmínky předloží 
Komisi zprávu před uplynutím této lhůty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 451
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření, která stanoví 
objemy uvedené v čl. 17 odst. 3 pro 
transakce podniku s jakýmkoli jiným 
klientem, jemuž je kotace poskytnuta.

2. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, jimiž
stanoví objemy uvedené v čl. 17 odst. 3 pro 
transakce podniku s jakýmkoli jiným 
klientem, jemuž je kotace poskytnuta.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se jednat o technické určení, které provede orgán ESMA, jelikož má v této oblasti 
více odborných znalostí než Komise.

Pozměňovací návrh 452
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření, která stanoví
objemy uvedené v čl. 17 odst. 3 pro 
transakce podniku s jakýmkoli jiným 
klientem, jemuž je kotace poskytnuta.

2. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem s cílem 
upřesnit objemy uvedené v článku 17 pro 
transakce podniku s jakýmkoli jiným 
klientem, jemuž je kotace poskytnuta. Tyto 
objemy odpovídají objemu, jenž je 
v příslušné podkategorii nástroje v rámci 
kategorie aktiv obvykle prováděn 
maloobchodním investorem.
ESMA uvedené návrhy regulačních 
technických norem předá Komisi do ...*. 
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 



PE489.477v01-00 82/181 AM\901886CS.doc

CS

podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu ochrany maloobchodních klientů a zároveň podpoření likvidity na velkoobchodních 
trzích by se povinnosti předobchodního zveřejňování kotací pro obchodování systematických 
internalizátorů s neakciovými nástroji měly vztahovat na obvyklý objem maloobchodních 
transakcí v podkategorii daného nástroje. Jedná se o technickou otázku, která vyžaduje 
podrobnější znalosti trhu, a proto je vhodnější, aby odpovědnost nesl orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 453
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření, která stanoví 
objemy uvedené v čl. 17 odst. 3 pro 
transakce podniku s jakýmkoli jiným 
klientem, jemuž je kotace poskytnuta.

2. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření, která stanoví 
objemy uvedené v čl. 17 odst. 3 pro 
transakce podniku s jakýmkoli jiným 
klientem, jemuž je kotace poskytnuta. Tato 
opatření stanoví, že jejich účelem je 
posílení transparentnosti pro 
maloobchodní investory, a vymezují 
kategorie nástrojů z hlediska kategorií 
aktiv, objemu a likvidity.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím aktů 3. Komise přijme prostřednictvím aktů 
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v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření, která 
objasňují, co jsou přiměřené obchodní 
podmínky zveřejňování kotací uvedené 
v čl. 17 odst. 5.

v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření, která objasňují, co 
jsou přiměřené obchodní podmínky 
zveřejňování kotací uvedené v čl. 17 
odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření, která 
objasňují, co jsou přiměřené obchodní 
podmínky zveřejňování kotací uvedené 
v čl. 17 odst. 5.

3. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření, která objasňují, co 
jsou přiměřené obchodní podmínky 
zveřejňování kotací uvedené v čl. 17 
odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné doplnit v této oblasti právní předpisy, aby bylo možné účinně uplatnit ostatní části 
článku.

Pozměňovací návrh 456
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...1.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
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přijímat regulační technické normy 
uvedené v pododstavci 2 v souladu 
s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
__________________
1 Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty či 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo obchodovanými v systému MTF 
či OTF, zveřejňují objem a cenu těchto 
transakcí, jakož i čas, kdy byly uzavřeny. 
Tyto informace se zveřejňují 
prostřednictvím APA.

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty či 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo obchodovanými v systému MTF, 
zveřejňují objem a cenu těchto transakcí, 
jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto 
informace se zveřejňují prostřednictvím 
APA.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
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s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty či 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo obchodovanými v systému MTF 
či OTF, zveřejňují objem a cenu těchto 
transakcí, jakož i čas, kdy byly uzavřeny. 
Tyto informace se zveřejňují 
prostřednictvím APA.

s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty či 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo obchodovanými v systému MTF, 
zveřejňují objem a cenu těchto transakcí, 
jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto 
informace se zveřejňují prostřednictvím 
APA.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty či 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo obchodovanými v systému MTF 
či OTF, zveřejňují objem a cenu těchto 
transakcí, jakož i čas, kdy byly uzavřeny. 
Tyto informace se zveřejňují 
prostřednictvím APA.

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty či 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo obchodovanými v systému MTF 
či OTF, zveřejňují objem a cenu těchto 
transakcí, jakož i čas, kdy byly uzavřeny. 
Tyto informace se zveřejňují 
prostřednictvím APA. Informace jsou 
poskytovány bez jakéhokoli poplatku 
jakékoli straně, ať komerční nebo 
veřejné, 15 minut po zveřejnění transakce.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění těchto informací je v okamžiku, který je vzhledem k technickým možnostem co 
nejbližší reálnému času, a za přiměřených obchodních podmínek.
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Pozměňovací návrh 460
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty či 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo obchodovanými v systému MTF 
či OTF, zveřejňují objem a cenu těchto 
transakcí, jakož i čas, kdy byly uzavřeny. 
Tyto informace se zveřejňují 
prostřednictvím APA.

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty či
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo obchodovanými v systému MTF 
či OTF, zveřejňují v okamžiku, který je 
vzhledem k technickým možnostem co 
nejbližší reálnému času, objem a cenu 
těchto transakcí, jakož i čas, kdy byly 
uzavřeny. Tyto informace se zveřejňují 
prostřednictvím APA.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty či 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo obchodovanými v systému MTF 
či OTF, zveřejňují objem a cenu těchto 
transakcí, jakož i čas, kdy byly uzavřeny. 
Tyto informace se zveřejňují 
prostřednictvím APA.

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty či 
jinými podobnými finančními nástroji 
přijatými k obchodování na regulovaném 
trhu nebo obchodovanými v systému MTF 
či OTF, zveřejňují objem a cenu těchto 
transakcí, jakož i čas, kdy byly uzavřeny. 
Tyto informace se zveřejňují 
prostřednictvím APA v okamžiku, který je 
vzhledem k technickým možnostem co 
nejbližší reálnému času. Pokud jde 
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o elektronické obchodování, prodleva před 
tím, než jsou poobchodní informace 
zpřístupněny, nepřesáhne dvojnásobek 
reakčního času pro provedení.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace zveřejňované v souladu 
s odstavcem 1 a lhůty, v nichž jsou 
zveřejňovány, splňují požadavky přijaté 
podle článku 6. Pokud opatření přijatá 
podle článku 6 stanoví pro určité kategorie 
transakcí s akciemi, depozitními 
certifikáty, fondy obchodovanými na 
burze, certifikáty či jinými podobnými 
finančními nástroji odklad v předávání 
zpráv, vztahuje se tato možnost obdobně na 
transakce uzavřené mimo regulované trhy, 
systémy MTF nebo OTF.

2. Informace zveřejňované v souladu 
s odstavcem 1 a lhůty, v nichž jsou 
zveřejňovány, splňují požadavky přijaté 
podle článku 6. Pokud opatření přijatá 
podle článku 6 stanoví pro určité kategorie 
transakcí s akciemi, depozitními 
certifikáty, fondy obchodovanými na 
burze, certifikáty či jinými podobnými 
finančními nástroji odklad v předávání 
zpráv, vztahuje se tato možnost obdobně na 
transakce uzavřené mimo regulované trhy, 
systémy MTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace zveřejňované v souladu 
s odstavcem 1 a lhůty, v nichž jsou 
zveřejňovány, splňují požadavky přijaté 
podle článku 6. Pokud opatření přijatá 
podle článku 6 stanoví pro určité kategorie 
transakcí s akciemi, depozitními 

2. Informace zveřejňované v souladu 
s odstavcem 1 a lhůty, v nichž jsou 
zveřejňovány, splňují požadavky přijaté 
podle článku 6. Pokud opatření přijatá 
podle článku 6 stanoví pro určité kategorie 
transakcí s akciemi, depozitními 
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certifikáty, fondy obchodovanými na 
burze, certifikáty či jinými podobnými 
finančními nástroji odklad v předávání 
zpráv, vztahuje se tato možnost obdobně na 
transakce uzavřené mimo regulované trhy, 
systémy MTF nebo OTF.

certifikáty, fondy obchodovanými na 
burze, certifikáty či jinými podobnými 
finančními nástroji odklad v předávání 
zpráv, vztahuje se tato možnost obdobně na 
transakce uzavřené mimo regulované trhy, 
systémy MTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření, jež 
stanoví následující:

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 465
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) označení pro identifikaci a rozlišení 
různých druhů transakcí včetně transakcí 
uskutečňovaných mimo burzu (OTC), 
v závislosti na jejich povaze.
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Or. en

Pozměňovací návrh 466
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA určí zásady a kritéria, 
kdy se ustanovení ohledně používání APA 
v souladu s odstavcem 1 prominou 
investičním podnikům, které provádějí 
relativně malé objemy transakcí 
s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji. 
Pro takové případy ESMA předepíše 
zvláštní ustanovení pro minimální obsah a 
formát informací zveřejňovaných za 
použití svého vlastního systému 
zveřejňování.
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Or. en

Odůvodnění

Malí zprostředkovatelé, s prokazatelně malými objemy transakcí s finančními nástroji a 
produkty uvedenými v článcích 19 a 20, by byli vystaveni nepřiměřeným provozním nákladům, 
které by dodržování ustanovení o poobchodním zveřejňování za využití APA vyžadovalo. Mělo 
by pro ně tudíž být vydáno ustanovení o výjimce, vycházející ze zásad a kritérií určených 
orgánem ESMA, jež by jim umožňovalo použít vlastní systémy zveřejňování. Toto opatření by 
nenarušovalo režim poobchodního zveřejňování a přineslo by flexibilitu a přiměřenost.

Pozměňovací návrh 468
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA určí zásady a kritéria, 
kdy se ustanovení ohledně používání APA 
v souladu s odstavcem 1 prominou 
investičním podnikům, které provádějí 
relativně malé objemy transakcí 
s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty a 
jinými podobnými finančními nástroji. 
Pro takové případy ESMA předepíše 
zvláštní ustanovení pro minimální obsah a 
formát informací zveřejňovaných za 
použití svého vlastního systému 
zveřejňování.

Or. en

Odůvodnění

Malí zprostředkovatelé, s prokazatelně malými objemy transakcí s finančními nástroji a 
produkty uvedenými v článcích 19 a 20, by byli s velkou pravděpodobností vystaveni 
nepřiměřeným provozním nákladům, které by dodržování ustanovení o poobchodním 
zveřejňování za využití APA vyžadovalo. Mělo by pro ně tudíž být vydáno ustanovení 
o výjimce, vycházející ze zásad a kritérií určených orgánem ESMA, jež by jim umožňovalo 
použít vlastní systémy zveřejňování.
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Pozměňovací návrh 469
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem [6] 
nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF nebo OTF, 
zveřejňují objem a cenu těchto transakcí, 
jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto 
informace se zveřejňují prostřednictvím 
APA.

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem [6] 
nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF, zveřejňují 
objem a cenu těchto transakcí, jakož i čas, 
kdy byly uzavřeny. Tyto informace se 
zveřejňují prostřednictvím APA.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem [6] 
nařízení [nařízení o infrastruktuře 

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem [6] 
nařízení [nařízení o infrastruktuře 
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evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF, zveřejňují 
objem a cenu těchto transakcí, jakož i čas, 
kdy byly uzavřeny. Tyto informace se 
zveřejňují prostřednictvím APA.

evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF, zveřejňují 
objem a cenu těchto transakcí, jakož i čas, 
kdy byly uzavřeny. Tyto informace se 
zveřejňují prostřednictvím APA.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem 
[6] nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF nebo OTF, 
zveřejňují objem a cenu těchto transakcí, 
jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto 
informace se zveřejňují prostřednictvím 
APA.

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování nebo jsou přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu či jsou obchodovány 
v systému MTF nebo OTF, zveřejňují 
objem a cenu těchto transakcí, jakož i čas, 
kdy byly uzavřeny. Tyto informace se 
zveřejňují prostřednictvím APA.

Or. en

Odůvodnění

Nezúčtované OTC, které se dosud ohlašují registrům obchodních údajů, nejsou dostatečně 
standardizované na to, aby bylo zveřejňování ceny užitečné. Viz také bod odůvodnění 29 
směrnice MiFID ohledně vyhnutí se dvojímu ohlašování.
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Pozměňovací návrh 472
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem [6]
nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF nebo OTF, 
zveřejňují objem a cenu těchto transakcí, 
jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto 
informace se zveřejňují prostřednictvím 
APA.

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem [9]
nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF nebo OTF, 
zveřejňují objem a cenu těchto transakcí, 
jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto 
informace se zveřejňují prostřednictvím 
APA.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem [6] 
nařízení [nařízení o infrastruktuře 

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu, s emisními povolenkami 
a s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem [6] 
nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo jsou přijaty 
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evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF nebo OTF, 
zveřejňují objem a cenu těchto transakcí, 
jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto 
informace se zveřejňují prostřednictvím 
APA.

k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF nebo OTF, 
zveřejňují objem a cenu těchto transakcí, 
jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto 
informace se zveřejňují prostřednictvím 
APA.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňovat požadavky předobchodní a poobchodní transparentnosti na finanční nástroje, pro 
něž byl vydán prospekt, je nepřiměřené, s ohledem na skutečnost, že tyto nástroje mohou být 
sjednány i malými úvěrovými institucemi na velice limitovaných (a neregulovaných) trzích, 
poměr nákladů a přínosů mezi transparentností a zátěží pro úvěrovou instituci je jen velmi 
nízký a skutečné a praktické provádění by bylo nakonec „nejisté“, protože informace nejsou 
vždy k dispozici.

Pozměňovací návrh 474
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem 
[6] nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či 
jsou obchodovány v systému MTF nebo 
OTF, zveřejňují objem a cenu těchto 
transakcí, jakož i čas, kdy byly uzavřeny. 
Tyto informace se zveřejňují 
prostřednictvím APA.

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, na které se vztahují obchodní 
povinnosti podle článku 24, zveřejňují 
objem a cenu těchto transakcí, jakož i čas,
kdy byly uzavřeny. Tyto informace se 
zveřejňují prostřednictvím APA.

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

Or. en

Odůvodnění

Deriváty používané podniky jsou uzpůsobeny tak, aby flexibilně a účinně zajišťovaly rizika 
provozní činnosti. Pozměňovací návrh ruší závazek transparentnosti u těchto transakcí, neboť 
zveřejňování těchto transakcí přizpůsobených zákazníkům by mohlo vést k problémům 
s ohledem na důvěrnost údajů.

Pozměňovací návrh 475
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem [6] 
nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF nebo OTF, 
zveřejňují objem a cenu těchto transakcí, 
jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto 
informace se zveřejňují prostřednictvím
APA.

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem [6] 
nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF nebo OTF, 
zveřejňují objem a cenu těchto transakcí, 
jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto 
informace se zveřejňují prostřednictvím 
APA v okamžiku, který je vzhledem 
k technickým možnostem co nejbližší 
reálnému času. Pokud jde o elektronické 
obchodování, zpřístupnění poobchodních 
informací nepřesáhne dvojnásobek 
reakčního času pro provedení.

Or. en



PE489.477v01-00 96/181 AM\901886CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 476
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem 
[6] nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo jsou přijaty
k obchodování na regulovaném trhu či jsou 
obchodovány v systému MTF nebo OTF, 
zveřejňují objem a cenu těchto transakcí, 
jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto 
informace se zveřejňují prostřednictvím 
APA.

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt podle směrnice 2004/71/ES, 
s emisními povolenkami a s deriváty, které 
jsou přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu či jsou obchodovány v systému MTF 
nebo OTF, vztahuje-li se na příslušnou 
transakci zúčtovací povinnost, zveřejňují 
objem a cenu těchto transakcí, jakož i čas, 
kdy byly uzavřeny, za předpokladu, že se 
transakce týká likvidního finančního
nástroje a nepřekročí obvyklý tržní objem. 
Tyto informace se zveřejňují 
prostřednictvím APA.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace zveřejňované v souladu 
s odstavcem 1 a lhůty, v nichž jsou 
zveřejňovány, splňují požadavky přijaté 
podle článku 10. Pokud opatření přijatá 
podle článku 10 stanoví pro určité 
kategorie transakcí s dluhopisy, 
strukturovanými finančními produkty, 
emisními povolenkami nebo deriváty 

2. Informace zveřejňované v souladu 
s odstavcem 1 a lhůty, v nichž jsou 
zveřejňovány, splňují požadavky přijaté 
podle článku 10. Pokud opatření přijatá 
podle článku 10 stanoví pro určité 
kategorie transakcí s dluhopisy, 
strukturovanými finančními produkty, 
emisními povolenkami nebo deriváty 
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odklad v předávání zpráv, vztahuje se tato 
možnost obdobně na transakce uzavřené 
mimo regulované trhy, systémy MTF či 
OTF.

odklad v předávání zpráv, vztahuje se tato 
možnost obdobně na transakce uzavřené 
mimo regulované trhy a systémy MTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace zveřejňované v souladu 
s odstavcem 1 a lhůty, v nichž jsou 
zveřejňovány, splňují požadavky přijaté 
podle článku 10. Pokud opatření přijatá 
podle článku 10 stanoví pro určité 
kategorie transakcí s dluhopisy, 
strukturovanými finančními produkty, 
emisními povolenkami nebo deriváty 
odklad v předávání zpráv, vztahuje se tato 
možnost obdobně na transakce uzavřené 
mimo regulované trhy, systémy MTF či 
OTF.

2. Informace zveřejňované v souladu 
s odstavcem 1 a lhůty, v nichž jsou 
zveřejňovány, splňují požadavky přijaté 
podle článku 10. Pokud opatření přijatá 
podle článku 10 stanoví pro určité 
kategorie transakcí s dluhopisy, 
strukturovanými finančními produkty, 
emisními povolenkami nebo deriváty 
odklad v předávání zpráv, vztahuje se tato 
možnost obdobně na transakce uzavřené 
mimo regulované trhy a systémy MTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány mohou povolit 
investičním podnikům odložit zveřejnění 
podle článku 10.
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Or. en

Odůvodnění

Má-li být dosaženo rovných podmínek pro různá obchodní místa, měly by rovněž investiční 
podniky, které obchodují na svůj vlastní účet nebo na účet svých klientů, moci požádat 
o použití výjimky nebo o odklad zveřejnění za stejných podmínek, jako jsou stanoveny 
podmínky pro investiční podniky nebo organizátory trhu provozující systémy MTF či OTF. 
Tento požadavek je důležitý, neboť jedině investiční podniky mohou požádat o použití výjimek 
a odklad zveřejnění, probíhá-li obchodování pouze na OTC základě.

Pozměňovací návrh 480
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijmout opatření, jež 
stanoví následující:

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 481
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Orgán ESMA určí zásady a kritéria, 
kdy se ustanovení ohledně používání APA 
v souladu s odstavcem 1 prominou 
investičním podnikům, které provádějí 
relativně malé objemy transakcí 
s dluhopisy, strukturovanými finančními 
produkty, emisními povolenkami a 
deriváty. Pro takové případy ESMA 
předepíše zvláštní ustanovení pro 
minimální obsah a formát informací 
zveřejňovaných za použití svého vlastního 
systému zveřejňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Alfredo Pallone

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA určí zásady a kritéria, 
kdy se ustanovení ohledně používání APA 
v souladu s odstavcem 1 prominou 
investičním podnikům, které provádějí 
relativně malé objemy transakcí 
s dluhopisy, strukturovanými finančními 
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produkty, emisními povolenkami a 
deriváty. Pro takové případy ESMA 
předepíše zvláštní ustanovení pro 
minimální obsah a formát informací 
zveřejňovaných za použití svého vlastního 
systému zveřejňování.

Or. en

Odůvodnění

Viz čl. 19 odst. 3a.

Pozměňovací návrh 484
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Organizátor regulovaného trhu, systému 
MTF nebo OTF uchovává nejméně po 
dobu pěti let pro příslušný orgán příslušné 
údaje týkající se všech příkazů pro finanční 
nástroje sdělované prostřednictvím jejich 
systémů. Záznamy obsahují všechny údaje 
vyžadované pro účely čl. 23 odst. 1 a 2. 
Pokud jde o přístup příslušných orgánů 
k informacím podle ustanovení tohoto 
odstavce, je úkolem usnadňovat a 
koordinovat postupy pověřen orgán 
ESMA.

2. Organizátor regulovaného trhu nebo
systému MTF uchovává nejméně po dobu 
pěti let pro příslušný orgán příslušné údaje 
týkající se všech příkazů pro finanční 
nástroje sdělované prostřednictvím jejich 
systémů. Záznamy obsahují všechny údaje 
vyžadované pro účely čl. 23 odst. 1 a 2. 
Pokud jde o přístup příslušných orgánů 
k informacím podle ustanovení tohoto 
odstavce, je úkolem usnadňovat a 
koordinovat postupy pověřen orgán 
ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Organizátor regulovaného trhu, systému 
MTF nebo OTF uchovává nejméně po 
dobu pěti let pro příslušný orgán příslušné 
údaje týkající se všech příkazů pro finanční 
nástroje sdělované prostřednictvím jejich 
systémů. Záznamy obsahují všechny údaje 
vyžadované pro účely čl. 23 odst. 1 a 2. 
Pokud jde o přístup příslušných orgánů 
k informacím podle ustanovení tohoto 
odstavce, je úkolem usnadňovat a 
koordinovat postupy pověřen orgán 
ESMA.

2. Organizátor regulovaného trhu, systému 
MTF nebo OTF uchovává nejméně po 
dobu pěti let pro příslušný orgán příslušné 
údaje týkající se všech příkazů pro finanční 
nástroje sdělované prostřednictvím jejich 
systémů. Záznamy obsahují všechny údaje 
vyžadované pro účely čl. 23 odst. 1 a 3. 
Pokud jde o přístup příslušných orgánů 
k informacím podle ustanovení tohoto 
odstavce, je úkolem usnadňovat a 
koordinovat postupy pověřen orgán 
ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které provádějí 
transakce s finančními nástroji, předkládají 
hlášení obsahující podrobnosti o takových 
transakcích příslušnému orgánu co 
nejrychleji, nejpozději do konce 
následujícího pracovního dne. Příslušné 
orgány přijmou v souladu s článkem 89 
směrnice [nová směrnice MiFID] opatření 
nezbytná k zajištění toho, že tyto informace 
obdrží rovněž orgán příslušný trhu 
nejrelevantnějšího z hlediska likvidity 
těchto finančních nástrojů.

1. Investiční podniky, které provádějí 
transakce s finančními nástroji, předkládají 
hlášení obsahující podrobnosti o takových 
transakcích příslušnému orgánu co 
nejrychleji, nejpozději do konce 
následujícího pracovního dne. Příslušné 
orgány přijmou v souladu s článkem 89 
směrnice [nová směrnice MiFID] opatření 
nezbytná k zajištění toho, že tyto informace 
obdrží rovněž ESMA a orgán příslušný 
trhu nejrelevantnějšího z hlediska likvidity 
těchto finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnost stanovená v odstavci 1 
neplatí pro finanční nástroje, které nejsou 
přijaty k obchodování nebo obchodovány 
v systému MTF či OTF, pro finanční 
nástroje, jejichž hodnota nezávisí na 
hodnotě finančního nástroje přijatého 
k obchodování nebo obchodovaného 
v systému MTF či OTF, ani pro finanční 
nástroje, které nemají nebo 
pravděpodobně nebudou mít účinek na 
finanční nástroj přijatý k obchodování či 
obchodovaný v systému MTF nebo OTF.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby investiční podniky vykazovaly i transakce, které provádějí formou OTC.

Pozměňovací návrh 488
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnost stanovená v odstavci 1 
neplatí pro finanční nástroje, které nejsou 
přijaty k obchodování nebo obchodovány 
v systému MTF či OTF, pro finanční 
nástroje, jejichž hodnota nezávisí na 
hodnotě finančního nástroje přijatého 
k obchodování nebo obchodovaného 
v systému MTF či OTF, ani pro finanční 
nástroje, které nemají nebo 
pravděpodobně nebudou mít účinek na 
finanční nástroj přijatý k obchodování či 

vypouští se
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obchodovaný v systému MTF nebo OTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnost stanovená v odstavci 1 neplatí 
pro finanční nástroje, které nejsou přijaty 
k obchodování nebo obchodovány 
v systému MTF či OTF, pro finanční 
nástroje, jejichž hodnota nezávisí na 
hodnotě finančního nástroje přijatého 
k obchodování nebo obchodovaného 
v systému MTF či OTF, ani pro finanční 
nástroje, které nemají nebo pravděpodobně 
nebudou mít účinek na finanční nástroj 
přijatý k obchodování či obchodovaný 
v systému MTF nebo OTF.

2. Povinnost stanovená v odstavci 1 neplatí 
pro finanční nástroje, které nejsou přijaty 
k obchodování nebo obchodovány 
v systému MTF, pro finanční nástroje, 
jejichž hodnota nezávisí na hodnotě 
finančního nástroje přijatého 
k obchodování nebo obchodovaného 
v systému MTF, ani pro finanční nástroje, 
které nemají nebo pravděpodobně nebudou 
mít účinek na finanční nástroj přijatý 
k obchodování či obchodovaný v systému 
MTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnost stanovená v odstavci 1 neplatí 
pro finanční nástroje, které nejsou přijaty 
k obchodování nebo obchodovány 
v systému MTF či OTF, pro finanční 
nástroje, jejichž hodnota nezávisí na 
hodnotě finančního nástroje přijatého 
k obchodování nebo obchodovaného 
v systému MTF či OTF, ani pro finanční 
nástroje, které nemají nebo pravděpodobně 

2. Povinnost stanovená v odstavci 1 neplatí 
pro finanční nástroje, které nejsou přijaty 
k obchodování nebo obchodovány 
v systému MTF či OTF, pro finanční 
nástroje, jejichž hodnota nezávisí na 
hodnotě finančního nástroje přijatého 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
obchodovaného v systému MTF či OTF, 
ani pro finanční nástroje, které nemají nebo 
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nebudou mít účinek na finanční nástroj 
přijatý k obchodování či obchodovaný 
v systému MTF nebo OTF.

pravděpodobně nebudou mít účinek na 
finanční nástroj přijatý k obchodování či 
obchodovaný v systému MTF nebo OTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o názvech a číslech nakoupených nebo 
prodaných nástrojů, množství, data a časy 
provedení a ceny transakcí, informace 
k identifikaci klientů, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci osob 
a počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce a 
informace k identifikaci dotyčného 
investičního podniku. U transakcí 
neprováděných na regulovaném trhu, 
v systému MTF nebo OTF hlášení také 
obsahují informace k identifikaci druhů 
transakcí v souladu s opatřeními, která mají 
být přijata podle čl. 19 odst. 3 písm. a) a 
čl. 20 odst. 3 písm. a).

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o názvech a číslech nakoupených nebo 
prodaných nástrojů, množství, data a časy 
provedení a ceny transakcí, informace 
k identifikaci klientů, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, a 
informace k identifikaci dotyčného 
investičního podniku. U transakcí 
neprováděných na regulovaném trhu, 
v systému MTF nebo OTF hlášení také 
obsahují informace k identifikaci druhů 
transakcí v souladu s opatřeními, která mají 
být přijata podle čl. 19 odst. 3 písm. a) a 
čl. 20 odst. 3 písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí podrobných záznamů by pro regulační orgány představovalo nesmírnou zátěž, a 
proto samotné investiční podniky měly uchovávat informace ve vhodném formátu, aby z nich 
v případě šetření zneužívání trhu bylo možné zjistit, kteří jednotlivci nebo které algoritmy 
konkrétní obchod provedly.

Pozměňovací návrh 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o názvech a číslech nakoupených nebo 
prodaných nástrojů, množství, data a časy 
provedení a ceny transakcí, informace 
k identifikaci klientů, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci osob 
a počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce a 
informace k identifikaci dotyčného 
investičního podniku. U transakcí 
neprováděných na regulovaném trhu, 
v systému MTF nebo OTF hlášení také 
obsahují informace k identifikaci druhů 
transakcí v souladu s opatřeními, která mají 
být přijata podle čl. 19 odst. 3 písm. a) a 
čl. 20 odst. 3 písm. a).

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o druhu, kategorii aktiv, názvech a číslech 
nakoupených nebo prodaných nástrojů, 
množství, data a časy provedení a ceny
transakcí, informace k identifikaci klientů, 
na jejichž účet investiční podnik transakci 
uskutečnil, informace k identifikaci osob 
a počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce a 
informace k identifikaci dotyčného 
investičního podniku. U transakcí 
neprováděných na regulovaném trhu, 
v systému MTF nebo OTF hlášení také 
obsahují informace k identifikaci druhů 
transakcí v souladu s opatřeními, která mají 
být přijata podle čl. 19 odst. 3 písm. a) a 
čl. 20 odst. 3 písm. a).

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 493
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o názvech a číslech nakoupených nebo 

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o názvech a číslech nakoupených nebo 
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prodaných nástrojů, množství, data a časy 
provedení a ceny transakcí, informace 
k identifikaci klientů, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci osob 
a počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce a 
informace k identifikaci dotyčného 
investičního podniku. U transakcí 
neprováděných na regulovaném trhu,
v systému MTF nebo OTF hlášení také 
obsahují informace k identifikaci druhů 
transakcí v souladu s opatřeními, která mají 
být přijata podle čl. 19 odst. 3 písm. a) a 
čl. 20 odst. 3 písm. a).

prodaných nástrojů, množství, data a časy 
provedení a ceny transakcí, informace 
k identifikaci klientů, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci osob 
a počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce a 
informace k identifikaci dotyčného 
investičního podniku. U transakcí 
neprováděných na regulovaném trhu nebo
v systému MTF hlášení také obsahují 
informace k identifikaci druhů transakcí 
v souladu s opatřeními, která mají být 
přijata podle čl. 19 odst. 3 písm. a) a čl. 20 
odst. 3 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o názvech a číslech nakoupených nebo 
prodaných nástrojů, množství, data a časy 
provedení a ceny transakcí, informace 
k identifikaci klientů, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci osob
a počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce a 
informace k identifikaci dotyčného 
investičního podniku. U transakcí 
neprováděných na regulovaném trhu, 
v systému MTF nebo OTF hlášení také 
obsahují informace k identifikaci druhů 
transakcí v souladu s opatřeními, která mají 
být přijata podle čl. 19 odst. 3 písm. a) a 
čl. 20 odst. 3 písm. a).

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o názvech a číslech nakoupených nebo 
prodaných nástrojů, množství, data a časy 
provedení a ceny transakcí, informace 
k identifikaci klientů, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci algoritmů a 
původce těchto algoritmů zodpovědných 
za investiční rozhodnutí a uskutečnění 
transakce a informace k identifikaci 
dotyčného investičního podniku. 
U transakcí neprováděných na 
regulovaném trhu, v systému MTF nebo 
OTF hlášení také obsahují informace 
k identifikaci druhů transakcí v souladu 
s opatřeními, která mají být přijata podle 
čl. 19 odst. 3 písm. a) a čl. 20 odst. 3 
písm. a).
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Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány mají zájem na zjištění, která fyzická či právnická osoba o obchodu 
rozhodla. Vzhledem k tomu, že klienti mohou specifikovat algoritmy, které si přejí, aby 
investiční podnik v zájmu dosažení jejich cílů použil, nebo ponechat na investičním podniku, 
aby určil, jaký algoritmus k dosažení nejlepšího provedení použít, vše, co regulační orgán 
potřebuje, je totožnost osoby, která algoritmus vyvinula.

Pozměňovací návrh 495
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o názvech a číslech nakoupených nebo 
prodaných nástrojů, množství, data a časy 
provedení a ceny transakcí, informace 
k identifikaci klientů, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci osob 
a počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce a 
informace k identifikaci dotyčného 
investičního podniku. U transakcí 
neprováděných na regulovaném trhu, 
v systému MTF nebo OTF hlášení také 
obsahují informace k identifikaci druhů 
transakcí v souladu s opatřeními, která mají 
být přijata podle čl. 19 odst. 3 písm. a) a 
čl. 20 odst. 3 písm. a).

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o druhu, kategorii aktiv, názvech a číslech 
nakoupených nebo prodaných nástrojů, 
množství, data a časy provedení a ceny 
transakcí, informace k identifikaci klientů, 
na jejichž účet investiční podnik transakci 
uskutečnil, informace k identifikaci osob 
a počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce a 
informace k identifikaci dotyčného 
investičního podniku. V případě transakcí 
týkajících se komoditních derivátů zpráva 
navíc obsahuje informaci o tom, zda tato 
transakce má význam zajišťovací 
transakce v dobré víře. U transakcí 
neprováděných na regulovaném trhu, 
v systému MTF nebo OTF hlášení také 
obsahují informace k identifikaci druhů 
transakcí v souladu s opatřeními, která mají 
být přijata podle čl. 19 odst. 3 písm. a) a 
čl. 20 odst. 3 písm. a).

Or. en
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Pozměňovací návrh 496
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Investiční podnik musí vést interní 
záznamy, které jsou na vyžádání 
k dispozici příslušným orgánům, 
zahrnující informace a detaily o totožnosti 
klienta, na jehož účet investiční podnik 
transakci uskutečnil, a informace pro 
identifikaci osob a počítačových algoritmů 
v investičním podniku zodpovědných za 
investiční rozhodnutí a uskutečnění 
transakce.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí podrobných záznamů by pro regulační orgány představovalo nesmírnou zátěž, a 
proto by samotné investiční podniky měly uchovávat informace ve vhodném formátu, aby 
z nich v případě šetření zneužívání trhu bylo možné zjistit, kteří jednotlivci nebo které 
algoritmy konkrétní obchod provedly.

Pozměňovací návrh 497
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Investiční podniky, které předávají 
příkazy, uvedou při předání uvedeného 
příkazu všechny podrobnosti vyžadované 
pro účely odstavců 1 a 3. Místo uvedení 
informací k identifikaci klientů, jejichž 
jménem investiční podnik uvedený příkaz 
předal, nebo informací k identifikaci osob a 
počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 

4. Investiční podniky, které předávají 
příkazy, uvedou při předání uvedeného 
příkazu všechny podrobnosti vyžadované 
pro účely odstavců 1 a 3. Místo uvedení 
informací k identifikaci koncových klientů, 
jejichž jménem investiční podnik uvedený 
příkaz předal, nebo informací k identifikaci 
osob a počítačových algoritmů 
v investičním podniku zodpovědných za 
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rozhodnutí a uskutečnění transakce se 
může investiční podnik také rozhodnout 
ohlásit předávaný příkaz v souladu 
s požadavky podle odstavce 1.

investiční rozhodnutí a uskutečnění 
transakce se může investiční podnik také 
rozhodnout ohlásit předávaný příkaz 
v souladu s požadavky podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Organizátoři regulovaného trhu, systémů 
MTF nebo OTF ohlásí podrobnosti 
transakcí s nástroji obchodovanými na 
jejich platformě, které prostřednictvím 
jejich systémů uskutečňuje podnik, na nějž 
se toto nařízení nevztahuje, v souladu 
s odstavci 1 a 3.

5. Organizátoři regulovaného trhu nebo
systémů MTF ohlásí podrobnosti transakcí 
s nástroji obchodovanými na jejich 
platformě, které prostřednictvím jejich 
systémů uskutečňuje podnik, na nějž se 
toto nařízení nevztahuje, v souladu 
s odstavci 1 a 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Při ohlašování informací pro 
identifikaci klientů podle odstavců 3 a 4 
investiční firmy použijí:
i) identifikační číslo právního subjektu 
(organizace) k identifikaci klientů, které 
jsou právnickou nebo fyzickou osobou, ve 
tvaru 20místného alfanumerického kódu;
ii) identifikační údaj přiřazený na základě 
regulačních technických norem 
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vypracovaných orgánem ESMA osobám a 
subjektům, kterým se nepřiděluje 
identifikační číslo organizace.
Za tím účelem každý členský stát definuje 
identifikační údaj umožňující identifikaci 
jeho státních příslušníků a každého 
právního subjektu usazeného na jeho 
území. Členský stát stanoví, že 
přinejmenším na jeho vnitrostátní úrovni 
bude mít každý státní příslušník či právní 
subjekt v daném členském státě jedinečný 
identifikační údaj.
Každý členský stát bude rovněž moci 
kterýkoli vnitrostátní identifikační údaj 
sdělovat v rámci svých zpráv 
o transakcích dalším členským státům 
podle odstavců 1 a 7, aniž by tím byla 
dotčena použitelná ustanovení [směrnice 
95/46/ES a jejího revidovaného znění] 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.
Každý členský stát zajistí, aby tyto 
identifikační údaje umožňovaly jiným 
členským státům rychle získat totožnost 
klienta, a to buď prostřednictvím 
předávání klientovy totožnosti (jména) 
jako takového, nebo pomocí mechanismu 
stanovujícího klientovu totožnost (jméno), 
aniž by se musela předkládat ad hoc 
žádost příslušnému investičnímu podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Hlášení vypracovává pro příslušný orgán 6. Hlášení vypracovává pro příslušný orgán 
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investiční podnik sám či ARM jeho 
jménem nebo regulovaný trh, systém MTF 
či OTF, prostřednictvím jehož systémů 
byla transakce dokončena. Příslušný orgán 
může jako schválený mechanismus hlášení 
schválit systém párování obchodů nebo 
zpravodajský systém, včetně registrů 
obchodních údajů zaregistrovaných či 
uznaných v souladu s hlavou VI nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů). 
Pokud příslušnému orgánu podává hlášení 
o transakci přímo regulovaný trh, systém 
MTF, OTF nebo ARM, lze od povinnosti 
investičního podniku stanovené v odstavci 
1 upustit. Pokud byly transakce ohlášeny 
registru obchodních údajů v souladu 
s článkem [7] nařízení [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů) a pokud 
tato hlášení obsahují údaje požadované 
podle odstavců 1 a 3, považuje se 
povinnost investičního podniku stanovená 
v odstavci 1 za splněnou.

investiční podnik sám či ARM jeho 
jménem nebo regulovaný trh, systém MTF 
či OTF, prostřednictvím jehož systémů 
byla transakce dokončena. Příslušný orgán 
může jako schválený mechanismus hlášení 
schválit systém párování obchodů nebo 
zpravodajský systém, včetně registrů 
obchodních údajů zaregistrovaných či 
uznaných v souladu s hlavou VI nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů). 
Pokud příslušnému orgánu podává hlášení 
o transakci přímo regulovaný trh, systém 
MTF, OTF nebo ARM, lze od povinnosti 
investičního podniku stanovené v odstavci 
1 upustit. Pokud byly transakce ohlášeny 
registru obchodních údajů v souladu 
s článkem [6] nařízení [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů), který je 
schválen jako ARM, a pokud tato hlášení 
obsahují údaje požadované podle odstavců 
1 a 3, považuje se povinnost investičního 
podniku stanovená v odstavci 1 za 
splněnou.

Or. en

Odůvodnění

Dvojímu ohlašování je třeba se vyhnout, a proto je možnost schválit registry obchodních 
údajů jako ARM přínosná.

Pozměňovací návrh 501
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Hlášení vypracovává pro příslušný orgán 
investiční podnik sám či ARM jeho 
jménem nebo regulovaný trh, systém MTF 
či OTF, prostřednictvím jehož systémů 
byla transakce dokončena. Příslušný orgán 
může jako schválený mechanismus hlášení 
schválit systém párování obchodů nebo 

6. Hlášení vypracovává pro příslušný orgán 
investiční podnik sám či ARM jeho 
jménem nebo regulovaný trh nebo systém 
MTF, prostřednictvím jehož systémů byla 
transakce dokončena. Příslušný orgán 
může jako schválený mechanismus hlášení 
schválit systém párování obchodů nebo 



PE489.477v01-00 112/181 AM\901886CS.doc

CS

zpravodajský systém, včetně registrů 
obchodních údajů zaregistrovaných či 
uznaných v souladu s hlavou VI nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů). 
Pokud příslušnému orgánu podává hlášení 
o transakci přímo regulovaný trh, systém 
MTF, OTF nebo ARM, lze od povinnosti 
investičního podniku stanovené v odstavci 
1 upustit. Pokud byly transakce ohlášeny 
registru obchodních údajů v souladu 
s článkem [7] nařízení [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů) a pokud 
tato hlášení obsahují údaje požadované 
podle odstavců 1 a 3, považuje se 
povinnost investičního podniku stanovená 
v odstavci 1 za splněnou.

zpravodajský systém, včetně registrů 
obchodních údajů zaregistrovaných či 
uznaných v souladu s hlavou VI nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů). 
Pokud příslušnému orgánu podává hlášení 
o transakci přímo regulovaný trh, systém 
MTF nebo ARM, lze od povinnosti 
investičního podniku stanovené v odstavci 
1 upustit. Pokud byly transakce ohlášeny 
registru obchodních údajů v souladu 
s článkem [7] nařízení [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů) a pokud 
tato hlášení obsahují údaje požadované 
podle odstavců 1 a 3, považuje se 
povinnost investičního podniku stanovená 
v odstavci 1 za splněnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Hlášení vypracovává pro příslušný orgán 
investiční podnik sám či ARM jeho 
jménem nebo regulovaný trh, systém MTF 
či OTF, prostřednictvím jehož systémů 
byla transakce dokončena. Příslušný orgán 
může jako schválený mechanismus hlášení 
schválit systém párování obchodů nebo 
zpravodajský systém, včetně registrů 
obchodních údajů zaregistrovaných či 
uznaných v souladu s hlavou VI nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů). 
Pokud příslušnému orgánu podává hlášení 
o transakci přímo regulovaný trh, systém 
MTF, OTF nebo ARM, lze od povinnosti 
investičního podniku stanovené v odstavci 
1 upustit. Pokud byly transakce ohlášeny 
registru obchodních údajů v souladu 
s článkem [7] nařízení [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů) a pokud 

6. Hlášení vypracovává pro příslušný orgán 
investiční podnik sám či ARM jeho 
jménem nebo regulovaný trh, systém MTF 
či OTF, prostřednictvím jehož systémů 
byla transakce dokončena. Příslušný orgán 
může jako schválený mechanismus hlášení 
schválit systém párování obchodů nebo 
zpravodajský systém, včetně registrů 
obchodních údajů zaregistrovaných či 
uznaných v souladu s hlavou VI nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů). 
Pokud příslušnému orgánu podává hlášení 
o transakci přímo regulovaný trh, systém 
MTF, OTF nebo ARM, lze od povinnosti 
investičního podniku stanovené v odstavci 
1 upustit. Pokud byly transakce ohlášeny 
registru obchodních údajů v souladu 
s článkem [9] nařízení [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů) a pokud 



AM\901886CS.doc 113/181 PE489.477v01-00

CS

tato hlášení obsahují údaje požadované 
podle odstavců 1 a 3, považuje se 
povinnost investičního podniku stanovená 
v odstavci 1 za splněnou.

tato hlášení obsahují údaje požadované 
podle odstavců 1 a 3, považuje se 
povinnost investičního podniku stanovená 
v odstavci 1 za splněnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Hlášení vypracovává pro příslušný orgán 
investiční podnik sám či ARM jeho 
jménem nebo regulovaný trh, systém MTF 
či OTF, prostřednictvím jehož systémů 
byla transakce dokončena. Příslušný orgán 
může jako schválený mechanismus hlášení 
schválit systém párování obchodů nebo 
zpravodajský systém, včetně registrů 
obchodních údajů zaregistrovaných či 
uznaných v souladu s hlavou VI nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů). 
Pokud příslušnému orgánu podává hlášení 
o transakci přímo regulovaný trh, systém 
MTF, OTF nebo ARM, lze od povinnosti 
investičního podniku stanovené v odstavci 
1 upustit. Pokud byly transakce ohlášeny 
registru obchodních údajů v souladu 
s článkem [7] nařízení [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů) a pokud 
tato hlášení obsahují údaje požadované 
podle odstavců 1 a 3, považuje se 
povinnost investičního podniku stanovená 
v odstavci 1 za splněnou.

6. Hlášení vypracovává pro příslušný orgán 
investiční podnik sám či ARM jeho 
jménem nebo regulovaný trh, systém MTF 
či OTF, prostřednictvím jehož systémů 
byla transakce dokončena. Příslušný orgán 
může jako schválený mechanismus hlášení 
schválit systém párování obchodů nebo 
zpravodajský systém, včetně registrů 
obchodních údajů zaregistrovaných či 
uznaných v souladu s hlavou VI nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů). 
Pokud příslušnému orgánu podává hlášení 
o transakci přímo regulovaný trh, systém 
MTF, OTF nebo ARM, lze od povinnosti 
investičního podniku stanovené v odstavci 
1 upustit. Pokud byly transakce ohlášeny 
registru obchodních údajů v souladu 
s článkem [7] nařízení [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů) a pokud 
tato hlášení obsahují údaje požadované 
podle odstavců 1 a 3, včetně příslušných 
regulačních technických norem ohledně 
formy a obsahu zpráv, a soustavně jsou 
předkládány relevantnímu příslušnému 
orgánu v časové lhůtě stanovené 
v odstavci 1, považuje se povinnost 
investičního podniku stanovená v odstavci 
1 za splněnou.
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Or. en

Pozměňovací návrh 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 7 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány předkládají veškeré 
informace obdržené podle tohoto článku 
společnému systému určenému orgánem 
ESMA pro nahlašování transakcí na 
úrovni Unie. Tento společný systém 
relevantním příslušným orgánům umožní 
přístup ke všem informacím ohlášeným 
podle tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Ohlášení informací o transakci by mělo být snadno přístupné v rámci společného systému na 
evropské úrovni, určeného co možná nejdříve orgánem ESMA, nikoli až jako eventuální 
výsledek ustanovení o přezkumu provedeného dva roky po vstupu navrhovaného nařízení 
MAR v platnost. Mimoto by ESMA měl vypracovat návrhy regulačních technických norem ke 
stanovení mechanismu, který by zajišťoval účinnou výměnu informací mezi tímto systémem a 
příslušnými orgány. (Návrh ECB)

Pozměňovací návrh 505
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) standardy a formáty údajů pro informace 
zveřejňované v souladu s odstavci 1 a 3, 
včetně metod a opatření pro ohlašování 
finančních transakcí a formy a obsahu 
těchto hlášení;

a) standardy a formáty údajů pro informace 
ohlašované v souladu s odstavci 1 a 3, 
včetně metod a opatření pro ohlašování 
finančních transakcí a formy a obsahu 
těchto hlášení;
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Odůvodnění

Podle odstavců 1 a 3 by transakce měly být ohlašovány, nikoli zveřejňovány.

Pozměňovací návrh 506
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odkazy na nakoupené nebo prodané 
nástroje, množství, data a časy uskutečnění 
a ceny transakcí, informace a detaily 
o totožnosti klienta, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci osob a 
počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce, 
informace k identifikaci dotčeného 
investičního podniku, způsob uskutečnění 
transakce a datová pole potřebná ke 
zpracování a analýze hlášení o transakcích 
v souladu s odstavcem 3.

c) odkazy na nakoupené nebo prodané 
nástroje, množství, data a časy uskutečnění 
a ceny transakcí, informace a detaily 
o totožnosti klienta, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci dotčeného 
investičního podniku, způsob uskutečnění 
transakce a datová pole potřebná ke 
zpracování a analýze hlášení o transakcích 
v souladu s odstavcem 3.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí podrobných záznamů by pro regulační orgány představovalo nesmírnou zátěž, a 
proto by samotné investiční podniky měly uchovávat informace ve vhodném formátu, aby 
z nich v případě šetření zneužívání trhu bylo možné zjistit, kteří jednotlivci nebo které 
algoritmy konkrétní obchod provedly.

Pozměňovací návrh 507
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odkazy na nakoupené nebo prodané 
nástroje, množství, data a časy uskutečnění 
a ceny transakcí, informace a detaily 
o totožnosti klienta, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci osob a 
počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce, 
informace k identifikaci dotčeného 
investičního podniku, způsob uskutečnění 
transakce a datová pole potřebná ke 
zpracování a analýze hlášení o transakcích 
v souladu s odstavcem 3.

c) odkazy na nakoupené nebo prodané 
nástroje, množství, data a časy uskutečnění 
a ceny transakcí, informace a detaily 
o totožnosti klienta, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci algoritmů a 
původce těchto algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce, 
informace k identifikaci dotčeného 
investičního podniku, způsob uskutečnění 
transakce a datová pole potřebná ke 
zpracování a analýze hlášení o transakcích 
v souladu s odstavcem 3.

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány mají zájem na zjištění toho, která fyzická nebo právnická osoba o obchodu 
rozhodla. Vzhledem k tomu, že klienti mohou specifikovat algoritmy, které si přejí, aby 
investiční podnik v zájmu dosažení jejich cílů použil, nebo ponechat na investičním podniku, 
aby určil, jaký algoritmus k dosažení nejlepšího provedení použít, vše, co regulační orgán 
potřebuje, je totožnost osoby, která algoritmus vyvinula.

Pozměňovací návrh 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zpracování společného systému 
uvedeného v odstavci 7 a postupů pro 
výměnu informací mezi tímto systémem a 
příslušnými orgány.

Or. en

Odůvodnění

Ohlášení informací o transakci by mělo být snadno přístupné v rámci společného systému na 
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evropské úrovni, určeného co možná nejdříve orgánem ESMA, nikoli až jako eventuální 
výsledek ustanovení o přezkumu provedeného dva roky po vstupu navrhovaného nařízení 
MAR v platnost. Mimoto by ESMA měl vypracovat návrhy regulačních technických norem ke 
stanovení mechanismu, který by zajišťoval účinnou výměnu informací mezi tímto systémem a 
příslušnými orgány. (návrh ECB)

Pozměňovací návrh 509
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) kritéria pro určení zajišťovacích 
činností v dobré víře týkajících se 
komodity a s tím spojený důkaz, který by 
mohl být od investičních podniků 
vyžadován na podporu jejich tvrzení, že 
transakce splňuje stanovená kritéria.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) podmínky, za nichž budou členskými 
státy vytvářeny, přidělovány a vedeny 
vnitrostátní identifikační údaje, a 
podmínky toho, jak budou tyto 
vnitrostátní identifikační údaje používány 
investičními podniky, tak aby poskytovaly 
v souladu s odstavci 3 až 5 informace pro 
identifikaci klientů v hlášeních 
o transakci, jež mají tyto podniky 
povinnost sestavovat podle odstavce 1;
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Pozměňovací návrh 511
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 – pododstavec 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) mechanismy, které členské státy 
musejí zavést s cílem zajistit, aby kterýkoli 
členský stát měl účinný přístup 
k totožnosti (jménu) klienta investičního 
podniku prostřednictvím systému, který 
bude schopen dešifrovat vnitrostátní kódy 
k identifikaci klienta, aniž by se musely 
předkládat ad hoc žádosti příslušnému 
investičnímu podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA předloží uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…].

ESMA předloží uvedené návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]. Návrhy norem zohlední potřebu 
jednotného přístupu z hlediska povinností 
a regulačních technických norem 
vypracovaných podle článku 9 nařízení 
[.../...EMIR].

Or. en
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Odůvodnění

Pro účely sledování nákladů a systémových rizik je důležité to, aby byly povinnosti spojené 
s předkládáním zpráv ve vztahu k orgánům dohledu uvedeny do souladu se směrnicí MiFID a 
nařízením EMIR.

Pozměňovací návrh 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dva roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží ESMA Komisi zprávu 
o fungování tohoto článku, včetně toho, 
zda obsah a formát hlášení o transakcích 
obdržených a vyměňovaných mezi 
příslušnými orgány umožňuje komplexně 
sledovat činnosti investičních podniků 
v souladu s článkem 21. Komise může 
přijmout kroky k navržení jakýchkoli 
změn, včetně ustanovení o předávání 
transakcí systému určenému orgánem 
ESMA a nikoli příslušným orgánům, což 
relevantním příslušným orgánům umožní 
přístup ke všem informacím ohlášeným 
podle tohoto článku.

9. Dva roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží ESMA Komisi zprávu 
o fungování tohoto článku, včetně toho, 
zda obsah a formát hlášení o transakcích 
obdržených a vyměňovaných mezi 
společným systémem uvedeným v odstavci 
7 a příslušnými orgány umožňuje 
komplexně sledovat činnosti investičních 
podniků v souladu s článkem 21. Komise 
může přijmout kroky k navržení jakýchkoli 
změn, včetně ustanovení o předávání 
transakcí pouze společnému systému 
uvedenému v odstavci 7 a nikoli 
příslušným orgánům.

Or. en

Odůvodnění

 Ohlášení informací o transakci by mělo být snadno přístupné v rámci společného systému na 
evropské úrovni, určeného co možná nejdříve orgánem ESMA, nikoli až jako eventuální 
výsledek ustanovení o přezkumu provedeného dva roky po vstupu navrhovaného nařízení 
MAR v platnost. Mimoto by ESMA měl vypracovat návrhy regulačních technických norem ke 
stanovení mechanismu, který by zajišťoval účinnou výměnu informací mezi tímto systémem a 
příslušnými orgány. (návrh ECB)

Pozměňovací návrh 514
Sharon Bowles
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dva roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží ESMA Komisi zprávu 
o fungování tohoto článku, včetně toho, 
zda obsah a formát hlášení o transakcích 
obdržených a vyměňovaných mezi 
příslušnými orgány umožňuje komplexně 
sledovat činnosti investičních podniků 
v souladu s článkem 21. Komise může 
přijmout kroky k navržení jakýchkoli 
změn, včetně ustanovení o předávání 
transakcí systému určenému orgánem 
ESMA a nikoli příslušným orgánům, což 
relevantním příslušným orgánům umožní
přístup ke všem informacím ohlášeným 
podle tohoto článku.

9. Dva roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží ESMA Komisi zprávu 
o fungování tohoto článku, včetně jeho 
návaznosti na další povinnosti spojené 
s předkládáním zpráv podle nařízení 
[nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů] a toho, zda obsah a formát hlášení 
o transakcích obdržených a vyměňovaných 
mezi příslušnými orgány umožňuje 
komplexně sledovat činnosti investičních 
podniků v souladu s článkem 21 tohoto 
nařízení. Komise může přijmout kroky 
k navržení jakýchkoli změn, včetně 
ustanovení o předávání transakcí systému 
určenému orgánem ESMA a nikoli 
příslušným orgánům, což by relevantním 
příslušným orgánům umožnilo přístup ke 
všem informacím ohlášeným podle tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dva roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží ESMA Komisi zprávu 
o fungování tohoto článku, včetně toho, 
zda obsah a formát hlášení o transakcích 
obdržených a vyměňovaných mezi 
příslušnými orgány umožňuje komplexně 
sledovat činnosti investičních podniků 
v souladu s článkem 21. Komise může 
přijmout kroky k navržení jakýchkoli 
změn, včetně ustanovení o předávání 

9. Dva roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží ESMA Komisi zprávu 
o fungování tohoto článku, včetně jeho 
návaznosti na další povinnosti spojené 
s předkládáním zpráv dle nařízení 
[nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů] a toho, zda obsah a formát hlášení 
o transakcích obdržených a vyměňovaných 
mezi příslušnými orgány umožňuje 
komplexně sledovat činnosti investičních 
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transakcí systému určenému orgánem 
ESMA a nikoli příslušným orgánům, což 
relevantním příslušným orgánům umožní 
přístup ke všem informacím ohlášeným 
podle tohoto článku.

podniků v souladu s článkem 21. Komise 
může přijmout kroky k navržení jakýchkoli 
změn, včetně ustanovení o předávání 
transakcí systému určenému orgánem 
ESMA a nikoli příslušným orgánům, což 
relevantním příslušným orgánům umožní 
přístup ke všem informacím ohlášeným 
podle tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely sledování nákladů a systémových rizik je důležité to, aby byly povinnosti spojené 
s předkládáním zpráv ve vztahu k orgánům dohledu uvedeny do souladu se směrnicí MiFID a 
nařízením EMIR.

Pozměňovací návrh 516
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 9 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu vyhnutí se dvojímu ohlašování 
stejných informací by nemělo být nutné, 
aby hlášení, která obsahují všechny 
informace požadované pro účely hlášení 
transakcí, podaná registrům obchodních 
údajů zaregistrovaným nebo uznaným pro 
příslušné nástroje v souladu s nařízením 
[nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů] byla podávána příslušným orgánům, 
nýbrž by je příslušným orgánům měly 
předávat registry obchodních údajů. 
Nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] by mělo být v tomto 
smyslu změněno.

Or. en

Odůvodnění

Převzato z bodu odůvodnění 29 směrnice MiFID. Jedná se o důležitý bod a v tomto článku by 
měl být zopakován.
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Pozměňovací návrh 517
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a
Doplňkové požadavky na podávání zpráv

Instituce podává zprávy, alespoň 
v souhrnném smyslu, o úrovni dohod 
o zpětném odkupu aktiv (repo), půjček 
cenných papírů a všech formách břemen 
nebo ujednání o zpětném získání. Dohody 
o zpětném odkupu by měly být 
zaznamenány jako půjčka, nikoli jako 
prodej a zpětný nákup. Tyto informace by 
měly být předávány do registrů 
obchodních údajů nebo centrálního 
depozitáře cenných papírů s cílem 
umožnit přístup mimo jiné orgánu EBA, 
ESMA, relevantním příslušným orgánům, 
ESRB a příslušným centrálním bankám a 
ESCB. V řízeních směřujících k likvidaci 
nemají ujednání o zpětném získání právní 
účinek.

Or. en

Odůvodnění

Finanční krize ukázala nejistotu ohledně vlastnictví a závazků vyplývajících z půjček cenných 
papírů a dohod repo. Uznává se rovněž, že to přispělo k systémovému riziku i ztrátám pro 
investory. Stávající návrh odpovídá návrhům ve směrnici CRD IV.

Pozměňovací návrh 518
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a
Povinnost uskutečňovat transakce na 

regulovaných trzích nebo v systému MTF
1. Investiční podnik provádí veškeré své 
transakce na regulovaném trhu nebo 
MTF, jestliže nesplňuje současně všechny 
tyto znaky:
a) je účelová
b) je nepravidelná
c) provádějí ji profesionální protistrany
d) je 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 519
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a
Povinnost poskytnout referenční údaje 

o nástroji
1. Pokud jde o nástroje, které jsou přijaty 
k obchodování na regulovaných trzích 
nebo obchodované v mnohostranných 
obchodních systémech [nebo 
organizovaných obchodních systémech], 
tato obchodní místa systematicky 
poskytují orgánu ESMA a příslušným 
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orgánům identifikační referenční údaje 
o nástroji pro účely hlášení o transakcích 
podle článku 21. Tyto referenční údaje 
o daném nástroji se předkládají orgánu 
ESMA a příslušným orgánům před 
zahájením obchodování s daným 
nástrojem. Co se týče dalších nástrojů, 
ESMA a příslušné orgány zajistí, aby 
profesní sdružení a jiné podobné orgány, 
které shromažďují a distribuují referenční 
údaje o nástroji, dodávaly tyto údaje 
včetně příslušných referenčních údajů.
2. Povinnost uvedená v odstavci 1 se 
vztahuje pouze na finanční nástroje 
uvedené v čl. 23 odst. 2. Nevztahuje se 
tudíž na žádný jiný nástroj.
3. Referenční údaje o nástroji uvedené 
v odstavci 1 se případně aktualizují, aby 
byla zajištěna jejich vhodnost.
4. S cílem umožnit, aby příslušné orgány 
sledovaly v souladu s článkem 21 činnosti 
investičních podniků pro zajištění toho, že 
budou jednat čestně, poctivě, 
profesionálně a způsobem podporujícím 
integritu trhu, ESMA a příslušné orgány 
zavedou nezbytné mechanismy za účelem 
zajištění toho, že:
a) ESMA a příslušné orgány tyto 
referenční údaje o nástroji podle odstavce 
1 skutečně obdrží;
b) kvalita takto obdržených údajů bude 
vhodná pro účel hlášení o transakci podle 
článku 21;
c) referenční údaje o nástroji obdržené 
podle článku 1 budou mezi relevantními 
příslušnými orgány účinně vyměňovány.
5. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, jimiž 
stanoví:
a) standardy a formáty referenčních 
údajů o nástroji v souladu s odstavcem 1, 
včetně metod a opatření pro poskytování 
údajů a veškerých jejich aktualizací 
orgánu ESMA a příslušným orgánům, a 
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formu a obsah těchto údajů;
b) opatření a podmínky, které jsou 
nezbytné ve vztahu k mechanismům, které 
má orgán ESMA a příslušné orgány 
vytvořit podle odstavce 4.
Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[…]*. Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Článek 24 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost obchodovat na regulovaných 
trzích, v systému MTF nebo OTF

Povinnost obchodovat na regulovaných 
trzích nebo v systému MTF

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Článek 24 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost obchodovat na regulovaných 
trzích, v systému MTF nebo OTF

Povinnost obchodovat na regulovaných 
trzích nebo v systému MTF

Or. en
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Pozměňovací návrh 522
Werner Langen

Návrh nařízení
Článek 24 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost obchodovat na regulovaných 
trzích, v systému MTF nebo OTF

Povinnost obchodovat na regulovaných 
trzích nebo v systému MTF

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celé znění projednávaného právního 
předpisu. Jeho přijetí si vyžádá příslušné 
změny v celém znění.)

Or. en

Odůvodnění

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Pozměňovací návrh 523
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční protistrany vymezené v čl. 2 
odst. 6 a nefinanční protistrany, které 
splňují podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), uzavírají transakce, jež 
nejsou transakcemi uvnitř skupiny 
vymezenými v článku [2a] nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
s jinými finančními protistranami 
vymezenými v čl. 2 odst. 6 nebo 

1. Finanční protistrany vymezené v čl. 2 
odst. 6 a nefinanční protistrany, které 
splňují podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), uzavírají transakce, jež 
nejsou transakcemi uvnitř skupiny 
vymezenými v článku [2a] nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů) 
nebo nejsou transakcemi, které jsou 
uzavřeny mechanismy penzijního 
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nefinančními protistranami, které splňují 
podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), v souvislosti s deriváty 
náležejícími do třídy derivátů prohlášené 
za podléhající obchodní povinnosti 
v souladu s postupem stanoveným v článku 
26 a zapsané v registru uvedeném v článku 
27 pouze:

systému, uvedenými v článku 71 nařízení 
[] (nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů), s jinými finančními protistranami 
vymezenými v čl. 2 odst. 6 nebo 
nefinančními protistranami, které splňují 
podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), v souvislosti s deriváty 
náležejícími do třídy derivátů prohlášené 
za podléhající obchodní povinnosti 
v souladu s postupem stanoveným v článku 
26 a zapsané v registru uvedeném v článku 
27 pouze:

Or. en

Odůvodnění

Dočasná výjimka v rámci nařízení o infrastruktuře evropských trhů týkající se penzijních 
fondů se musí být rovněž promítnout do směrnice MiFID.

Pozměňovací návrh 524
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční protistrany vymezené v čl. 2 
odst. 6 a nefinanční protistrany, které 
splňují podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), uzavírají transakce, jež 
nejsou transakcemi uvnitř skupiny 
vymezenými v článku [2a] nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
s jinými finančními protistranami 
vymezenými v čl. 2 odst. 6 nebo 
nefinančními protistranami, které splňují 
podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), v souvislosti s deriváty 
náležejícími do třídy derivátů prohlášené 
za podléhající obchodní povinnosti 

1. Finanční protistrany vymezené v čl. 2 
odst. 6 a nefinanční protistrany, které 
splňují podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), uzavírají transakce, jež 
nejsou transakcemi uvnitř skupiny 
vymezenými v článku [2a] nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů) 
nebo nejsou transakcemi, které jsou 
uzavřeny mechanismy penzijního 
systému, uvedenými v článku 71 nařízení 
[] (nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů), s jinými finančními protistranami 
vymezenými v čl. 2 odst. 6 nebo 
nefinančními protistranami, které splňují 
podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
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v souladu s postupem stanoveným v článku 
26 a zapsané v registru uvedeném v článku 
27 pouze:

nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), v souvislosti s deriváty 
náležejícími do třídy derivátů prohlášené 
za podléhající obchodní povinnosti 
v souladu s postupem stanoveným v článku 
26 a zapsané v registru uvedeném v článku 
27 pouze:

Or. en

Odůvodnění

Výjimka pro penzijní fondy v nařízení o infrastruktuře evropských trhů by měla být rovněž 
zahrnuta do směrnice MiFID.

Pozměňovací návrh 525
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční protistrany vymezené v čl. 2 
odst. 6 a nefinanční protistrany, které 
splňují podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b]
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), uzavírají transakce, jež 
nejsou transakcemi uvnitř skupiny 
vymezenými v článku [2a] nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
s jinými finančními protistranami 
vymezenými v čl. 2 odst. 6 nebo 
nefinančními protistranami, které splňují 
podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b]
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), v souvislosti s deriváty 
náležejícími do třídy derivátů prohlášené 
za podléhající obchodní povinnosti 
v souladu s postupem stanoveným v článku 
26 a zapsané v registru uvedeném v článku 
27 pouze:

1. Finanční protistrany vymezené v čl. 2 
odst. 6 a nefinanční protistrany, které 
splňují podmínky uvedené v čl. [10 
odst. 1b] nařízení [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů), uzavírají 
transakce, jež nejsou transakcemi uvnitř 
skupiny vymezenými v článku [3] nařízení 
[] (nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů), s jinými finančními protistranami 
vymezenými v čl. 2 odst. 6 nebo 
nefinančními protistranami, které splňují 
podmínky uvedené v čl. [10 odst. 1b]
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), v souvislosti s deriváty 
náležejícími do třídy derivátů prohlášené 
za podléhající obchodní povinnosti 
v souladu s postupem stanoveným v článku 
26 a zapsané v registru uvedeném v článku 
27 pouze:

Or. en
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Pozměňovací návrh 526
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční protistrany vymezené v čl. 2 
odst. 6 a nefinanční protistrany, které 
splňují podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), uzavírají transakce, jež 
nejsou transakcemi uvnitř skupiny 
vymezenými v článku [2a] nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
s jinými finančními protistranami 
vymezenými v čl. 2 odst. 6 nebo 
nefinančními protistranami, které splňují 
podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), v souvislosti s deriváty 
náležejícími do třídy derivátů prohlášené 
za podléhající obchodní povinnosti 
v souladu s postupem stanoveným v článku 
26 a zapsané v registru uvedeném v článku 
27 pouze:

1. Finanční protistrany vymezené v čl. 2 
odst. 6 a nefinanční protistrany, které 
splňují podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), uzavírají transakce, jež 
nejsou transakcemi uvnitř skupiny 
vymezenými v článku [2a] nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů) 
nebo nejsou transakcemi, které jsou 
uzavřeny mechanismy penzijního 
systému, uvedenými v článku 71 nařízení 
[] (nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů), s jinými finančními protistranami 
vymezenými v čl. 2 odst. 6 nebo 
nefinančními protistranami, které splňují 
podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), v souvislosti s deriváty 
náležejícími do třídy derivátů prohlášené 
za podléhající obchodní povinnosti 
v souladu s postupem stanoveným v článku 
26 a zapsané v registru uvedeném v článku 
27 pouze:

Or. en

Odůvodnění

Tento text uvádí ustanovení směrnice MiFID do souladu s dohodou dosaženou v nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů (2010/0250(COD)).

Pozměňovací návrh 527
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v systému OTF; nebo vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v systému OTF; nebo vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Na všechna mnohostranná obchodní místa, v nichž mají být „způsobilé“ OTC deriváty 
obchodovány, by se měly vztahovat stejné požadavky. Neměly by být obchodovány 
v systémech OTF, neboť na systémy OTF se nevztahuje pevně stanovené provádění. To 
znamená, že provozovatel OTF může rozhodnout o podmínkách provedení obchodu. To je 
nebezpečné vzhledem k tomu, že ústřední protistrana bude oceňovat riziko každého obchodu 
na základě informací, které ústřední protistrana poskytuje. Jestliže ústřední protistrana 
neocení smlouvu správně, ochrana poskytnutá ve zúčtování ústřední protistranou na základě 
nařízení o infrastruktuře evropských trhů by postrádala smysl.

Pozměňovací návrh 529
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v systému OTF; nebo vypouští se
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celé znění projednávaného právního 
předpisu. Jeho přijetí si vyžádá příslušné 
změny v celém znění.)
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Or. en

Odůvodnění

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Pozměňovací návrh 530
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v systému OTF; nebo c) v systému OTF, pokud derivát není 
obchodován na regulovaném trhu nebo
v systému MTF; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v systému OTF; nebo c) v systému OTF a žádná pravidla 
nebrání klientovi v přístupu na trh;

Or. en
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Pozměňovací návrh 532
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v režimu systematického 
internalizátora.

Or. en

Odůvodnění

Protože některé deriváty jsou již dostatečně likvidní, aby se s nimi mohlo obchodovat 
prostřednictvím systémů podobných systematickému internalizátorovi, mohlo by být užitečné 
zavést možnost splnění obchodní povinnosti při obchodování s deriváty těmito místy a zvýšit 
množství derivátů, které mohou být povinně obchodovány. Jelikož by povinnosti týkající se 
transparentnosti byly obdobné jako u systémů MTF a regulovaných trhů a byly by rovněž 
ústředně zúčtovány, je zřejmé, že by neexistoval důvod k tomu, proč obchodní povinnost 
nerozšířit na systematické internalizátory.

Pozměňovací návrh 533
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v režimu systematického 
internalizátora.

Or. en

Odůvodnění

Obchodní povinnost by měla být rozšířena na systematické internalizátory, neboť některé 
deriváty jsou dostatečně likvidní. Tento systém je lepší než OTC.

Pozměňovací návrh 534
Olle Schmidt
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za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v obchodních místech třetích zemí za 
předpokladu, že Komise přijala rozhodnutí 
v souladu s odstavcem 4 a že třetí země 
stanoví rovnocenné vzájemné uznávání 
obchodních míst oprávněných podle 
směrnice [nová směrnice MiFID] přijímat 
k obchodování nebo obchodovat s deriváty 
prohlášenými za podléhající nevýlučné 
obchodní povinnosti v uvedené třetí zemi.

d) v obchodních místech třetích zemí za 
předpokladu, že Komise přijala rozhodnutí 
v souladu s odstavcem 4 a že třetí země 
stanoví účinný systém pro rovnocenné 
uznávání obchodních míst oprávněných 
podle směrnice [nová směrnice MiFID] 
přijímat k obchodování nebo obchodovat 
s deriváty prohlášenými za podléhající 
nevýlučné obchodní povinnosti v uvedené 
třetí zemi.

Or. en

Odůvodnění

Znění by mělo být uvedeno do souladu s nařízením o infrastruktuře evropských trhů. 
V odpovídajících usneseních v nařízení o infrastruktuře evropských trhů neexistují žádné 
výslovné zmínky o „vzájemnosti“, viz čl. 23 odst. 3 („účinné ... rovnocenné uznávání“) a čl. 3 
odst. 2 a čl. 23 odst. 2. Viz také čl. 28 odst. 2 MiFIR („účinné rovnocenné uznání“). Znění 
čl. 24 odst. 1 písm. d) by mělo být uvedeno do souladu.

Pozměňovací návrh 535
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v obchodních místech třetích zemí za 
předpokladu, že Komise přijala rozhodnutí 
v souladu s odstavcem 4 a že třetí země 
stanoví rovnocenné vzájemné uznávání
obchodních míst oprávněných podle 
směrnice [nová směrnice MiFID] přijímat 
k obchodování nebo obchodovat s deriváty 
prohlášenými za podléhající nevýlučné 
obchodní povinnosti v uvedené třetí zemi.

d) v obchodních místech třetích zemí za 
předpokladu, že Komise přijala rozhodnutí 
v souladu s odstavcem 4 a že třetí země 
stanoví účinné rovnocenné zacházení 
s obchodními místy oprávněnými podle 
směrnice [nová směrnice MiFID] přijímat 
k obchodování nebo obchodovat s deriváty 
prohlášenými za podléhající nevýlučné 
obchodní povinnosti v uvedené třetí zemi.
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Or. en

Pozměňovací návrh 536
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Finanční protistrany vymezené v čl. 2 
odst. 6 a nefinanční protistrany, které 
nesplňují podmínky uvedené v čl. [5 
odst. 1b] nařízení [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů), 
uzavírají transakce, jež nejsou 
transakcemi uvnitř skupiny vymezenými 
v článku [2a] nařízení [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů), 
s jinými finančními protistranami 
vymezenými v čl. 2 odst. 6 nebo 
nefinančními protistranami, které splňují 
podmínky uvedené v čl. [5 odst. 1b] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), v souvislosti s deriváty, 
které jsou přijaty k obchodování 
v obchodních místech uvedených 
v odstavci 1, pouze v těchto obchodních 
místech.
Orgán ESMA pravidelně sleduje činnost 
s deriváty, které nebyly prohlášeny za 
podléhající obchodní povinnosti, aby určil 
případy, kde konkrétní kategorie smluv 
může představovat systémové riziko, a 
zabránil regulatorní arbitráži mezi 
derivátovými transakcemi podléhajícími a 
nepodléhajícími obchodní povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Pablo Zalba Bidegain
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výše uvedená povinnost neplatí, 
pokud je finanční subjekt uzavírající 
transakci, nebo v případě dvou finančních 
subjektů kterýkoli z nich, považován za 
systematického internalizátora 
dodržujícího na dobrovolném základě 
povinnosti předobchodní (článek 7) a 
poobchodní (článek 9) transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Povinnost stanovená v odst. 1 se 
neuplatní na velkoobchod s energetickými 
produkty, na který se vztahuje přiměřený 
dohled vykonávaný příslušným orgánem 
dohledu podle definice obsažené 
v nařízení 2011/1227/ES (REMIT).

Or. de

Odůvodnění

Opatření definované v nařízení MiFIR a týkající se obchodní povinnosti může omezit oblast 
působnosti uznanou v nařízení EMIR. Dále toto opatření nezohledňuje pravidla, která pro 
velkoobchodní energetické trhy zavádí nařízení 2011/1227/ES o integritě trhů.

Pozměňovací návrh 539
Markus Ferber
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Deriváty prohlášené za podléhající 
obchodní povinnosti jsou způsobilé 
k přijetí k obchodování nebo 
k obchodování v jakémkoli obchodním 
místě, jak je uvedeno v odstavci 1, a to 
nevýlučně a nediskriminačně.

3. Deriváty prohlášené za podléhající 
obchodní povinnosti jsou způsobilé 
k přijetí k obchodování na regulovaném 
trhu nebo k obchodování v jakémkoli 
obchodním místě, jak je uvedeno 
v odstavci 1, a to nevýlučně a 
nediskriminačně.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Orgán ESMA stanoví cíle podle 
kategorie aktiv, pokud jde o vyšší právní, 
procesní a produktovou standardizaci, 
stejně jako cíle podle kategorie aktiv pro 
podíl obchodování s OTC deriváty 
prováděného na regulovaných místech, a 
přijme opatření za účelem sledování 
dosahování těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

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

5. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření, která 
stanoví typy smluv uvedených v odstavci 
2, jež mají přímý, podstatný a 
předvídatelný dopad v rámci Unie, a 
případy, kdy je nutné nebo vhodné uložit 
obchodní povinnost, aby se zabránilo 
obcházení jakéhokoli ustanovení tohoto 
nařízení.

5. ESMA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem, jimiž stanoví typy 
smluv uvedených v odstavci 2, jež mají 
přímý, podstatný a předvídatelný dopad 
v rámci Unie, a případy, kdy je nutné nebo 
vhodné uložit obchodní povinnost, aby se 
zabránilo obcházení jakéhokoli ustanovení 
tohoto nařízení.

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 542
Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Povinnost obchodovat na 
regulovaných trzích nebo v systémech 
MTF se zavede do 31. prosince 2013. 
Veškeré technické normy a akty 
v přenesené pravomoci, které se týkají této 
povinnosti, by měly být dokončeny před 
uplynutím této lhůty.

Or. en
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Odůvodnění

Lhůta stanovená skupinou G-20 pro realizaci jejího Pittsburgského pověření ohledně derivátů 
OTC spadá na konec roku 2012. EU by měla tuto lhůtu pro oblast zúčtování ústředními 
protistranami dodržet díky právnímu předpisu, jímž je nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů. Tuto lhůtu ovšem nesplní v případě obchodního pověření zahrnutého do MiFIR. Aby se 
zajistilo, že pověření skupiny G-20 požadující bezpečnější trhy s deriváty OTC bude splněno 
co nejdříve, a to nejen pro obchodní, ale i zúčtovací povinnost, navrhujeme v nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů stanovit lhůtu na 31. prosinec 2013.

Pozměňovací návrh 543
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Povinnost obchodovat na 
regulovaných trzích nebo v systémech 
MTF se zavede k 1. lednu 2014. Veškeré 
technické normy a akty v přenesené 
pravomoci, které se toho týkají, by měly 
být dokončeny včas, aby mohla povinnost 
obchodovat vstoupit k tomuto datu 
v účinnost.

Or. en

Odůvodnění

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Pozměňovací návrh 544
Werner Langen



AM\901886CS.doc 139/181 PE489.477v01-00

CS

Návrh nařízení
Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24a
Režim v obchodních místech třetích zemí

1. Obchodní místo usazené ve třetí zemi 
může poskytovat služby v Unii, pouze 
pokud je toto místo uznáno orgánem 
ESMA.
2. Orgán ESMA může po konzultaci 
s příslušnými orgány uznat obchodní 
místo usazené v třetí zemi, které požádalo 
o uznání pro účely poskytování pouze 
některých investičních služeb nebo 
činností, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:
a) Komise přijala prováděcí akt v souladu 
s odstavcem 3;
b) obchodní místo má v příslušné třetí 
zemi povolení a vztahuje se na něj účinný 
dohled a vymáhání, jež zajišťují plný 
soulad s obezřetnostními požadavky 
použitelnými v dané třetí zemi;
c) byla uzavřena ujednání o spolupráci 
podle odstavce 4;
d) obchodní místo je usazené nebo 
povolené v třetí zemi, která je považována 
za rovnocennou Unii z hlediska systémů 
proti praní peněz / boje proti financování 
terorismu, a to v souladu s kritérii 
stanovenými ve shodném postoji 
členských států, pokud jde o rovnocennost 
třetí země podle směrnice 2005/60/ES.
3. Při posuzování toho, zda jsou splněny 
podmínky uvedené v odstavci 2, orgán 
ESMA konzultuje:
a) s příslušným orgánem členského státu, 
v němž obchodní místo poskytuje nebo 
hodlá poskytovat investiční služby, a který 
byl zvolen obchodním místem;
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b) s příslušnými orgány zodpovědnými za 
dohled nad ústředními protistranami 
v Unii, kterým obchodní místo slouží nebo 
má sloužit;
c) s příslušnými členy ESCB členských 
států, ve kterých obchodní místo poskytuje 
nebo hodlá poskytovat zúčtovací služby, a 
s příslušnými členy ESCB zodpovědnými 
za dohled nad obchodním místem, s nímž 
byly uzavřeny dohody o interoperabilitě;
d) s centrálními bankami, které emitují 
nejvýznamnější unijní měny používané 
u finančních nástrojů, jež jsou nebo mají 
být zúčtovány.
4. Obchodní místo uvedené v odstavci 1 
předloží žádost orgánu ESMA. Žádající 
obchodní místo poskytne orgánu ESMA 
všechny informace, které jsou považovány 
za nezbytné k jeho uznání. Do 
30 pracovních dnů od obdržení žádosti 
orgán ESMA posoudí, zda je žádost 
úplná. Není-li žádost úplná, stanoví orgán 
ESMA lhůtu, v níž musí žádající obchodní 
místo poskytnout doplňující informace. 
Rozhodnutí o uznání vychází z podmínek 
stanovených v odstavci 2 a je nezávislé na 
jakémkoli posouzení, které je základem 
pro rozhodnutí o rovnocennosti podle 
článku 24. Před přijetím svého rozhodnutí 
konzultuje orgán ESMA s orgány a 
institucemi uvedenými v odstavci 3. Do 
180 pracovních dní od podání úplné 
žádosti orgán ESMA písemně a s plným 
odůvodněním uvědomí žádající obchodní 
místo o tom, zda bylo jeho žádosti 
o uznání vyhověno, či zda byla zamítnuta.
Orgán ESMA zveřejní na své internetové 
stránce seznam obchodních míst 
uznaných v souladu s tímto nařízením.
5. Orgán ESMA po konzultaci s orgány 
a institucemi uvedenými v odstavci 3 
přezkoumá uznání obchodního místa 
usazeného v třetí zemi, pokud toto 
obchodní místo rozšířilo své činnosti 
a služby v Unii. Tento přezkum je 
proveden v souladu s odstavci 2, 3 a 4. 
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Orgán ESMA může zrušit uznání 
takového obchodního místa, pokud již 
nebudou splněny podmínky stanovené 
v odstavci 2 a v případech uvedených 
v článku 16.
6. Komise může podle článku 5 nařízení 
(EU) č. 182/2011 přijmout prováděcí akt, 
který určí, že právní a předpisy o dohledu 
třetí země zajistí, aby obchodní místa 
povolená v uvedené třetí zemi splňovala 
právně závazné požadavky, jež jsou 
rovnocenné požadavkům stanoveným 
v hlavě IV tohoto nařízení, aby tato 
obchodní místa podléhala v uvedené třetí 
zemi průběžnému účinnému dohledu 
a vynucování a aby právní rámec uvedené 
třetí země stanovoval účinný rovnocenný 
systém pro uznávání obchodních míst 
povolených podle právních režimů třetích 
zemí.
7. Orgán ESMA uzavře s příslušnými 
orgány třetích zemí, jejichž právní 
a dohledové rámce byly v souladu 
s odstavcem 3 uznány jako rovnocenné 
tomuto nařízení, ujednání o spolupráci. 
V těchto ujednáních se stanoví 
přinejmenším:
a) mechanismus pro výměnu informací 
mezi Evropským orgánem pro cenné 
papíry a trhy a příslušnými orgány 
dotčených třetích zemí, včetně přístupu ke 
všem informacím o obchodních místech 
povolených v třetích zemích, které 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
požaduje;
b) mechanismus pro neprodlené 
vyrozumění orgánu ESMA, pokud se 
příslušný orgán třetí země domnívá, že 
obchodní místo, nad kterým vykonává 
dohled, porušuje podmínky svého 
povolení nebo jiné právní předpisy, jež je 
povinno dodržovat;
c) mechanismus pro neprodlené 
vyrozumění orgánu ESMA příslušným 
orgánem třetí země, pokud ústřední 
protistraně, nad kterou příslušný orgán 
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třetí země vykonává dohled, bylo uděleno 
oprávnění poskytovat zúčtovací služby 
zúčtujícím členům nebo klientům 
usazeným v Unii;
d) postupy týkající se koordinace činností 
dohledu, případně včetně kontrol na 
místě.
8. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, vypracuje orgán ESMA 
návrhy regulačních technických norem, 
které specifikují informace, jež žadatelské 
obchodní místo poskytuje orgánu ESMA 
ve své žádosti o uznání.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy) předloží Komisi 
tyto návrhy regulačních technických 
norem do 30. září 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Pozměňovací návrh 545
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby 
všechny transakce s deriváty, jež spadají do 
kategorie derivátů podléhajících zúčtovací 
povinnosti podle čl. 4 odst. 3 nařízení 
[nařízení o infrastruktuře evropských trhů], 
uzavřené na regulovaném trhu zúčtovala 
ústřední protistrana.

Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby 
všechny transakce s deriváty, jež spadají do 
kategorie derivátů podléhajících zúčtovací 
povinnosti podle čl. 5 odst. 2 nařízení 
[nařízení o infrastruktuře evropských trhů], 
uzavřené na regulovaném trhu zúčtovala 
ústřední protistrana.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA vypracuje návrhy prováděcích 
technických norem k určení:

ESMA vypracuje návrhy prováděcích 
technických norem k určení data, od 
kterého obchodní povinnost nabývá 
účinku.

Or. en

Odůvodnění

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.
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Pozměňovací návrh 547
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA vypracuje návrhy prováděcích 
technických norem k určení:

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění „způsobilosti“ derivátů OTC (uvedené v tomto odstavci), na které se vztahuje 
pověření nařízení o infrastruktuře evropských trhů ohledně zúčtování ústřední protistranou, 
by rovněž mělo být považováno za „způsobilost“ k obchodování na regulovaném trhu nebo 
MTF. Odborníci na zúčtování ústřední protistranou se domnívají, že pokud je smlouva 
dostatečně likvidní, aby mohla být zúčtována ústřední protistranou, měla by být zároveň 
dostatečně likvidní, aby byla obchodovatelná na regulovaném trhu nebo MTF. Tento přístup 
by zajistil, aby „způsobilé“ deriváty OTC byly obchodovány transparentně a účinně a byly 
zúčtovány prostřednictvím bezpečného procesu.

Pozměňovací návrh 548
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) toho, která kategorie derivátů 
prohlášená za podléhající zúčtovací 
povinnosti v souladu s čl. 4 odst. 2 a 4 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů) nebo její příslušná 
podskupina musí být obchodována 
v místech uvedených v čl. 24 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Leonardo Domenici
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) toho, která kategorie derivátů 
prohlášená za podléhající zúčtovací 
povinnosti v souladu s čl. 4 odst. 2 a 4 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů) nebo její příslušná 
podskupina musí být obchodována 
v místech uvedených v čl. 24 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění „způsobilosti“ derivátů OTC (uvedené v tomto odstavci), na které se vztahuje 
pověření nařízení o infrastruktuře evropských trhů ohledně zúčtování ústřední protistranou, 
by rovněž mělo být považováno za „způsobilost“ k obchodování na regulovaném trhu nebo 
MTF. Odborníci na zúčtování ústřední protistranou se domnívají, že pokud je smlouva 
dostatečně likvidní, aby mohla být zúčtována ústřední protistranou, měla by být zároveň 
dostatečně likvidní k tomu, aby byla obchodovatelná na regulovaném trhu nebo MTF. Tento 
přístup by zajistil, aby „způsobilé“ deriváty OTC byly obchodovány transparentně a účinně a 
byly zúčtovány prostřednictvím bezpečného procesu.

Pozměňovací návrh 550
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) toho, která kategorie derivátů prohlášená 
za podléhající zúčtovací povinnosti 
v souladu s čl. 4 odst. 2 a 4 nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů) 
nebo její příslušná podskupina musí být 
obchodována v místech uvedených v čl. 24 
odst. 1;

a) toho, která kategorie derivátů prohlášená 
za podléhající zúčtovací povinnosti 
v souladu s čl. 5 odst. 2 a 4 nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů) 
nebo její příslušná podskupina musí být 
obchodována v místech uvedených v čl. 24 
odst. 1;

Or. en
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Pozměňovací návrh 551
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) data, od kterého obchodní povinnost 
nabývá účinku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) data, od kterého obchodní povinnost 
nabývá účinku.

b) datum nebo data, od kterého obchodní 
povinnost nabývá účinku, včetně 
případného postupného zavádění a 
kategorií protistran, na které se tato 
povinnost vztahuje;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je uvést obchodní povinnost do souladu se zúčtovací povinností a toto znění odpovídá 
formulaci použité v článku 4 nařízení o infrastruktuře evropských trhů.

Pozměňovací návrh 553
Markus Ferber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA předloží návrhy prováděcích
technických norem uvedené v prvním 

ESMA předloží návrhy regulačních
technických norem uvedené v prvním 
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pododstavci Komisi do tří měsíců od doby, 
kdy Komise přijme prováděcí technické 
normy v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů).

pododstavci Komisi do tří měsíců od doby, 
kdy Komise přijme regulační technické 
normy v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení 
(EU) č. .../.... [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů].

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) musí být kategorie derivátů nebo její 
příslušná podskupina přijata k obchodování 
či obchodována alespoň na jednom 
regulovaném trhu, v systému MTF nebo 
OTF uvedeném v čl. 24 odst. 1; a

a) musí být kategorie derivátů nebo její 
příslušná podskupina přijata k obchodování 
či obchodována alespoň na jednom 
regulovaném trhu nebo v systému MTF 
uvedeném v čl. 24 odst. 1; a

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) musí být kategorie derivátů nebo její 
příslušná podskupina přijata k obchodování 
či obchodována alespoň na jednom 
regulovaném trhu, v systému MTF nebo 
OTF uvedeném v čl. 24 odst. 1; a

a) musí být kategorie derivátů nebo její 
příslušná podskupina přijata k obchodování 
či obchodována alespoň na jednom 
regulovaném trhu nebo v systému MTF 
uvedeném v čl. 24 odst. 1; a

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Werner Langen
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) musí být kategorie derivátů nebo její 
příslušná podskupina přijata k obchodování 
či obchodována alespoň na jednom 
regulovaném trhu, v systému MTF nebo 
OTF uvedeném v čl. 24 odst. 1; a

a) musí být kategorie derivátů nebo její 
příslušná podskupina přijata k obchodování 
či obchodována alespoň na jednom 
regulovaném trhu nebo v systému MTF 
uvedeném v čl. 24 odst. 1; a

Or. en

Odůvodnění

Deriváty OTC pokládané za „způsobilé“ pro povinnost zúčtování ústřední protistranou 
v rámci nařízení o infrastruktuře evropských trhů by měly být automaticky pokládány za 
„způsobilé“ k obchodování v mnohostranné platformě podle směrnice MiFID (regulované 
trhy nebo systémy MTF). Tento přístup je v souladu s přístupem přijatým ve Spojených státech 
v Dodd-Frankově zákonu. Vhodnost smlouvy, bude-li pokládána za „způsobilou“ 
k obchodování, by neměla podléhat dalším kritériím ohledně likvidity. V souladu s nařízením 
o infrastruktuře evropských trhů bude jakákoli smlouva, která podléhá povinnosti zúčtování 
ústřední protistranou, pokládána za dostatečně standardizovanou a schopnou být průběžně 
zhodnocována.

Pozměňovací návrh 557
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) musí být kategorie derivátů nebo její 
příslušná podskupina přijata k obchodování 
či obchodována alespoň na jednom 
regulovaném trhu, v systému MTF nebo 
OTF uvedeném v čl. 24 odst. 1; a

a) musí být kategorie derivátů nebo její 
příslušná podskupina přijata k obchodování 
na regulovaném trhu či obchodována 
alespoň na jednom regulovaném trhu, 
v systému MTF nebo OTF uvedeném 
v čl. 24 odst. 1; a

Or. en
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Pozměňovací návrh 558
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) musí být kategorie derivátů nebo její 
příslušná podskupina přijata k obchodování 
či obchodována alespoň na jednom 
regulovaném trhu, v systému MTF nebo 
OTF uvedeném v čl. 24 odst. 1; a

a) musí být kategorie derivátů nebo její 
příslušná podskupina přijata k obchodování 
či obchodována alespoň na jednom 
regulovaném trhu nebo v systému MTF 
uvedeném v čl. 24 odst. 1; a

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění „způsobilosti“ derivátů OTC (uvedené v tomto odstavci), na které se vztahuje 
pověření nařízení o infrastruktuře evropských trhů ohledně zúčtování ústřední protistranou, 
by rovněž mělo být považováno za „způsobilost“ k obchodování na regulovaném trhu nebo 
MTF. Odborníci na zúčtování ústřední protistranou se domnívají, že pokud je smlouva 
dostatečně likvidní, aby mohla být zúčtována ústřední protistranou, měla by být zároveň 
dostatečně likvidní k tomu, aby byla obchodovatelná na regulovaném trhu nebo MTF. Tento 
přístup by zajistil, aby „způsobilé“ deriváty OTC byly obchodovány transparentně a účinně a 
byly zúčtovány prostřednictvím bezpečného procesu.

Pozměňovací návrh 559
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kategorie derivátů nebo její příslušná 
podskupina je považována za dostatečně 
likvidní k obchodování pouze v místech 
uvedených v čl. 24 odst. 1.

b) kategorie derivátů nebo její příslušná 
podskupina je považována za dostatečně 
likvidní a pravděpodobně i nadále 
dostatečně likvidní k obchodování pouze 
v místech uvedených v čl. 24 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité uznat, že deriváty mohou být případně likvidní po krátkou dobu, ale nikoli trvale. 
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Orgán ESMA by to měl zohlednit, až bude uplatňovat obchodní povinnost.

Pozměňovací návrh 560
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kategorie derivátů nebo její příslušná 
podskupina je považována za dostatečně 
likvidní k obchodování pouze v místech 
uvedených v čl. 24 odst. 1.

b) kategorie derivátů nebo její příslušná 
podskupina by měla podléhat zúčtovací 
povinnosti v souladu s čl. 4 odst. 2 a 4
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů).

Or. en

Odůvodnění

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Pozměňovací návrh 561
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kategorie derivátů nebo její příslušná 
podskupina je považována za dostatečně 

b) kategorie derivátů nebo její příslušná 
podskupina by měla podléhat povinnosti 
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likvidní k obchodování pouze v místech 
uvedených v čl. 24 odst. 1.

zúčtování ústřední protistranou uvedené 
v čl. 4 odst. 2 a 4 nařízení [] „nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů“.

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kategorie derivátů nebo její příslušná 
podskupina je považována za dostatečně 
likvidní k obchodování pouze v místech 
uvedených v čl. 24 odst. 1.

b) kategorie derivátů nebo její příslušná 
podskupina je považována za dostatečně 
likvidní k obchodování pouze v místech 
uvedených v čl. 24 odst. 1; a

Or. de

Pozměňovací návrh 563
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) musí být umožněno účinné řízení rizik 
nefinančních protistran prostřednictvím 
OTC derivátů, na něž se nevztahuje 
povinné zúčtování podle článku [7/10] 
nařízení [ ] (EMIR); a

Or. de

Odůvodnění

Díky výjimce z povinného zúčtování ve prospěch nefinančních podniků bude těmto podnikům 
umožněno účinně a udržitelně řídit rizika s pomocí strukturovaných, nestandardizovatelných 
transakcí prostřednictvím trhů OTC, např. za účelem snížení rizik souvisejících s cenami 
komodit. Za tímto účelem musí být tyto podniky nadále s to nacházet prostřednictvím trhů 
OTC deriváty uzpůsobené jejich zvláštním potřebám a uzavírat transakce s těmito deriváty.
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Pozměňovací návrh 564
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) kategorie derivátů nebo její příslušná 
podskupina podléhá zúčtovací povinnosti 
v souladu s čl. 4 odst. 2 a 4 nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů);

Or. en

Odůvodnění

Deriváty OTC pokládané za „způsobilé“ pro povinnost zúčtování ústřední protistranou 
v rámci nařízení o infrastruktuře evropských trhů by měly být automaticky pokládané za 
„způsobilé“ k obchodování v mnohostranné platformě podle směrnice MiFID (regulované 
trhy nebo systémy MTF). Tento přístup je v souladu s přístupem přijatým ve Spojených státech 
v Dodd-Frankově zákonu. Vhodnost smlouvy, bude-li pokládána za „způsobilou“ 
k obchodování, by neměla podléhat dalším kritériím ohledně likvidity. V souladu s nařízením 
o infrastruktuře evropských trhů bude jakákoli smlouva, která podléhá povinnosti zúčtování 
ústřední protistranou, pokládána za dostatečně standardizovanou a schopnou být průběžně 
zhodnocována.

Pozměňovací návrh 565
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při vypracovávání návrhů prováděcích 
technických norem považuje ESMA 
kategorii derivátů nebo její příslušnou 
podskupinu za dostatečně likvidní podle 
těchto kritérií:

vypouští se

a) průměrná frekvence obchodů;
b) průměrný objem obchodů;
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c) počet a druh aktivních účastníků trhu.
Před předložením návrhů prováděcích 
technických norem Komisi ke schválení 
provede ESMA veřejnou konzultaci, a je-
li to vhodné, může konzultovat 
s příslušnými orgány třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při vypracovávání návrhů prováděcích 
technických norem považuje ESMA 
kategorii derivátů nebo její příslušnou 
podskupinu za dostatečně likvidní podle 
těchto kritérií:

vypouští se

a) průměrná frekvence obchodů;
b) průměrný objem obchodů;
c) počet a druh aktivních účastníků trhu.
Před předložením návrhů prováděcích 
technických norem Komisi ke schválení 
provede ESMA veřejnou konzultaci, a je-
li to vhodné, může konzultovat 
s příslušnými orgány třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vypracovávání návrhů prováděcích 
technických norem považuje ESMA 
kategorii derivátů nebo její příslušnou 
podskupinu za dostatečně likvidní podle 
těchto kritérií:

Při vypracovávání návrhů prováděcích 
technických norem považuje ESMA 
kategorii derivátů nebo její příslušnou 
podskupinu za dostatečně likvidní a 
zvažuje objemy, při kterých budou 
dostatečně likvidní v širokém okruhu 
tržních podmínek, podle těchto kritérií:

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zajišťuje, aby byl orgán ESMA schopen řádně doložit likviditu těch 
derivátů, u kterých bude požadovat, aby podléhaly obchodní povinnosti, a zohledňoval při 
tom širší okruh faktorů, než byly faktory obsažené v původním návrhu. Posouzení průměrné 
likvidity by například znamenalo, že polovinu doby by deriváty byly dostatečně likvidní, aby 
byly obchodovány v mnohostranných systémech, a polovinu nikoli.

Pozměňovací návrh 568
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vypracovávání návrhů prováděcích
technických norem považuje ESMA 
kategorii derivátů nebo její příslušnou 
podskupinu za dostatečně likvidní podle
těchto kritérií:

Při vypracovávání návrhů regulačních
technických norem považuje ESMA 
kategorii derivátů nebo její příslušnou 
podskupinu za dostatečně likvidní při 
zohlednění těchto kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) průměrná frekvence obchodů; a) průměrná frekvence a objem obchodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) průměrná frekvence obchodů; a) frekvence obchodů v širokém okruhu 
tržních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) průměrná frekvence obchodů; a) frekvence obchodů v širokém okruhu 
tržních podmínek, s ohledem na povahu, 
životní cyklus a nahraditelnost produktů 
v rámci dané kategorie derivátů;

Or. en

Odůvodnění

Zajistí se tím, aby byl orgán ESMA schopen řádně doložit likviditu těch derivátů, u kterých 
bude požadovat, aby podléhaly obchodní povinnosti. Posouzení průměrné likvidity by 
například znamenalo, že polovinu doby by deriváty byly dostatečně likvidní, aby byly 
obchodovány v mnohostranných systémech, a polovinu nikoli.
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Pozměňovací návrh 572
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) průměrný objem obchodů; b) průměrný objem a objem distribuce
obchodů a frekvence rozsahem větších 
obchodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) průměrný objem obchodů; b) průměrný objem obchodů, vystavení 
obchodů tržnímu riziku a frekvence 
rozsahem větších obchodů;

Or. en

Odůvodnění

Zajistí se tím, aby byl orgán ESMA schopen řádně doložit likviditu těch derivátů, u kterých 
bude požadovat, aby podléhaly obchodní povinnosti. Posouzení průměrné likvidity by 
například znamenalo, že polovinu doby by deriváty byly dostatečně likvidní, aby byly 
obchodovány v mnohostranných systémech, a polovinu nikoli.

Pozměňovací návrh 574
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) počet a druh aktivních účastníků trhu; c) počet, obchodní činnost, tržní model a 
druh aktivních účastníků trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) počet a druh aktivních účastníků trhu. c) počet, obchodní činnost a druh 
aktivních účastníků trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) objem obchodu s deriváty nebo 
kategorií derivátů spolu s počtem a 
druhem míst pro obchodování a 
schopností obchodního místa zvládnout 
stávající objemy;

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) druh a počet protistran aktivních 
a pravděpodobně aktivních na trhu, 
pokud jde o příslušnou kategorii 
derivátových smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vlastnosti derivátu, zejména to, zda je 
derivát uzpůsoben zvláštním potřebám, 
nebo zda slouží k účelu zajištění podle 
definice orgánu ESMA a Evropské 
komise v rámci nařízení (EMIR).

Or. de

Odůvodnění

Struktura derivátů, které nefinanční podniky využívají k zajištění, zpravidla odráží splatnost a 
objem základní transakce, která má být zajištěna. Pozměňovací návrh objasňuje, že tyto 
nestandardizovatelné transakce nejsou dostatečně likvidní, a tudíž nejsou vhodné 
k obchodování na regulovaných trzích a v systémech MTF.

Pozměňovací návrh 579
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) srovnání s veškerou obchodní činností 
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s deriváty v rámci kategorie aktiv;

Or. en

Odůvodnění

Zajistí se tím, aby byl orgán ESMA schopen řádně doložit likviditu těch derivátů, u kterých 
bude požadovat, aby podléhaly obchodní povinnosti. Posouzení průměrné likvidity by 
například znamenalo, že polovinu doby by deriváty byly dostatečně likvidní, aby byly 
obchodovány v mnohostranných systémech, a polovinu nikoli.

Pozměňovací návrh 580
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) pravděpodobný dopad na kupní a 
prodejní marže a zajištění likvidity;

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) jakékoli jiné faktory, které mají vliv na 
konkrétní likviditu jednotlivých kategorií 
derivátů;

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Sharon Bowles
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) povaha aktuální obchodní činnosti a 
dopad na likviditu, pokud by stávající 
obchodní činnost nemohla dál 
pokračovat;

Or. en

Odůvodnění

Zajistí se tím, aby byl orgán ESMA schopen řádně doložit likviditu těch derivátů, u kterých 
bude požadovat, aby podléhaly obchodní povinnosti. Posouzení průměrné likvidity by 
například znamenalo, že polovinu doby by deriváty byly dostatečně likvidní, aby byly 
obchodovány v mnohostranných systémech, a polovinu nikoli.

Pozměňovací návrh 583
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) vhodnost postupného zavedení 
obchodní povinnosti podle jednotlivých 
produktů nebo podle typu účastníka trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) jiné faktory, které mají vliv na 
konkrétní likviditu jednotlivých kategorií 
derivátů v souvislosti s produktem.
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Or. en

Odůvodnění

Zajistí se tím, aby byl orgán ESMA schopen řádně doložit likviditu těch derivátů, u kterých 
bude požadovat, aby podléhaly obchodní povinnosti. Posouzení průměrné likvidity by 
například znamenalo, že polovinu doby by deriváty byly dostatečně likvidní, aby byly 
obchodovány v mnohostranných systémech, a polovinu nikoli.

Pozměňovací návrh 585
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) pravděpodobný dopad na nefinanční 
subjekty; obchodní povinnost by neměla 
být uložena, jestliže by měla za následek 
významné negativní dopady na likviditu 
nebo obchodní činnosti nefinančních 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná pro uvedení do souladu s výjimkou vztahující se na nefinanční 
podniky v nařízení o infrastruktuře evropských trhů a zohlednění i některých dalších 
problémů, které by u finančních subjektů mohly nastat, pokud by na ně byla uvalena obchodní 
povinnost v souvislosti s produktem a měla by za následek ztrátu v činnostech firmy na trhu 
s produktem, čímž se jí trh fakticky uzavře.

Pozměňovací návrh 586
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhů prováděcích
technických norem Komisi ke schválení 

Před předložením návrhů regulačních
technických norem Komisi ke schválení 
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provede ESMA veřejnou konzultaci, a je-li 
to vhodné, může konzultovat s příslušnými 
orgány třetích zemí.

provede ESMA veřejnou konzultaci, a je-li 
to vhodné, může konzultovat s příslušnými 
orgány třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhů prováděcích 
technických norem Komisi ke schválení 
provede ESMA veřejnou konzultaci, a je-li 
to vhodné, může konzultovat s příslušnými 
orgány třetích zemí.

Před předložením návrhů prováděcích 
technických norem Komisi ke schválení 
provede ESMA veřejnou konzultaci, a je-li 
to vhodné, může konzultovat s příslušnými 
orgány třetích zemí. Při vypracovávání 
návrhů regulačních norem ESMA určí, 
zda kategorie derivátů nebo její příslušná 
podskupina je dostatečně likvidní pouze 
v transakcích, které nepřekročí určitý 
objem.

Or. en

Odůvodnění

Zajistí se tím, aby byl orgán ESMA schopen řádně doložit likviditu těch derivátů, u kterých 
bude požadovat, aby podléhaly obchodní povinnosti. Posouzení průměrné likvidity by 
například znamenalo, že polovinu doby by deriváty byly dostatečně likvidní, aby byly 
obchodovány v mnohostranných systémech, a polovinu nikoli.

Pozměňovací návrh 588
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. ESMA z vlastního podnětu v souladu 
s kritérii stanovenými v odstavci 2 a po 

vypouští se
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provedení veřejné konzultace určí a 
oznámí Komisi kategorie derivátů nebo 
jednotlivé derivátové smlouvy, které by 
měly podléhat obchodní povinnosti 
v místech uvedených v čl. 24 odst. 1, ale 
pro které ještě žádná ústřední protistrana 
neobdržela povolení podle článku 10 nebo 
11 nařízení ----/---- (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů) nebo 
které nejsou přijaty k obchodování či 
obchodovány v místě uvedeném v čl. 24 
odst. 1.
Po oznámení orgánu ESMA může Komise 
zveřejnit výzvu k vypracování návrhů na 
obchodování dotyčných derivátů v místech 
uvedených v čl. 24 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. ESMA z vlastního podnětu v souladu 
s kritérii stanovenými v odstavci 2 a po 
provedení veřejné konzultace určí a 
oznámí Komisi kategorie derivátů nebo 
jednotlivé derivátové smlouvy, které by 
měly podléhat obchodní povinnosti 
v místech uvedených v čl. 24 odst. 1, ale 
pro které ještě žádná ústřední protistrana 
neobdržela povolení podle článku 10 nebo 
11 nařízení ----/---- (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů) nebo 
které nejsou přijaty k obchodování či 
obchodovány v místě uvedeném v čl. 24 
odst. 1.

vypouští se

Po oznámení orgánu ESMA může Komise 
zveřejnit výzvu k vypracování návrhů na 
obchodování dotyčných derivátů v místech 
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uvedených v čl. 24 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA z vlastního podnětu v souladu 
s kritérii stanovenými v odstavci 2 a po 
provedení veřejné konzultace určí a 
oznámí Komisi kategorie derivátů nebo 
jednotlivé derivátové smlouvy, které by 
měly podléhat obchodní povinnosti 
v místech uvedených v čl. 24 odst. 1, ale 
pro které ještě žádná ústřední protistrana 
neobdržela povolení podle článku 10 nebo 
11 nařízení ----/---- (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů) nebo 
které nejsou přijaty k obchodování či 
obchodovány v místě uvedeném v čl. 24 
odst. 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA z vlastního podnětu v souladu 
s kritérii stanovenými v odstavci 2 a po 
provedení veřejné konzultace určí a oznámí 
Komisi kategorie derivátů nebo jednotlivé 
derivátové smlouvy, které by měly 
podléhat obchodní povinnosti v místech 
uvedených v čl. 24 odst. 1, ale pro které 

ESMA z vlastního podnětu v souladu 
s kritérii stanovenými v odstavci 2 a po 
provedení veřejné konzultace určí a oznámí 
Komisi kategorie derivátů nebo jednotlivé 
derivátové smlouvy, které by měly 
podléhat obchodní povinnosti v místech 
uvedených v čl. 24 odst. 1, ale pro které 
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ještě žádná ústřední protistrana neobdržela 
povolení podle článku 10 nebo 11 nařízení 
----/---- (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů) nebo které nejsou přijaty 
k obchodování či obchodovány v místě 
uvedeném v čl. 24 odst. 1.

ještě žádná ústřední protistrana neobdržela 
povolení podle článku 14 nebo 15 nařízení 
(EU) č. .../... [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo které nejsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či 
obchodovány v místě uvedeném v čl. 24 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po oznámení orgánu ESMA může Komise 
zveřejnit výzvu k vypracování návrhů na 
obchodování dotyčných derivátů v místech 
uvedených v čl. 24 odst. 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. ESMA v souladu s odstavcem 1 předloží 
Komisi nové návrhy prováděcích 
technických norem, které pozměňují 
stávající prováděcí technické normy, 
pozastavují jejich platnost nebo je ruší, 
kdykoli dojde k podstatné změně kritérií 
stanovených v odstavci 2. Předtím může 
ESMA, je-li to vhodné, konzultovat 
s příslušnými orgány třetích zemí. Komisi 
je svěřena pravomoc pozměnit stávající 
prováděcí technické normy, pozastavit 

vypouští se
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jejich platnost a zrušit je v souladu 
s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. ESMA v souladu s odstavcem 1 předloží 
Komisi nové návrhy prováděcích 
technických norem, které pozměňují 
stávající prováděcí technické normy, 
pozastavují jejich platnost nebo je ruší, 
kdykoli dojde k podstatné změně kritérií 
stanovených v odstavci 2. Předtím může 
ESMA, je-li to vhodné, konzultovat 
s příslušnými orgány třetích zemí. Komisi 
je svěřena pravomoc pozměnit stávající 
prováděcí technické normy, pozastavit 
jejich platnost a zrušit je v souladu 
s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy, které stanoví 
kritéria uvedená v odst. 2 písm. b), 
postupem podle článků 10 až 14 nařízení 
(EU) č. 1095/2010. ESMA předloží návrhy 
uvedených regulačních technických 

vypouští se
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norem Komisi do --/--/--.

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy, které stanoví 
kritéria uvedená v odst. 2 písm. b),
postupem podle článků 10 až 14 nařízení 
(EU) č. 1095/2010. ESMA předloží návrhy 
uvedených regulačních technických 
norem Komisi do --/--/--.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Nadpis 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nediskriminační přístup k zúčtování pro 
finanční nástroje

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] 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 
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. Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Pozměňovací návrh 599
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies. The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues. This would significantly weaken Europe’s infrastructures. In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
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implementing equivalent requirements. As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it. It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Pozměňovací návrh 600
Werner Langen

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Pozměňovací návrh 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

V rozporu s dojmem Komise by otevřený přístup ještě více zvýšil systémové riziko v sektoru 
derivátů zapsaných na burze. Legislativní návrh usiluje o vzájemnou propojenost a přitom 
podporuje roztříštěnost systémově významné tržní infrastruktury, jako jsou ústřední 
protistrany. Roztříštěnost může nepříznivě ovlivnit oblast dohledu a řízení rizik. Ustanovení 
o otevřeném přístupu se u derivátů obchodovaných na burze projeví tak, že se bude tříštit 
obchodní likvidita na regulovaných trzích.

Pozměňovací návrh 602
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 8 nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
ústřední protistrana přijímá ke zúčtování 
finanční nástroje nediskriminačním 
a transparentním způsobem, včetně 
požadavků na kolaterál a poplatků za 
přístup, bez ohledu na obchodní místo, ve 
kterém je transakce provedena. Toto by 
obchodnímu místu zejména mělo zajistit 
právo na nediskriminační zacházení, pokud 
jde o způsob, jakým je se smlouvami 
obchodovanými na jeho platformě 
zacházeno v souvislosti s požadavky na 
kolaterál a vzájemné započtení 
ekonomicky rovnocenných smluv a 

1. Aniž je dotčen článek 8 nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
ústřední protistrana přijímá ke zúčtování 
převoditelné cenné papíry a nástroje 
peněžního trhu nediskriminačním 
a transparentním způsobem, včetně 
požadavků na kolaterál a poplatků za 
přístup, bez ohledu na obchodní místo, ve 
kterém je transakce provedena. Toto by 
obchodnímu místu zejména mělo zajistit 
právo na nediskriminační zacházení. 
Ústřední protistrana může požadovat, aby 
obchodní místo splňovalo přiměřené 
provozní a technické požadavky stanovené 
ústřední protistranou. Tento požadavek se 
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křížové zajištění se souvisejícími 
smlouvami zúčtovanými stejnou ústřední 
protistranou. Ústřední protistrana může 
požadovat, aby obchodní místo splňovalo 
přiměřené provozní a technické požadavky 
stanovené ústřední protistranou. Tento 
požadavek se nevztahuje na žádnou 
derivátovou smlouvu, která již podléhá 
povinnosti přístupu podle článku 8 nařízení 
[] (nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů).

nevztahuje na žádnou derivátovou 
smlouvu, která již podléhá povinnosti 
přístupu podle článku 8 nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů).
Přístup obchodního místa k ústřední 
protistraně podle tohoto článku bude 
poskytnut, pouze pokud by tento přístup 
nevyžadoval interoperabilitu nebo pokud 
by neohrozil hladké nebo řádné fungování
trhů nebo by nemohl nepříznivě ovlivnit 
systémové riziko.

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 8 nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
ústřední protistrana přijímá ke zúčtování 
finanční nástroje nediskriminačním 
a transparentním způsobem, včetně 
požadavků na kolaterál a poplatků za 
přístup, bez ohledu na obchodní místo, ve 
kterém je transakce provedena. Toto by 
obchodnímu místu zejména mělo zajistit 
právo na nediskriminační zacházení, pokud 
jde o způsob, jakým je se smlouvami 
obchodovanými na jeho platformě 
zacházeno v souvislosti s požadavky na 
kolaterál a vzájemné započtení 
ekonomicky rovnocenných smluv a 
křížové zajištění se souvisejícími 
smlouvami zúčtovanými stejnou ústřední 
protistranou. Ústřední protistrana může 
požadovat, aby obchodní místo splňovalo 
přiměřené provozní a technické požadavky 
stanovené ústřední protistranou. Tento 
požadavek se nevztahuje na žádnou 
derivátovou smlouvu, která již podléhá 
povinnosti přístupu podle článku 8 nařízení 

1. Aniž je dotčen článek 8 nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
ústřední protistrana přijímá ke zúčtování 
finanční nástroje nediskriminačním 
a transparentním způsobem, včetně 
požadavků na kolaterál a poplatků za
přístup, bez ohledu na obchodní místo, ve 
kterém je transakce provedena, pokud by 
tento přístup jednoznačně neohrozil 
hladké nebo řádné fungování ústřední 
protistrany nebo fungování finančních 
trhů způsobem, který vede k systémovým 
rizikům. Toto by obchodnímu místu 
zejména mělo zajistit právo na 
nediskriminační zacházení, pokud jde 
o způsob, jakým je se smlouvami 
obchodovanými na jeho platformě 
zacházeno v souvislosti s požadavky na 
kolaterál a vzájemné započtení 
ekonomicky rovnocenných smluv a 
křížové zajištění se souvisejícími 
smlouvami zúčtovanými stejnou ústřední 
protistranou. Ústřední protistrana může 
požadovat, aby obchodní místo splňovalo 
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[] (nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů).

přiměřené provozní a technické požadavky 
stanovené ústřední protistranou, za 
předpokladu, že ústřední protistrana
nabízí relevantní mezinárodně uznávané 
komunikační postupy a standardy. Tento 
požadavek se nevztahuje na žádnou 
derivátovou smlouvu, která již podléhá 
povinnosti přístupu podle článku 8 nařízení 
[] (nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů).

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 8 nařízení []
(nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů), ústřední protistrana přijímá ke 
zúčtování finanční nástroje 
nediskriminačním a transparentním 
způsobem, včetně požadavků na kolaterál a 
poplatků za přístup, bez ohledu na 
obchodní místo, ve kterém je transakce 
provedena. Toto by obchodnímu místu 
zejména mělo zajistit právo na 
nediskriminační zacházení, pokud jde 
o způsob, jakým je se smlouvami 
obchodovanými na jeho platformě 
zacházeno v souvislosti s požadavky na 
kolaterál a vzájemné započtení 
ekonomicky rovnocenných smluv a 
křížové zajištění se souvisejícími 
smlouvami zúčtovanými stejnou ústřední 
protistranou. Ústřední protistrana může 
požadovat, aby obchodní místo splňovalo 
přiměřené provozní a technické požadavky 
stanovené ústřední protistranou. Tento 
požadavek se nevztahuje na žádnou 
derivátovou smlouvu, která již podléhá 
povinnosti přístupu podle článku 8

1. Aniž je dotčen článek 7 nařízení (EU) 
č. .../... [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů], ústřední protistrana 
přijímá ke zúčtování finanční nástroje 
nediskriminačním a transparentním 
způsobem, včetně požadavků na kolaterál a 
poplatků za přístup, bez ohledu na 
obchodní místo, ve kterém je transakce 
provedena. Toto by obchodnímu místu 
zejména mělo zajistit právo na 
nediskriminační zacházení, pokud jde 
o způsob, jakým je se smlouvami 
obchodovanými na jeho platformě 
zacházeno v souvislosti s požadavky na 
kolaterál a vzájemné započtení 
ekonomicky rovnocenných smluv a 
křížové zajištění se souvisejícími 
smlouvami zúčtovanými stejnou ústřední 
protistranou. Ústřední protistrana může 
požadovat, aby obchodní místo splňovalo 
přiměřené provozní a technické požadavky 
stanovené ústřední protistranou. Tento 
požadavek se nevztahuje na žádnou 
derivátovou smlouvu, která již podléhá 
povinnosti přístupu podle článku 7
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nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů).

nařízení (EU) č. .../... [nařízení o 
infrastruktuře evropských trhů].

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 8 nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů),
ústřední protistrana přijímá ke zúčtování 
finanční nástroje nediskriminačním 
a transparentním způsobem, včetně 
požadavků na kolaterál a poplatků za 
přístup, bez ohledu na obchodní místo, ve 
kterém je transakce provedena. Toto by 
obchodnímu místu zejména mělo zajistit 
právo na nediskriminační zacházení, pokud 
jde o způsob, jakým je se smlouvami 
obchodovanými na jeho platformě 
zacházeno v souvislosti s požadavky na 
kolaterál a vzájemné započtení 
ekonomicky rovnocenných smluv a 
křížové zajištění se souvisejícími 
smlouvami zúčtovanými stejnou ústřední 
protistranou. Ústřední protistrana může 
požadovat, aby obchodní místo splňovalo 
přiměřené provozní a technické požadavky 
stanovené ústřední protistranou. Tento 
požadavek se nevztahuje na žádnou 
derivátovou smlouvu, která již podléhá 
povinnosti přístupu podle článku 8 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů).

1. Aniž je dotčen článek 8 nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
ústřední protistrana přijímá ke zúčtování 
finanční nástroje nediskriminačním 
a transparentním způsobem, včetně 
požadavků na kolaterál a poplatků za 
přístup, bez ohledu na obchodní místo, ve 
kterém je transakce provedena. Toto by 
obchodnímu místu zejména mělo zajistit 
právo na nediskriminační zacházení, pokud 
jde o způsob, jakým je se smlouvami 
obchodovanými na jeho platformě 
zacházeno v souvislosti s požadavky na 
kolaterál a vzájemné započtení 
ekonomicky rovnocenných smluv a 
křížové zajištění se souvisejícími 
smlouvami zúčtovanými stejnou ústřední 
protistranou. Ústřední protistrana může 
požadovat, aby obchodní místo splňovalo 
přiměřené provozní a technické požadavky 
stanovené ústřední protistranou.

Or. en

Odůvodnění

Toto je všeobecné opatření, které by mělo platit plošně.
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Pozměňovací návrh 607
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ústřední protistrana obchodnímu místu 
písemně do tří měsíců odpoví, zda přístup 
povoluje pod podmínkou, že relevantní 
příslušný orgán nezamítl přístup podle 
odstavce 4, nebo nepovoluje. Ústřední 
protistrana může žádost o přístup 
zamítnout pouze za podmínek 
specifikovaných v odstavci 6. Jestliže 
ústřední protistrana přístup zamítne, uvede 
ve své odpovědi plné zdůvodnění a 
písemně o svém rozhodnutí informuje svůj 
příslušný orgán. Ústřední protistrana 
přístup umožní do tří měsíců od poskytnutí 
kladné odpovědi na žádost o přístup.

3. Ústřední protistrana obchodnímu místu 
písemně do tří měsíců odpoví, zda přístup 
povoluje pod podmínkou, že relevantní 
příslušný orgán nezamítl přístup podle 
odstavce 4, nebo nepovoluje. Ústřední 
protistrana může žádost o přístup 
zamítnout pouze za podmínek 
specifikovaných v odstavci 6. Jestliže 
ústřední protistrana přístup zamítne, uvede 
ve své odpovědi plné zdůvodnění a 
písemně o svém rozhodnutí informuje svůj 
příslušný orgán. Ústřední protistrana 
přístup umožní do dvanácti měsíců od 
poskytnutí kladné odpovědi na žádost 
o přístup.

Jakékoli související náklady, které 
vyplynou z odstavců 1 až 3, nese obchodní 
místo, které o přístup žádá, nedohodne-li 
se ústřední protistrana a obchodní místo, 
které o přístup žádá, jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ústřední protistrana obchodnímu místu 
písemně do tří měsíců odpoví, zda přístup 
povoluje pod podmínkou, že relevantní 
příslušný orgán nezamítl přístup podle 

3. Ústřední protistrana obchodnímu místu 
písemně do tří měsíců odpoví, zda přístup 
povoluje pod podmínkou, že relevantní 
příslušný orgán nezamítl přístup podle 
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odstavce 4, nebo nepovoluje. Ústřední 
protistrana může žádost o přístup 
zamítnout pouze za podmínek 
specifikovaných v odstavci 6. Jestliže 
ústřední protistrana přístup zamítne, uvede 
ve své odpovědi plné zdůvodnění a 
písemně o svém rozhodnutí informuje svůj 
příslušný orgán. Ústřední protistrana 
přístup umožní do tří měsíců od poskytnutí 
kladné odpovědi na žádost o přístup.

odstavce 4, nebo nepovoluje. Ústřední 
protistrana může žádost o přístup
zamítnout pouze na základě komplexní 
analýzy rizik a za podmínek 
specifikovaných v odstavci 6. Jestliže 
ústřední protistrana přístup zamítne, uvede 
ve své odpovědi plné zdůvodnění a 
písemně o svém rozhodnutí informuje svůj 
příslušný orgán. Ústřední protistrana 
přístup umožní do tří měsíců od poskytnutí 
kladné odpovědi na žádost o přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud ústřední protistrana přístup 
k obchodnímu místu podle odstavce 3 
zamítne, uvědomí svůj příslušný úřad, 
který rozhodnutí přezkoumá, aby byl 
zajištěn jeho soulad s odstavci 1 a 3. 
Jestliže příslušný orgán rozhodne, že 
ústřední protistrana nepostupovala 
v souladu s odstavci 1 a 3, informuje 
ústřední protistranu, obchodní místo a 
příslušný orgán obchodního místa o svém 
rozhodnutí a přikáže ústřední protistraně, 
aby přístup umožnila do tří měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán ústřední protistrany
může obchodnímu místu odepřít přístup 
k ústřední protistraně, pouze pokud by 
tento přístup ohrozil hladké nebo řádné 
fungování finančních trhů. Jestliže
příslušný orgán odepře přístup na 
uvedeném základě, vydá své rozhodnutí do 
dvou měsíců od obdržení žádosti uvedené 
v odstavci 2 a poskytne ústřední 
protistraně a obchodnímu místu plné 
zdůvodnění včetně důkazů, ze kterých 
rozhodnutí vychází.

4. V případě převoditelných cenných 
papírů a nástrojů peněžního trhu
příslušný orgán obchodního místa může 
odepřít přístup k obchodnímu místu, pouze 
pokud by tento přístup ohrozil hladké a
řádné fungování trhů. V případě jiných 
nástrojů přístup k obchodnímu místu určí 
příslušný orgán obchodního místa na 
základě těchto kritérií:

i) roztříštěnost likvidity
ii) provozní riziko a složitost
iii) počet aktuálních ústředních protistran 
přistupujících k místu
iv) možné ovlivnění hladkého a řádného 
fungování trhu
Rozhodnutí příslušného orgánu 
obchodního místa je vydáno do dvou 
měsíců od obdržení žádosti ústřední 
protistrany a zpráva z cílového trhu je 
poskytnuta do jednoho měsíce od 
okamžiku žádosti. Rozhodnutí je 
oznámeno obchodnímu místu, ústřední 
protistraně a orgánu ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Příliš velký počet ústředních protistran přistupujících k obchodnímu místu zvýší systémovou 
provozní složitost a roztříštěnost likvidity může být příčinou nárůstu celkové úrovně rizika, 
nehledě na to, že čím více ústředních protistran se k místu připojí, tím méně úspor z rozsahu 
je pro klienty a pro instituce možné dosáhnout. Navržené postupy pomohou zvolit 
nejrelevantnější vazby ke každé obchodní platformě.

Pozměňovací návrh 611
Kay Swinburne
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Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě neshody mezi příslušnými 
orgány přísluší v souladu s článkem 19 
nařízení (EU) č. 1095/2010 urovnání 
jakéhokoli sporu mezi příslušnými orgány 
orgánu ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh uvádí přístup do souladu s postupem uvedeným v nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů a dává orgánu ESMA pravomoc závazného zprostředkování v případě řešení 
sporů mezi příslušnými orgány. Vzhledem k subjektivní povaze některých kritérií je to právě 
v tomto ohledu obzvláště důležité.

Pozměňovací návrh 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud jsou obchodní místo a ústřední 
protistrana usazeny v jiných členských 
státech, příslušný orgán ústřední 
protistrany konzultuje s příslušným 
orgánem obchodního místa před vydáním 
rozhodnutí přístup k obchodnímu místu 
podle odstavců 3a a 4 odepřít a poskytne 
písemné plné zdůvodnění svého 
rozhodnutí. Pokud příslušný orgán 
obchodního místa nesouhlasí s tím, jak 
příslušný orgán ústřední protistrany 
rozhodl na základě odstavců 3a nebo 4, 
může kterýkoli příslušný orgán postoupit 
záležitost orgánu ESMA, který může 
jednat na základě pravomocí, jež mu 
svěřuje článek 19 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
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Or. en

Pozměňovací návrh 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, jimiž
upřesní:

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Sławomir Witold Nitras

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Komise po konzultaci s orgánem ESMA 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 41 přijme 
opatření, která stanoví:

Or. pl

Pozměňovací návrh 615
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podmínky, za kterých ústřední 
protistrana může odepřít přístup, včetně 

a) podmínky, za kterých ústřední 
protistrana může odepřít přístup, pouze 
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podmínek založených na objemu 
transakcí, počtu a druhu uživatelů nebo 
jiných faktorech, které vytvářejí 
nepřiměřená rizika;

pokud by tento přístup neohrozil hladké 
nebo řádné fungování trhů nebo by 
nemohl nepříznivě ovlivnit systémové 
riziko;

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh uvádí přístup do souladu s postupem uvedeným v nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů.

Pozměňovací návrh 616
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podmínky, za kterých ústřední 
protistrana může odepřít přístup, včetně 
podmínek založených na objemu transakcí, 
počtu a druhu uživatelů nebo jiných 
faktorech, které vytvářejí nepřiměřená 
rizika;

a) podmínky, za kterých ústřední 
protistrana může odepřít přístup pro 
převoditelné cenné papíry a nástroje 
peněžního trhu, včetně podmínek 
založených na objemu transakcí, počtu a 
druhu uživatelů nebo jiných faktorech, 
které vytvářejí nepřiměřená rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podmínky, za kterých ústřední 
protistrana může odepřít přístup, včetně 
podmínek založených na objemu 
transakcí, počtu a druhu uživatelů nebo 
jiných faktorech, které vytvářejí 

a) podmínky, za kterých ústřední 
protistrana může odepřít přístup, jež musí 
být transparentní, objektivní, přiměřené a 
nediskriminační a musí být založené na
tom, zda by přístup k ústřední protistraně 
jednoznačně a významně neohrozil hladké 
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nepřiměřená rizika; a řádné fungování ústřední protistrany 
nebo by neohrozil fungování finančních 
trhů, a to způsobem vedoucím 
k systémovému riziku;

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za kterých je přístup 
poskytnut, včetně důvěrnosti poskytnutých 
informací o finančních nástrojích během 
vývojové fáze, nediskriminačního 
a transparentního způsobu, pokud jde 
o zúčtovací poplatky, požadavků na 
kolaterál a provozních požadavků na 
zajištění.

b) podmínky, za kterých je přístup 
poskytnut, včetně důvěrnosti poskytnutých 
informací o převoditelných cenných 
papírech a nástrojích peněžního trhu 
během vývojové fáze, nediskriminačního 
a transparentního způsobu, pokud jde 
o zúčtovací poplatky, požadavků na 
kolaterál a provozních požadavků na 
zajištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do [xx] měsíců 
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 620
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 a
Zúčtovací povinnost pro akciové nástroje 

a dluhopisy obchodované na 
regulovaných trzích, MTF a OTF

Organizátor regulovaného trhu, MTF 
nebo OTF zajistí, aby všechny transakce 
s akciovými nástroji a dluhopisy, které 
jsou uzavřeny na regulovaném trhu, MTF 
či OTF, byly zúčtovány ústřední 
protistranou, pokud ústřední protistrana 
daný finanční nástroj k zúčtování přijme.

Or. en


