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Pozměňovací návrh 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Justification

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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Pozměňovací návrh 622
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Justification

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 
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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 
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 623
Werner Langen

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Justification

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 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Článek 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

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. Roztříštěnost může 
nepříznivě ovlivnit oblast dohledu a řízení rizik. Ustanovení týkající se přístupu pro deriváty
obchodované na burze budou štěpit tyto trhy, a to by představovalo riziko pro odolnost 
mechanismu tvorby cen.

Pozměňovací návrh 625
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 8a nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
poskytne obchodní místo na požádání 
jakékoli ústřední protistraně povolené nebo 
uznané nařízením [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů), která si 
přeje zúčtovat finanční transakce 
prováděné v uvedeném obchodním místě, 

1. Aniž je dotčen článek 8a nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
poskytne obchodní místo na požádání 
jakékoli ústřední protistraně povolené nebo 
uznané nařízením [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů), která si 
přeje zúčtovat finanční transakce, 
nediskriminačním a transparentním 
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nediskriminačním a transparentním 
způsobem údaje o obchodech, včetně 
poplatků za přístup. Tento požadavek se 
nevztahuje na žádnou derivátovou 
smlouvu, která již podléhá povinnosti 
přístupu podle článku 8a nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů).

způsobem poobchodní údaje, včetně 
poplatků za přístup, pouze pokud je 
ohroženo hladké a řádné fungování trhů. 
Tento požadavek se nevztahuje na žádnou 
derivátovou smlouvu, která již podléhá 
povinnosti přístupu podle článku 8a 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů).

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 8a nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
poskytne obchodní místo na požádání 
jakékoli ústřední protistraně povolené nebo 
uznané nařízením [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů), která si 
přeje zúčtovat finanční transakce 
prováděné v uvedeném obchodním místě, 
nediskriminačním a transparentním 
způsobem údaje o obchodech, včetně 
poplatků za přístup. Tento požadavek se 
nevztahuje na žádnou derivátovou 
smlouvu, která již podléhá povinnosti 
přístupu podle článku 8a nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů).

1. Aniž je dotčen článek 8a nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
poskytne obchodní místo na požádání 
jakékoli ústřední protistraně povolené nebo 
uznané nařízením [] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů), která si 
přeje zúčtovat finanční transakce 
prováděné v uvedeném obchodním místě, 
nediskriminačním, objektivním a 
transparentním způsobem údaje 
o obchodech, včetně poplatků za přístup, 
pokud by tento přístup jednoznačně a 
významně neohrozil hladké a řádné 
fungování obchodního místa nebo by 
neohrozil fungování finančních trhů, a to 
způsobem vedoucím k systémovému 
riziku. Tento požadavek se nevztahuje na 
žádnou derivátovou smlouvu, která již 
podléhá povinnosti přístupu podle článku 
8a nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů).

Or. en
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Pozměňovací návrh 628
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 8a nařízení []
(nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů), poskytne obchodní místo na 
požádání jakékoli ústřední protistraně 
povolené nebo uznané nařízením [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů), 
která si přeje zúčtovat finanční transakce 
prováděné v uvedeném obchodním místě, 
nediskriminačním a transparentním 
způsobem údaje o obchodech, včetně 
poplatků za přístup. Tento požadavek se 
nevztahuje na žádnou derivátovou 
smlouvu, která již podléhá povinnosti 
přístupu podle článku 8a nařízení [] 
(nařízení o infrastruktuře evropských trhů).

1. Aniž je dotčen článek 8 nařízení (EU) 
č. .../... [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů], poskytne obchodní 
místo na požádání jakékoli ústřední 
protistraně povolené nebo uznané 
nařízením [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), která si přeje zúčtovat 
finanční transakce prováděné v uvedeném 
obchodním místě, nediskriminačním a 
transparentním způsobem údaje 
o obchodech, včetně poplatků za přístup. 
Tento požadavek se nevztahuje na žádnou 
derivátovou smlouvu, která již podléhá 
povinnosti přístupu podle článku 8
nařízení (EU) č. .../... [nařízení o 
infrastruktuře evropských trhů].

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud ústřední protistrana má 
v činnostech zúčtování v Evropě nebo ve 
třetí zemi dominantní podíl na trhu, 
nemůže využít právo přístupu 
k obchodním místům zřízené čl. 29 odst. 1 
k posílení své pozice.

Or. en
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Odůvodnění

Práva přístupu mohou být zneužita dominantními aktéry k posílení jejich pozice, čímž dojde 
k vyloučení hospodářské soutěže. Ustanovení, které by zabránilo vzniku takových negativních 
dopadů, se jeví jako vhodné, především pokud jde o derivátové nástroje, a to pro jejich 
značnou atraktivitu a kvůli efektům zablokování, které můžou zavedená zúčtovací střediska 
uplatňovat vůči produktům, které jsou obchodované v nově vytvořených nebo menších 
obchodních místech. Bez tohoto ustanovení nemůže v oblasti zúčtování derivátů žádná 
hospodářská soutěž existovat.

Pozměňovací návrh 630
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Přístup k údajům o obchodech 
stanovený v čl. 29 odst. 1 se v případě 
jiných derivátových nástrojů než derivátů 
OTC, které se řídí tímto nařízením [ ] 
(nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů), požaduje pouze od obchodních míst 
představujících více než 10 % celkového 
objemu evropského obchodování 
s derivátovými nástroji.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byla nabídnuta různá zúčtovací střediska a obchodní místa, která mohou 
účastníci trhu využívat, pokud jde o derivátové nástroje obchodované v organizovaných 
místech. Zároveň ovšem musí být zajištěno, že bude moci probíhat skutečná hospodářská 
soutěž a budou moci existovat inovace, a proto by ustanovení o přístupu měla být uplatňována 
pouze na ty, kdo již mají položeny pevné základy obchodní činnosti. Zvláště od nových 
subjektů na trhu by poskytování údajů o obchodech nemělo být požadováno, a to až do chvíle, 
kdy dosáhnou určitého objemu trhu.

Pozměňovací návrh 631
Anne E. Jensen
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Přístup k údajům o obchodech 
stanovený v čl. 29 odst. 1 týkající se jiných 
derivátových nástrojů než derivátů OTC 
se bude vztahovat pouze na obchodní 
místa, kterými prochází více než 10 % 
celého evropského obchodování 
s derivátovými nástroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obchodní místo ústřední protistraně 
písemně odpoví do tří měsíců, zda přístup 
povoluje pod podmínkou, že relevantní 
příslušný orgán nezamítl přístup podle 
odstavce 4, nebo nepovoluje. Obchodní 
místo může přístup odepřít pouze za 
podmínek specifikovaných podle odstavce 
6. Je-li přístup zamítnut, poskytne 
obchodní místo ve své odpovědi plné 
zdůvodnění a písemně o svém rozhodnutí 
informuje svůj příslušný orgán. Obchodní 
místo přístup umožní do tří měsíců od 
poskytnutí kladné odpovědi na žádost 
o přístup.

3. Obchodní místo ústřední protistraně 
písemně odpoví do tří měsíců, zda přístup 
povoluje pod podmínkou, že relevantní 
příslušný orgán nezamítl přístup podle 
odstavce 4, nebo nepovoluje. Obchodní 
místo může přístup odepřít pouze na 
základě komplexní analýzy rizik a za 
podmínek specifikovaných podle odstavce 
6. Je-li přístup zamítnut, poskytne 
obchodní místo ve své odpovědi plné 
zdůvodnění a písemně o svém rozhodnutí 
informuje svůj příslušný orgán. Obchodní 
místo přístup umožní do tří měsíců od 
poskytnutí kladné odpovědi na žádost 
o přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Markus Ferber
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obchodní místo ústřední protistraně 
písemně odpoví do tří měsíců, zda přístup 
povoluje pod podmínkou, že relevantní 
příslušný orgán nezamítl přístup podle 
odstavce 4, nebo nepovoluje. Obchodní 
místo může přístup odepřít pouze za 
podmínek specifikovaných podle odstavce 
6. Je-li přístup zamítnut, poskytne 
obchodní místo ve své odpovědi plné 
zdůvodnění a písemně o svém rozhodnutí 
informuje svůj příslušný orgán. Obchodní 
místo přístup umožní do tří měsíců od 
poskytnutí kladné odpovědi na žádost 
o přístup.

3. Obchodní místo ústřední protistraně 
písemně odpoví do tří měsíců, zda přístup 
povoluje pod podmínkou, že relevantní 
příslušný orgán nezamítl přístup podle 
odstavce 4, nebo nepovoluje. Obchodní 
místo může přístup odepřít pouze za 
podmínek specifikovaných podle odstavců 
4 a 6. Je-li přístup zamítnut, poskytne 
obchodní místo ve své odpovědi plné 
zdůvodnění a písemně o svém rozhodnutí 
informuje svůj příslušný orgán. Obchodní 
místo přístup umožní do tří měsíců od 
poskytnutí kladné odpovědi na žádost 
o přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 635
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Příslušný orgán obchodního místa může 
ústřední protistraně odepřít přístup 
k obchodnímu místu, pouze pokud by tento 
přístup ohrozil hladké nebo řádné 
fungování trhů. Jestliže příslušný orgán 
odepře přístup na uvedeném základě, vydá 
své rozhodnutí do dvou měsíců od 
obdržení žádosti uvedené v odstavci 2 a 
poskytne obchodnímu místu a ústřední 
protistraně plné zdůvodnění včetně důkazů, 
ze kterých jeho rozhodnutí vychází.
V případě derivátů OTC je přístup
ústřední protistrany k obchodnímu místu 
poskytnut podle ustanovení nařízení [ ] 
(nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů).

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba jasně stanovit, že obchodování s deriváty OTC bude vzhledem k jejich zvláštním 
rysům probíhat samostatně podle znění nařízení o infrastruktuře evropských trhů. Ostatní 
finanční produkty, zejména deriváty přijaté k obchodování na regulovaných trzích, by měly 
být zahrnuty do oblasti působnosti ustanovení o právu přístupu v rámci MIFIR.

Pozměňovací návrh 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán obchodního místa může 
ústřední protistraně odepřít přístup 
k obchodnímu místu, pouze pokud by tento 

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

přístup jednoznačně a významně ohrozil 
hladké a řádné fungování obchodního 
místa nebo by ohrozil fungování 
finančních trhů, a to způsobem, který vede 
k systémovému riziku nebo jiným takovým 
podmínkám, které přijme Komise podle 
níže uvedeného odstavce 6. Toto 
rozhodnutí musí být založené na 
komplexní analýze rizik a brát v úvahu, že 
nic v nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů nebrání stranám ve dvoustranných 
dohodách o interoperabilitě v oblasti 
akcií, derivátů nebo dalších nástrojů.
Jestliže příslušný orgán odepře přístup, 
vydá své rozhodnutí do dvou měsíců od 
obdržení žádosti uvedené v odstavci 2 a 
poskytne obchodnímu místu a ústřední 
protistraně plné zdůvodnění včetně důkazů, 
ze kterých jeho rozhodnutí vychází.

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Příslušný orgán obchodního místa může 
ústřední protistraně odepřít přístup 
k obchodnímu místu, pouze pokud by tento 
přístup ohrozil hladké nebo řádné 
fungování trhů nebo měl za následek 
posílení pozice ústřední protistrany, která 
už má významný podíl na trhu evropských 
činností zúčtování. 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.
Právo přístupu ústřední protistrany 
k obchodnímu místu je v případě derivátů 
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OTC stanoveno podle ustanovení nařízení 
[ ] (nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů).

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byla nabídnuta různá zúčtovací střediska a obchodní místa, která mohou 
účastníci trhu využívat, pokud jde o derivátové nástroje obchodované v organizovaných 
místech. Zároveň ovšem musí být zajištěno, že bude moci probíhat skutečná hospodářská 
soutěž a budou moci existovat inovace, a proto by ustanovení o přístupu neměla být využívána 
k posílení významného podílu na trhu a upevnění pozic dominantních aktérů.

Pozměňovací návrh 638
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Co se týče jiných finančních nástrojů 
než derivátů, příslušný orgán obchodního 
místa může ústřední protistraně odepřít 
přístup k obchodnímu místu, pouze pokud 
by tento přístup ohrozil hladké nebo řádné 
fungování trhů. V případě derivátů je 
přístup ústřední protistrany k obchodnímu 
místu poskytnut pouze za předpokladu, že 
tento přístup nevyžaduje interoperabilitu 
ani neohrožuje hladké a řádné fungování 
trhů, zejména v důsledku roztříštění 
likvidity, a že obchodní místo zavedlo 
vhodné mechanismy pro předcházení 
tomuto roztříštění.
Jestliže příslušný orgán odepře přístup na 
uvedeném základě, vydá své rozhodnutí do 
dvou měsíců od obdržení žádosti uvedené 
v odstavci 2 a poskytne obchodnímu místu 
a ústřední protistraně plné zdůvodnění 
včetně důkazů, ze kterých jeho rozhodnutí 
vychází.

Or. en
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Pozměňovací návrh 639
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Co se týče jiných finančních nástrojů 
než OTC derivátů, příslušný orgán 
obchodního místa může ústřední 
protistraně odepřít přístup k obchodnímu 
místu, pouze pokud by tento přístup ohrozil 
hladké nebo řádné fungování trhů. Jestliže 
příslušný orgán odepře přístup na 
uvedeném základě, vydá své rozhodnutí do 
dvou měsíců od obdržení žádosti uvedené 
v odstavci 2 a poskytne obchodnímu místu 
a ústřední protistraně plné zdůvodnění 
včetně důkazů, ze kterých jeho rozhodnutí 
vychází. V případě derivátů OTC je 
přístup ústřední protistrany k obchodnímu 
místu poskytnut podle ustanovení nařízení 
[ ] (nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů).

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán obchodního místa může
ústřední protistraně odepřít přístup 
k obchodnímu místu, pouze pokud by tento 
přístup ohrozil hladké nebo řádné 
fungování trhů. Jestliže příslušný orgán 
odepře přístup na uvedeném základě, vydá 
své rozhodnutí do dvou měsíců od 
obdržení žádosti uvedené v odstavci 2 a 

4. V případě převoditelných cenných 
papírů a nástrojů peněžního trhu může
příslušný orgán obchodního místa 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 
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poskytne obchodnímu místu a ústřední 
protistraně plné zdůvodnění včetně 
důkazů, ze kterých jeho rozhodnutí 
vychází.

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 641
Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán obchodního místa může 
ústřední protistraně odepřít přístup 
k obchodnímu místu, pouze pokud by tento 
přístup ohrozil hladké nebo řádné 
fungování trhů. Jestliže příslušný orgán 
odepře přístup na uvedeném základě, vydá 
své rozhodnutí do dvou měsíců od 

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

obdržení žádosti uvedené v odstavci 2 a 
poskytne obchodnímu místu a ústřední 
protistraně plné zdůvodnění včetně důkazů, 
ze kterých jeho rozhodnutí vychází.
V případě jiných derivátových nástrojů 
než jsou deriváty OTC je přístup ústřední 
protistrany k obchodnímu místu 
poskytnut, pouze pokud jsou dotčené 
příslušné orgány přesvědčeny, že dohody 
o interoperabilitě neohrozí stabilitu a 
odolnost procesů zúčtování. V případě 
derivátů OTC je přístup ústřední 
protistrany k obchodnímu místu poskytnut 
podle ustanovení nařízení [ ] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů).

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh uvádí postup přístupu 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 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud jsou ústřední protistrana a 
obchodní místo usazeny v jiných 
členských státech, příslušný orgán 
obchodního místa, před vydáním 
rozhodnutí odepřít přístup ústřední 
protistraně podle odstavců 3a a 4, své 
rozhodnutí konzultuje s příslušným 
orgánem ústřední protistrany a poskytne jí 
písemné plné zdůvodnění svého 
rozhodnutí. Pokud příslušný orgán 
ústřední protistrany nesouhlasí s tím, jak 
příslušný orgán obchodního místa 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ústřední protistrana usazená v třetí zemi 
může o přístup k obchodnímu místu v Unii 
požádat, je-li daná ústřední protistrana 
uznaná podle článku 23 nařízení [nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů], a za 
předpokladu, že právní rámec uvedené třetí 
země stanoví účinné rovnocenné uznání 
práva ústřední protistrany povolené podle 
nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] na přístup k obchodním 
místům usazeným v uvedené třetí zemi.

5. Ústřední protistrana usazená v třetí zemi 
může o přístup k obchodnímu místu v Unii 
požádat, je-li daná ústřední protistrana 
uznaná podle článku 25 nařízení (EU) č. 
.../... [nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů], a za předpokladu, že právní rámec 
uvedené třetí země stanoví účinné 
rovnocenné uznání práva ústřední 
protistrany povolené podle nařízení 
[nařízení o infrastruktuře evropských trhů] 
na přístup k obchodním místům usazeným 
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v uvedené třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 29 – 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 prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření týkající se 
jiných nástrojů než derivátů OTC, která 
stanoví:

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba jasně stanovit, že obchodování s deriváty OTC bude vzhledem k jejich zvláštním 
rysům probíhat samostatně podle znění nařízení o infrastruktuře evropských trhů. Ostatní 
finanční produkty, zejména deriváty přijaté k obchodování na regulovaných trzích, by měly 
být zahrnuty do oblasti působnosti ustanovení o právu přístupu v rámci MIFIR. Mělo by být 
vyjasněno, co znamená pojem dominantního postavení, což zajistí, že jeho uplatňování 
v Evropě bude rychlejší a jednotnější.

Pozměňovací návrh 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 29 – 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:



AM\901887CS.doc 19/121 PE489.478v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) podmínky, za kterých obchodní místo 
může odepřít přístup, pouze pokud by tento 
přístup neohrozil hladké nebo řádné 
fungování trhů nebo by nemohl 
nepříznivě ovlivnit systémové riziko;

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh uvádí postup přístupu 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 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) podmínky, za kterých obchodní místo 
může odepřít přístup, jež musí být 
transparentní, objektivní, přiměřené a 
nediskriminační a musí zahrnovat 
podmínky založené na objemu transakcí, 
počtu uživatelů nebo jiných faktorech, 
které vytvářejí nepřiměřená rizika, včetně 
těch, které se týkají hladkého a řádného 
fungování trhů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 649
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) podmínky, za kterých obchodní místo 
může odepřít přístup, jež zahrnují 
podmínky založené na objemu transakcí, 
počtu uživatelů nebo jiných faktorech, 
které vytvářejí nepřiměřená rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) podmínky, za kterých obchodní místo 
může odepřít přístup týkající se jiných 
nástrojů než deriváty OTC, včetně 
podmínek založených na objemu transakcí, 
počtu uživatelů nebo jiných faktorech, 
které vytvářejí nepřiměřená rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za kterých je přístup b) podmínky, za kterých je přístup 
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poskytnut, včetně důvěrnosti poskytnutých 
informací o finančních nástrojích ve 
vývojové fázi a nediskriminačního 
a transparentního způsobu, pokud jde 
o poplatky za přístup.

poskytnut, včetně poptávky klientů a 
bezpečnostních kritérií, vhodných 
mechanismů řízení roztříštěnosti likvidity, 
toho, zda jsou nezbytné dohody 
o interoperabilitě, důvěrnosti poskytnutých 
informací o finančních nástrojích ve 
vývojové fázi a nediskriminačního 
a transparentního způsobu, pokud jde 
o poplatky za přístup.

Or. en

Odůvodnění

V podmínkách přístupu by mělo být stanoveno, zda budou zapotřebí dohody o interoperabilitě 
či zda dochází k roztříštění likvidity, k čemuž by měly existovat příslušné mechanismy.

Pozměňovací návrh 652
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vyjasnění toho, co je dominantní podíl 
na trhu činností zúčtování v Evropě nebo 
ve třetí zemi pro účely čl. 29 odst. 1 písm. 
a) (nové).

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění: je potřeba jasně stanovit, že obchodování s deriváty OTC bude vzhledem k jejich 
zvláštním rysům probíhat samostatně podle znění nařízení o infrastruktuře evropských trhů.
Ostatní finanční produkty, zejména deriváty přijaté k obchodování na regulovaných trzích, by 
měly být zahrnuty do oblasti působnosti ustanovení o právu přístupu v rámci MIFIR. Mělo by 
být vyjasněno, co znamená pojem dominantního postavení, což zajistí, že jeho uplatňování 
v Evropě bude rychlejší a jednotnější.

Pozměňovací návrh 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Návrh nařízení
Čl. 29 – 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

Pozměňovací návrh 654
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vyjasnění toho, co je ohrožení 
hladkého nebo řádného fungování trhů, 
což by příslušným orgánům umožňovalo 
odepřít přístup podle čl. 29 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Pojmy ohrožení hladkého nebo řádného fungování trhů a významný podíl na trhu evropských 
činností zúčtování musí být formulovány jasně.

Pozměňovací návrh 655
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vyjasnění toho, co je významný podíl 
na trhu evropských činností zúčtování pro 
účely čl. 29 odst. 4.
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Or. en

Odůvodnění

Pojmy ohrožení hladkého nebo řádného fungování trhů a významný podíl na trhu evropských 
činností zúčtování musí být formulovány jasně.

Pozměňovací návrh 656
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem 
k upřesnění pojmu roztříštěnost likvidity 
pro deriváty, které již nepodléhají 
povinnosti přístupu podle čl. 8 nařízení 
(EU) č. .../... [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů]. Tyto návrhy 
regulačních norem odrážejí, pokud je to 
možné, regulační technické normy přijaté 
Komisí podle čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 
.../... [nařízení o infrastruktuře evropských 
trhů]. 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 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Článek 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Justification

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

Pozměňovací návrh 658
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Právní precedent v rámci EU uznává a vytváří spravedlivý rámec využívání a poskytování 
licencí ve vztahu k právům duševního vlastnictví subjektů, které rozpracovaly referenční 
hodnoty. Ustanovení jsou nedůsledným uplatňováním tohoto precedentu a mohla by být 
výraznou brzdou pro budoucí inovace a investice. Měla by proto být vypuštěna. Přinejmenším 
by stálo za to zahájit diskusi na toto téma.

Pozměňovací návrh 659
Werner Langen

Návrh nařízení
Článek 30



AM\901887CS.doc 25/121 PE489.478v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Justification

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Pozměňovací návrh 660
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Je-li hodnota jakéhokoli finančního 
nástroje vypočítána odkazem na referenční 

(1) Je-li hodnota jakéhokoli finančního 
nástroje vypočítána odkazem na referenční 
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hodnotu, osoba s vlastnickými právy 
k referenční hodnotě zajistí, aby byl 
ústředním protistranám a obchodním 
místům pro účely obchodování a zúčtování 
povolen nediskriminační přístup k:

index, osoba s vlastnickými právy 
k referenčnímu indexu zajistí, aby byl 
ústředním protistranám a obchodním 
místům pro účely obchodování a zúčtování 
povolen nediskriminační přístup k:

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Je-li hodnota jakéhokoli finančního 
nástroje vypočítána odkazem na referenční 
hodnotu, osoba s vlastnickými právy 
k referenční hodnotě zajistí, aby byl 
ústředním protistranám a obchodním 
místům pro účely obchodování a zúčtování 
povolen nediskriminační přístup k:

(1) Je-li hodnota jakéhokoli finančního 
nástroje vypočítána odkazem na referenční 
hodnotu, osoba s vlastnickými právy 
k referenční hodnotě zajistí, aby byl 
ústředním protistranám a obchodním 
místům pro účely poskytování služeb 
klientům ve vztahu k provozování 
obchodního místa nebo zúčtování povolen 
nediskriminační přístup k:

Or. en

Odůvodnění

Mnoho obchodních míst je provozováno investičními podniky, které mohou obchodovat nebo 
by si přály obchodovat s nástroji, s nimiž referenční hodnota souvisí, pro účely, jež nemají 
žádnou souvislost s provozováním obchodního místa. Je spravedlivé omezit povinnost 
vlastníků referenčních hodnot (z nichž mnozí sami o sobě nejsou zúčtovacími středisky ani 
organizátory obchodního místa) poskytovat informace a povolení pouze na použití, která řeší 
MIFIR.

Pozměňovací návrh 663
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li hodnota jakéhokoli finančního 
nástroje vypočítána odkazem na referenční 
hodnotu, osoba s vlastnickými právy 
k referenční hodnotě zajistí, aby byl 
ústředním protistranám a obchodním 
místům pro účely obchodování a zúčtování 
povolen nediskriminační přístup k:

Je-li hodnota jakéhokoli produktu nebo 
finančního nástroje vypočítána odkazem na 
referenční index, osoba s vlastnickými 
právy k referenčnímu indexu zajistí, aby 
byl ústředním protistranám a obchodním 
místům pro účely obchodování a zúčtování 
povolen nediskriminační přístup k:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh text doplňuje, aby byl jasnější.

Pozměňovací návrh 664
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) příslušným údajům o ceně, k jiným 
údajům a k informacím o složení, metodice 
a ocenění uvedené referenční hodnoty; a k

(a) příslušným údajům o ceně, k jiným 
údajům, a pokud je to třeba a neohrožují 
se tím závazky vůči třetí straně, na jejichž 
základě je osoba povinna zachovat 
důvěrnost, k informacím o složení, 
základní metodice a ocenění uvedené 
referenční hodnoty; a k

Or. en

Odůvodnění

Některé informace pocházejí z důvěrných zdrojů a umožnit, aby byly sdělovány dále, by bylo 
nevhodné.

Pozměňovací návrh 665
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) licencím. (b) příslušným, nevýlučným licencím
k užívání referenčního indexu pro 
obchodování nebo zúčtování příslušných 
produktů nebo finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Návrh přijímá lepší definici referenčního indexu a zdokonaluje výrazy použité Komisí, když se 
specifikují podmínky, které by měly platit pro veškeré licence referenčních ukazatelů.

Pozměňovací návrh 666
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) licencím. (b) licencím k užívání informací 
uvedených v odst. 1 písm. a) vhodných pro 
účely poskytování služeb klientům ve 
vztahu k provozování obchodního místa 
nebo zúčtování.

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) licencím. (b) příslušným, nevýlučným licencím
k užívání referenčního indexu pro 
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obchodování nebo zúčtování příslušných 
produktů nebo finančních nástrojů, jež 
podléhají přiměřené proporcionalitě pro 
malé a střední podniky a dodržení 
veškerých dílčích požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Licence by neměly být určovány, ale měly být příslušné, za předpokladu, že nejsou 
diskriminační. U malých a středních podniků jsou podmínky zredukovány nebo tyto podniky 
potřebují pouze částečné informace.

Pozměňovací návrh 668
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k uvedeným informacím je 
poskytnut za přiměřených obchodních 
podmínek do tří měsíců od podání žádosti 
ústřední protistranou nebo obchodním 
místem a v každém případě za cenu, která 
nepřevyšuje nejnižší cenu, za niž je 
poskytnut přístup k referenční hodnotě 
nebo je licence k právům duševního 
vlastnictví udělena jiné ústřední 
protistraně, obchodnímu místu či jakékoli 
spřízněné osobě pro účely zúčtování a 
obchodování.

Přístup k uvedeným informacím je 
poskytnut za přiměřených obchodních 
podmínek do tří měsíců od podání žádosti 
ústřední protistranou nebo obchodním 
místem.

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k uvedeným informacím je 
poskytnut za přiměřených obchodních 
podmínek do tří měsíců od podání žádosti 
ústřední protistranou nebo obchodním 
místem a v každém případě za cenu, která 
nepřevyšuje nejnižší cenu, za niž je 
poskytnut přístup k referenční hodnotě 
nebo je licence k právům duševního 
vlastnictví udělena jiné ústřední 
protistraně, obchodnímu místu či jakékoli 
spřízněné osobě pro účely zúčtování a 
obchodování.

Přístup k uvedeným informacím a 
jakýmkoli nevýlučným licencím je 
poskytnut za podmínek, které jsou 
spravedlivé, přiměřené, nediskriminační a 
obchodní, do tří měsíců od podání žádosti 
ústřední protistranou nebo obchodním 
místem, za obchodních podmínek 
srovnatelných či výhodnějších než 
podmínky, za nichž je poskytnut přístup 
k referenčnímu indexu nebo je licence 
k právům duševního vlastnictví spojených 
s referenčním indexem udělena jiné 
ústřední protistraně, obchodnímu místu či 
jakékoli spřízněné osobě pro účely 
zúčtování a obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Návrh zdokonaluje výrazy použité Komisí, přičemž cílem je ukázat, že licence by měly být 
poskytnuty za obchodních podmínek (tj. neměly by být zdarma). Nová formulace uvádí „za 
obchodních podmínek srovnatelných či výhodnějších než“. To ponechává prostor pro 
„objemové slevy“ atd.

Pozměňovací návrh 670
Burkhard Balz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k uvedeným informacím je 
poskytnut za přiměřených obchodních 
podmínek do tří měsíců od podání žádosti 
ústřední protistranou nebo obchodním 
místem a v každém případě za cenu, která 
nepřevyšuje nejnižší cenu, za niž je 
poskytnut přístup k referenční hodnotě
nebo je licence k právům duševního 
vlastnictví udělena jiné ústřední 
protistraně, obchodnímu místu či jakékoli 

Licence včetně přístupu k uvedeným 
informacím je poskytnuta za přiměřených 
obchodních podmínek do tří měsíců od 
podání žádosti ústřední protistranou nebo 
obchodním místem a v každém případě při 
struktuře cen, která zajistí, aby veškeré 
finanční nástroje ve stejné měně 
nerozlišovaly mezi různými ústředními 
protistranami a obchodními místy ve 
stejném časovém pásmu.
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spřízněné osobě pro účely zúčtování a 
obchodování.

Žádost o licenci může být zamítnuta 
osobou s vlastnickými právy k referenční 
hodnotě v období až pěti let poté, co 
ústřední protistrana, obchodní místo či 
jakákoli spřízněná osoba pro účely 
zúčtování a obchodování zahájila 
obchodování a zúčtování s touto 
referenční hodnotou poprvé.
K tomu, aby ústřední protistrana, 
obchodní místo či spřízněný subjekt mohl 
nabídnout jakýkoli finanční produkt pro 
účely obchodování nebo zúčtování, není 
nutné získat licenci od poskytovatele 
indexu.

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Wolf Klinz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k uvedeným informacím je 
poskytnut za přiměřených obchodních 
podmínek do tří měsíců od podání žádosti 
ústřední protistranou nebo obchodním 
místem a v každém případě za cenu, která
nepřevyšuje nejnižší cenu, za niž je 
poskytnut přístup k referenční hodnotě 
nebo je licence k právům duševního 
vlastnictví udělena jiné ústřední 
protistraně, obchodnímu místu či jakékoli 
spřízněné osobě pro účely zúčtování a 
obchodování.

Přístup k uvedeným informacím včetně 
licencí je poskytnut do tří měsíců od 
podání žádosti ústřední protistranou nebo 
obchodním místem a při stejné struktuře 
cen, která byla udělena jiné ústřední 
protistraně, obchodnímu místu či jakékoli 
spřízněné osobě pro účely zúčtování a 
obchodování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 672
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k uvedeným informacím je 
poskytnut za přiměřených obchodních 
podmínek do tří měsíců od podání žádosti 
ústřední protistranou nebo obchodním 
místem a v každém případě za cenu, která 
nepřevyšuje nejnižší cenu, za niž je 
poskytnut přístup k referenční hodnotě 
nebo je licence k právům duševního 
vlastnictví udělena jiné ústřední 
protistraně, obchodnímu místu či jakékoli 
spřízněné osobě pro účely zúčtování a 
obchodování.

Přístup k uvedeným informacím a 
nevýlučným licencím je poskytnut za 
podmínek, které jsou spravedlivé, 
přiměřené, nediskriminační a obchodní,
do tří měsíců od podání žádosti ústřední 
protistranou nebo obchodním místem, za 
obchodních podmínek podle zásady
tržního odstupu srovnatelných či 
výhodnějších než podmínky, za nichž je 
poskytnut přístup k referenčnímu indexu
nebo je licence k právům duševního 
vlastnictví spojených s referenčním 
indexem udělena jiné ústřední protistraně, 
obchodnímu místu či jakékoli spřízněné 
osobě pro účely zúčtování a obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Licence by neměly být určovány, ale měly by být příslušné, za předpokladu, že nejsou 
diskriminační. U malých a středních podniků jsou podmínky zredukovány nebo tyto podniky 
potřebují pouze částečné informace.

Pozměňovací návrh 673
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádná ústřední protistrana, obchodní 
místo ani spřízněný subjekt nesmí 
s žádným poskytovatelem referenční 
hodnoty uzavřít dohodu, jejímž účinkem

2. Žádná ústřední protistrana, obchodní 
místo ani spřízněný subjekt v EU nesmí 
s žádným poskytovatelem referenčního 
indexu uzavřít dohodu, nebo v takové 
dohodě nadále pokračovat či být její 
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by bylo: stranou, jež by mohla mít nebo měla 
účinek:

Or. en

Odůvodnění

Článek 30 by měl být jasnější, pokud jde o jeho jurisdikční dosah. V jeho stávající navržené 
podobě lze předpokládat, že se bude vztahovat na ústřední protistrany, obchodní místa a jiné 
spřízněné subjekty pouze v EU. Účelem navrženého revidovaného znění čl. 30 odst. 2 je 
odstranit poněkud matoucí způsob vyjádření, který je způsoben použitím dvojího záporu, a 
vyjasnit body týkající se jurisdikce a zajištění retroaktivity.

Pozměňovací návrh 674
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zabránit jakékoli jiné ústřední 
protistraně nebo obchodnímu místu 
v získání přístupu k těmto informacím či 
právům uvedeným v odstavci 1; nebo

(a) zabránění jakékoli jiné ústřední 
protistraně nebo obchodnímu místu 
v získání přístupu k těmto informacím či 
právům uvedeným v odstavci 1; nebo

Or. en

Odůvodnění

Článek 30 by měl být jasnější, pokud jde o jeho jurisdikční dosah. V jeho stávající navržené 
podobě lze předpokládat, že se bude vztahovat na ústřední protistrany, obchodní místa a jiné 
spřízněné subjekty pouze v EU. Účelem navrženého revidovaného znění čl. 30 odst. 2 je 
odstranit poněkud matoucí způsob vyjádření, který je způsoben použitím dvojího záporu, a 
vyjasnit body týkající se jurisdikce a zajištění retroaktivity.

Pozměňovací návrh 675
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zabránit jakékoli jiné ústřední 
protistraně nebo obchodnímu místu 
v získání přístupu k těmto informacím či 
právům za méně výhodných podmínek, než 
jsou podmínky poskytnuté uvedené 
ústřední protistraně nebo obchodnímu 
místu.

(b) zajistit jakékoli jiné ústřední protistraně 
nebo obchodnímu místu získání přístupu 
k těmto informacím či právům za méně 
výhodných podmínek, než jsou podmínky 
poskytnuté uvedené ústřední protistraně 
nebo obchodnímu místu.

Or. en

Odůvodnění

Článek 30 by měl být jasnější, pokud jde o jeho jurisdikční dosah. V jeho stávající navržené 
podobě lze předpokládat, že se bude vztahovat na ústřední protistrany, obchodní místa a jiné 
spřízněné subjekty pouze v EU. Účelem navrženého revidovaného znění čl. 30 odst. 2 je 
odstranit poněkud matoucí způsob vyjádření, který je způsoben použitím dvojího záporu, a 
vyjasnit body týkající se jurisdikce a zajištění retroaktivity.

Pozměňovací návrh 676
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) možnost podat Komisi žádost o 
časově omezenou licenci, což umožní 
odklad některých nevýlučných kritérií, a 
testovat tak nový index.

Or. en

Odůvodnění

Při vypracovávání indexu může být nevhodné udělit licenci okamžitě nebo před tím, než bude 
moci být považována za referenční hodnotu. Takové rozhodnutí by se mělo odvíjet od 
jednotlivých případů.

Pozměňovací návrh 677
Pascal Canfin
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) použití, která vyplývají z licencí 
uvedených v odst. 1 písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podmínky, za kterých je přístup 
poskytnut, včetně důvěrnosti poskytnutých 
informací.

(b) podmínky, za kterých jsou přístup a 
licence poskytnuty, včetně důvěrnosti 
poskytnutých informací a povahy 
požadovaných spravedlivých, 
přiměřených, nediskriminačních 
obchodních podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 30 odst. 3 by měl konkrétně požadovat, aby Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci stanovila prvky podmínek, které musí být použity při poskytování licencí a přístupu 
k informacím, aby se zajistilo, že jimi budou pokryty všechny důležité aspekty.

Pozměňovací návrh 679
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) postup, který musí být uplatněn 
v případě, že ústřední protistrana nebo 
obchodní místo odmítne licenci během 
tříměsíční lhůty uzavřít;

Or. en

Odůvodnění

Měl by být přijat postup pro případ, že ústřední protistrana nejedná.

Pozměňovací návrh 680
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) obecné podmínky omezeného trvání 
licence pro účely testování nového 
indexu;

Or. en

Odůvodnění

Když je vypracováván index, udělování licence může být předčasné, avšak měly by existovat 
informace o tom, jak bude výjimka fungovat.

Pozměňovací návrh 681
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 
1095/2010 sleduje ESMA investiční 
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produkty, včetně strukturovaných vkladů 
a finančních nástrojů, které jsou uváděny 
na trh, distribuovány nebo prodávány 
v Unii. ESMA proto tyto produkty, které 
jsou uváděny na trh, distribuovány nebo 
prodávány v Unii, následně prošetřuje, a 
to do *. V případě, že toto šetření ukazuje, 
že produkt nesplňuje kritéria vymezená 
v článku 31 tohoto nařízení, tento produkt 
nesmí být v Unii uváděn na trh, 
distribuován nebo prodáván.
Každý nový produkt, který nebyl uveden 
na trh, distribuován nebo prodáván v Unii 
12 měsíců před vstupem tohoto nařízení 
v platnost, musí být prověřen orgánem 
ESMA a smí být uváděn na trh, 
distribuován nebo prodáván v EU, jestliže 
splňuje kritéria vymezená v článku 31a 
tohoto nařízení.
Finanční produkty, které byly uváděny na 
trh, distribuovány nebo prodávány v Unii 
před vstupem tohoto nařízení v platnost, 
avšak ne více než 12 měsíců před tímto 
vstupem, smějí být uváděny na trh, 
distribuovány nebo prodávány jako dříve, 
dokud orgán ESMA neprověří, zda splňují 
kritéria registrace.
Prověření finančních produktů, které byly 
obchodovány před vstupem tohoto 
nařízení v platnost, by mělo být 
dokončeno do *.
_____________
*Pro Úř. věst. vložte prosím datum: 
24 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité naléhat na finanční trhy, aby se vrátily zpět ke své hlavní funkci: sloužit reálné 
ekonomice bez podstupování zbytečně vysokých rizik. K tomu je potřebné, aby finanční 
produkty podléhaly povolení.
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Pozměňovací návrh 682
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek 31 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoci orgánu ESMA dočasně
zasáhnout

Pravomoci orgánu ESMA zasáhnout

Or. en

Pozměňovací návrh 683
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 31 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoci orgánu ESMA dočasně 
zasáhnout

Pravomoci orgánu ESMA k zásahům

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 
1095/2010 může ESMA, pokud se 
rozumně domnívá, že jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavcích 2 a 3, 
v Unii dočasně zakázat nebo omezit:

V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 
1095/2010 může ESMA za výjimečných 
okolností, pokud vnitrostátní regulační 
orgán nejednal a pokud se rozumně 
domnívá, že jsou splněny podmínky 
stanovené v odstavcích 2 a 3, v Unii 
dočasně zakázat nebo omezit:
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Or. en

Pozměňovací návrh 685
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) uvádění na trh, distribuci nebo prodej 
určitých finančních nástrojů či finančních 
nástrojů s určitými rysy; nebo

(a) uvádění na trh, distribuci nebo prodej 
jakýchkoli finančních nástrojů uvedených 
v oddílu C přílohy I [nové směrnice 
MiFID]; nebo

Or. en

Odůvodnění

Text hovoří o „určitých finančních nástrojích a typech finanční činnosti či praktiky“, přičemž 
je třeba větší právní přesnosti. Slovo „určitý“ by mělo zúženo výslovným navázáním 
finančních nástrojů na investice uvedené v oddílu C přílohy I MiFID.

Pozměňovací návrh 686
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) určitý typ finanční činnosti či praktiky. b) určitý typ finanční činnosti či praktiky. 
Na transakce nefinančních podniků s 
deriváty, které objektivně měřitelným 
způsobem přispívají ke snižování rizik 
přímo spjatých s transakcemi nebo 
správou likvidity a finanční správou, se 
zákazy a omezení ve smyslu tohoto článku 
nevztahují.

Or. de
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Odůvodnění

Návrh na regulaci podstatně rozšiřuje pravomoci orgánu ESMA a vnitrostátních orgánů 
dohledu, jejichž výkon má závažné a nezamýšlené dopady na strategie řízení rizik u 
nefinančních podniků. Pozměňovací návrh proto vyjímá z opatření týkajících se dohledu 
zajišťovací deriváty nefinančních podniků. Tato výjimka zohledňuje, že dotčené transakce 
s deriváty nepředstavují pro stabilitu finančních systémů žádné riziko.

Pozměňovací návrh 687
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zákaz či omezení se může použít za 
okolností stanovených orgánem ESMA 
nebo může podléhat výjimkám 
stanoveným tímto orgánem.

Zákaz či omezení se může použít za 
výjimečných okolností stanovených 
orgánem ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA přijme rozhodnutí dle odstavce 1 pouze v případě, že finanční nástroj nebo 
činnost nebo praktika vzbuzuje významné obavy o ochranu investorů či představuje vážnou 
hrozbu pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému či jeho části, a tento orgán dospěl k závěru poté, co uskutečnil formální analýzu 
selhání trhu.

Pozměňovací návrh 688
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Derivátové smlouvy nefinančních 
protistran, které jsou objektivně měřitelné 
jako činnosti snižující rizika přímo 
související s obchodní činností nebo 
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korporátním financováním dle [čl. 10] 
nařízení [...] (EMIR), jsou vyjmuty ze 
zákazu či omezení.

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto zmocnění podle odst. 1 se nevztahuje 
na deriváty nefinanční protistrany, které 
objektivně měřitelným způsobem snižují 
rizika přímo spjatá s transakcemi nebo 
financováním podniku této protistrany 
nebo nefinančních protistran z její 
skupiny podniků.

Or. de

Justification

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. 
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. 
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Pozměňovací návrh 690
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 
1095/2010 podporuje ESMA příslušné 
orgány při dohledu nad investičními 
produkty, včetně strukturovaných vkladů 
a finančních nástrojů, které jsou uváděny 
na trh, distribuovány nebo prodávány 
v Unii, před tím, než jsou ve spolupráci 
s příslušnými orgány v Unii uvedeny na 
trh, distribuovány nebo prodávány.

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. ESMA přijme rozhodnutí podle odstavce 
1, pokud jsou splněny všechny následující 
podmínky:

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) navržené opatření řeší hrozbu pro 
ochranu investorů či řádné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému v Unii nebo 
jeho části;

(a) navržené opatření řeší vážnou hrozbu 
pro ochranu investorů či řádné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému v Unii nebo 
jeho části;
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Or. en

Pozměňovací návrh 693
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) navržené opatření řeší hrozbu pro 
ochranu investorů či řádné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému v Unii nebo 
jeho části;

(a) navržené opatření řeší hrozbu pro 
ochranu investorů či řádné fungování, 
hospodářskou prospěšnost a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému v Unii nebo jeho části;

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) příslušný orgán nebo příslušné orgány 
nepřijaly opatření k řešení dané hrozby 
nebo přijatá opatření na tuto hrozbu 
nereagují dostatečně.

vypouští se

Or. en

Justification

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 

protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 

financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 

such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
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receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 

to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Pozměňovací návrh 695
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přijímání opatření podle tohoto článku 
vezme ESMA v úvahu, v jakém rozsahu
opatření:

Při přijímání opatření podle tohoto článku 
zajistí ESMA v co největší míře, aby
opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán nebo příslušné 
orgány přijaly opatření podle článku 32, 
může ESMA přijmout kterékoli z opatření 
uvedených v odstavci 1, aniž by vydával 
stanovisko stanovené v článku 33.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Důsledek předchozího pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 697
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Schválené produkty pro neprofesionální 

klienty
Orgán ESMA může stanovit kritéria pro 
určité schválené produkty vhodné pro 
neprofesionální klienty k zajištění 
dostatečné nabídky finančních produktů 
pro neprofesionální zákazníky, které 
budou snadno pochopitelné a za nízké 
náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Jakýkoli finanční produkt je prověřen, 
registrován a přijat orgánem ESMA, aby 
byl uveden na trh, distribuován nebo 
obchodován v rámci Unie. Produkty, které 
existovaly již před vstupem tohoto nařízení 
v platnost, jsou chráněné ve smyslu čl. 31 
odst. -1 tohoto nařízení.
ESMA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem k upřesnění kritérií, 
která musí být prověřena před tím, než 
může být finanční produkt registrovaný. 
Mezi kritéria, která by se měla prověřovat, 
patří zejména:
– nízká rizika pro hospodářství a 
společnost jako celek
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– transparentnost finančního produktu 
pro veřejnost, účastníky trhu a příslušné 
orgány
– uspokojování potřeb reálné ekonomiky
– možné zapříčinění nebo posílení 
cenových výkyvů na kterémkoli trhu
– možná deformace tvorby cen
– možné posílení nadměrné spekulace
Registrace finančního produktu v Unii se 
poskytuje za poplatek, který emitent 
uhradí orgánu ESMA. Poplatek souvisí se 
složitostí příslušného produktu.
Poplatky stanovuje orgán ESMA a 
pokrývají nejméně dvě třetiny nákladů na 
provedení úvodního prověření k registraci 
finančního produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 31 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31b
Nediskriminační přístup k finančním 

produktům pro nezávislé 
zprostředkovatele

Finanční produkty jsou k dispozici jejich 
emitenty všem zprostředkovatelům na 
rovnoprávném základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Jürgen Klute
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Návrh nařízení
Článek 31 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31b
Finanční produkty a fondy v přímé 
souvislosti s vývojem cen komodit a 
produkty obsahující takové prvky nesmí 
být uváděny na trh, distribuovány nebo 
prodávány v Unii. 

Or. en

Odůvodnění

Je prokázáno, že aktivně a pasivně spravované produkty spojené se změnou cen komodit, 
například indexové fondy, jsou v posledních letech jedny z hlavních důvodů pro vysokou 
volatilitu cen komodit. Aby se zajistily dodávky potravin a surovin za rozumné ceny, měly by 
být tyto produkty zakázány.

Pozměňovací návrh 701
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán může v členském státě 
nebo z členského státu zakázat či omezit:

1. Příslušný orgán může v členském státě 
nebo z členského státu ve výjimečných 
případech zakázat či omezit:

Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán přijme rozhodnutí dle odstavce 1 pouze v případě, že finanční nástroj nebo 
činnost nebo praktika vzbuzuje významné obavy o ochranu investorů či představuje vážnou 
hrozbu pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému či jeho části, a tento orgán uskutečnil formální analýzu selhání trhu.
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Pozměňovací návrh 702
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) uvádění na trh, distribuci nebo prodej 
určitých finančních nástrojů či finančních 
nástrojů s určitými rysy; nebo

(a) uvádění na trh, distribuci nebo prodej 
jakýchkoli finančních nástrojů uvedených 
v oddílu C přílohy I [nové směrnice 
MiFID]; nebo

Or. en

Odůvodnění

Text hovoří o „určitých finančních nástrojích a typech finanční činnosti či praktiky“, přičemž 
je třeba větší právní přesnosti. Slovo „určitý“ by mělo být zúženo výslovným navázáním 
finančních nástrojů na investice uvedené v oddílu C přílohy I MiFID.

Pozměňovací návrh 703
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 32 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Derivátové transakce nefinančních 
protistran, které jsou objektivně měřitelné 
jako činnosti snižující rizika přímo 
související s obchodní činností nebo 
korporátním financováním dle [čl. 10] 
nařízení [...] (EMIR), jsou vyjmuty ze 
zákazu či omezení.

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Werner Langen
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto zmocnění podle odst. 1 se nevztahuje 
na deriváty nefinanční protistrany, které 
objektivně měřitelným způsobem snižují 
rizika přímo spjatá s transakcemi nebo 
financováním podniku této protistrany 
nebo nefinanční protistrany z její skupiny 
podniků.

Or. de

Odůvodnění

Díky výjimce z povinného zúčtování ve prospěch nefinančních podniků bude těmto podnikům 
umožněno účinně a udržitelně řídit rizika 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.

Pozměňovací návrh 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) finanční nástroj nebo činnost nebo 
praktika vzbuzuje významné obavy o 
ochranu investorů či představuje vážnou 
hrozbu pro řádné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému či jeho části;

(a) investiční produkt, finanční nástroj 
nebo činnost nebo praktika vzbuzuje 
významné obavy o ochranu investorů či 
představuje vážnou hrozbu pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů nebo 
stabilitu celého finančního systému či jeho 
části, nebo derivátový produkt má 
nepříznivý dopad na mechanismus tvorby 
cen na základním trhu;

Or. en

Odůvodnění

V posledních deseti letech značně vzrostly „investice“ do finančních produktů či nástrojů, 
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které kopírují vývoj vybraného indexu, zejména na trhu s deriváty. Ukázalo se, že tyto 
produkty mají nepříznivý dopad na mechanismus tvorby cen na základních trzích.

Pozměňovací návrh 706
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) finanční nástroj nebo činnost nebo 
praktika vzbuzuje významné obavy 
o ochranu investorů či představuje vážnou 
hrozbu pro řádné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému či jeho části;

(a) finanční nástroj nebo činnost nebo 
praktika vzbuzuje významné obavy 
o ochranu investorů či představuje vážnou 
hrozbu pro řádné fungování a integritu 
finančních trhů v daném členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly zasáhnout pouze v případě, že se obavy týkají záležitostí ochrany 
vnitrostátního investora či představují riziko pro řádné fungování trhů na území jednotlivého 
členského státu. Finanční činnosti či praktiky představující hrozbu pro finanční stabilitu či 
ohrožující ochranu investora nebo integritu trhu v celoevropském měřítku by měly vyžadovat 
koordinovaný postup ze strany ESMA dle článku 31.

Pozměňovací návrh 707
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) finanční nástroj nebo činnost nebo 
praktika vzbuzuje významné obavy
o ochranu investorů či představuje vážnou 
hrozbu pro řádné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému či jeho části;

(a) finanční nástroj nebo činnost nebo 
praktika způsobuje nedostatky v oblasti 
ochrany neprofesionálních investorů, 
přičemž tyto nedostatky lze odstranit 
pouze zákazem či omezením, či 
představuje vážnou hrozbu pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů nebo 
stabilitu celého finančního systému či jeho 
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části;

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) vnitřní prodejní cíle, politiky prodeje 
či peněžní nebo nepeněžní pobídky 
k prodeji určitých produktů nejsou 
v souladu se strukturou klientely 
investičního podniku či motivují 
zprostředkovatele k tomu, aby investorům 
prodávali nevhodné produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) řádně konzultoval s příslušnými orgány 
v jiných členských státech, kterých by se 
opatření mohlo významně dotknout; a

(d) řádně konzultoval s dotčenými 
účastníky trhu a příslušnými orgány 
v jiných členských státech, kterých by se 
opatření mohlo významně dotknout; a

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) opatření nemá diskriminační účinek 
na služby nebo činnosti poskytované 
z jiného členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) opatření nemá diskriminační účinek na 
služby nebo činnosti poskytované z jiného 
členského státu.

e) opatření nemá diskriminační účinek na 
služby nebo činnosti poskytované z jiného 
členského státu. Na transakce 
nefinančních podniků s deriváty, které 
objektivně měřitelným způsobem snižují 
rizika přímo spjatá s transakcemi nebo 
správou likvidity a finanční správou, se 
podle článku [10] nařízení [...] (nařízení o 
infrastruktuře evropských trhů) zákazy a 
omezení ve smyslu tohoto článku 
nevztahují.

Or. de

Odůvodnění

Návrh na regulaci podstatně rozšiřuje pravomoci orgánu ESMA a vnitrostátních orgánů 
dohledu, jejichž výkon má závažné a nezamýšlené dopady na strategie řízení rizik u 
nefinančních podniků. Pozměňovací návrh proto vyjímá z opatření týkajících se dohledu 
zajišťovací deriváty nefinančních podniků. Tato výjimka zohledňuje, že dotčené transakce 
s deriváty nepředstavují pro stabilitu finančních systémů žádné riziko.



AM\901887CS.doc 53/121 PE489.478v01-00

CS

Pozměňovací návrh 712
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Před uložením zákazu či omezení dle 
odstavce 1 příslušný orgán svůj záměr 
zakázat či omezit určitý investiční produkt 
či finanční nástroj oznámí.

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán nepřijme opatření podle 
tohoto článku, pokud nejméně jeden měsíc 
před přijetím opatření všem ostatním 
příslušným orgánům a orgánu ESMA 
písemně neoznámil podrobnosti o:

3. Příslušný orgán nepřijme opatření podle 
tohoto článku, pokud nejméně jeden měsíc 
před přijetím opatření orgánu ESMA 
písemně neoznámil podrobnosti o:

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán nepřijme opatření podle 
tohoto článku, pokud nejméně jeden měsíc 
před přijetím opatření všem ostatním 

3. Příslušný orgán nepřijme opatření podle 
tohoto článku, pokud nejméně jeden měsíc 
před přijetím opatření nekonzultoval 
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příslušným orgánům a orgánu ESMA 
písemně neoznámil podrobnosti o:

dotčené účastníky trhu, všechny ostatní 
příslušné orgány a orgán ESMA a 
nezveřejnil písemně podrobnosti o:

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) důkazech, na kterých založil své 
rozhodnutí a podle kterých je přesvědčen, 
že je splněna každá z podmínek v odstavci 
1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) opatření je přiměřené s ohledem na 
pravděpodobný účinek opatření na 
investory, kteří mohou držet nebo využívat 
finanční nástroj či činnost nebo z nich mít 
prospěch;

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí musí být v zájmu investora.
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Pozměňovací návrh 717
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud by čas potřebný pro konzultaci, 
jak předpokládá odst. 2 písm. c), a odklad 
o jeden měsíc předpokládaný v odstavci 3 
mohly spotřebitelům způsobit nevratné 
škody, může příslušný orgán přijmout 
dočasné opatření dle tohoto článku, a to 
na dobu nejvýše tří měsíců. V takovém 
případě příslušný orgán současně 
s přijetím opatření uvědomí veškeré další 
orgány a orgán ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu Evropské organizace spotřebitelů (BEUC).

Pozměňovací návrh 718
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření stanovující
kritéria a faktory, které příslušné orgány 
zohlední při určování, zda nastaly hrozby 
pro ochranu investorů nebo pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů a pro 
stabilitu celého finančního systému v Unii 

6. ESMA vypracuje návrh regulačních 
technických norem s cílem upřesnit
kritéria a faktory, které příslušné orgány 
zohlední při určování, zda nastaly hrozby 
pro ochranu investorů nebo pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů a pro 
stabilitu celého finančního systému v Unii 
či jeho části uvedené v odst. 2 písm. a).
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či jeho části uvedené v odst. 2 písm. a).

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

Jelikož se tato otázka týká záležitostí dohledu, bylo by vhodnější, aby návrhy regulačních 
technických norem vypracoval orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 719
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32a
Inovace produktů

Investiční podniky by při zavádění 
jakýchkoli investičních produktů či 
strukturovaných produktů zaměřených na 
neprofesionální investory měly zajistit, 
aby byla dodržena příslušná ustanovení 
ohledně řízení produktů, jak požaduje 
příslušný vnitrostátní orgán, aby se 
zabránilo vstupu nevhodných produktů na 
trh. Přinejmenším by takové řízení 
produktu mělo zahrnovat vhodné řízení 
rizika a pravidelné hodnocení vlastností 
produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy
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Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32a
Zákaz některých finančních nástrojů

Příslušné vnitrostátní orgány zakážou 
uvádění na trh, distribuci a prodej 
veškerých finančních nástrojů, jež 
nabízejí replikaci komoditního indexu. 
Toto opatření by mělo vstoupit v platnost 
šest měsíců po vstupu nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Komoditní derivátové trhy jsou stále více spjaty s finančními spekulacemi a ceny komodit jsou 
čím dál více určovány jinými faktory než nabídkou a poptávkou. Zákaz produktů, jako jsou 
produkty, které kopírují vývoj komoditního indexu, – jež investorům umožňují spekulovat na 
komoditních trzích, aniž by byli držiteli podkladových nástrojů –, by byl prvním krokem 
správným směrem.

Pozměňovací návrh 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESMA usnadňuje a koordinuje opatření 
přijatá příslušnými orgány podle 
článku 32. ESMA zejména zajistí, aby 
opatření přijatá příslušným orgánem byla 
odůvodněná a přiměřená a aby příslušné 
orgány zaujímaly, je-li to vhodné, 
konzistentní přístup.

1. ESMA usnadňuje a koordinuje opatření 
přijatá příslušnými orgány podle článků 32 
a 32a. ESMA zejména zajistí, aby opatření 
přijatá příslušným orgánem byla 
odůvodněná a přiměřená a aby příslušné 
orgány zaujímaly, je-li to vhodné, 
konzistentní přístup.

Or. en
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Pozměňovací návrh 722
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESMA usnadňuje a koordinuje opatření 
přijatá příslušnými orgány podle článku 32. 
ESMA zejména zajistí, aby opatření 
přijatá příslušným orgánem byla 
odůvodněná a přiměřená a aby příslušné 
orgány zaujímaly, je-li to vhodné,
konzistentní přístup.

1. ESMA usnadňuje a koordinuje opatření 
přijatá příslušnými orgány podle článku 32. 
ESMA zajistí, aby u opatření, u kterých je 
to vhodné, orgány zaujímaly konzistentní 
přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESMA usnadňuje a koordinuje opatření 
přijatá příslušnými orgány podle článku 32. 
ESMA zejména zajistí, aby opatření přijatá 
příslušným orgánem byla odůvodněná a 
přiměřená a aby příslušné orgány 
zaujímaly, je-li to vhodné, konzistentní 
přístup.

1. ESMA usnadňuje a koordinuje opatření 
přijatá příslušnými orgány podle článku 32. 
ESMA zejména zajistí, aby opatření přijatá 
příslušným orgánem byla odůvodněná a 
přiměřená a omezovala se na případy, kdy 
obavy ohledně ochrany spotřebitele či 
hrozby správného fungování a integrity 
finančních trhů vyvstávají převážně na 
území konkrétního členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly zasáhnout pouze v případě, že se obavy týkají záležitostí ochrany 
vnitrostátního investora či představují riziko pro řádné fungování trhů na území jednotlivého 
členského státu. Finanční činnosti či praktiky představující hrozbu pro finanční stabilitu či 
ohrožující ochranu investora či integritu trhu v celoevropském měřítku by měly vyžadovat 
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koordinovaný postup ze strany ESMA dle článku 31.

Pozměňovací návrh 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poté, co obdrží oznámení podle článku 
32 o opatření, které má být uloženo podle 
uvedeného článku, přijme ESMA 
stanovisko, v němž uvede, zda se domnívá, 
že jsou zákaz či omezení odůvodněné a 
přiměřené. Jestliže se ESMA domnívá, že 
je pro řešení rizika nutné, aby opatření 
přijaly i další příslušné orgány, rovněž to 
ve svém stanovisku uvede. Stanovisko se 
zveřejní na internetových stránkách orgánu 
ESMA.

2. Poté, co obdrží oznámení podle článků 
32 a 32a o opatření, které má být uloženo 
podle uvedeného článku, přijme ESMA 
stanovisko, v němž uvede, zda se domnívá, 
že jsou zákaz či omezení odůvodněné a 
přiměřené. Jestliže se ESMA domnívá, že 
je nutné, aby opatření přijaly i další 
příslušné orgány, rovněž to ve svém 
stanovisku uvede. Stanovisko se zveřejní 
na internetových stránkách orgánu ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poté, co obdrží oznámení podle článku 
32 o opatření, které má být uloženo podle 
uvedeného článku, přijme ESMA 
stanovisko, v němž uvede, zda se domnívá, 
že jsou zákaz či omezení odůvodněné a 
přiměřené. Jestliže se ESMA domnívá, že 
je pro řešení rizika nutné, aby opatření 
přijaly i další příslušné orgány, rovněž to 
ve svém stanovisku uvede. Stanovisko se 
zveřejní na internetových stránkách orgánu 
ESMA.

2. Poté, co obdrží oznámení podle článku 
32 o opatření, které má být uloženo podle 
uvedeného článku, přijme ESMA do 
jednoho měsíce stanovisko, v němž uvede, 
zda se domnívá, že jsou zákaz či omezení 
odůvodněné a přiměřené a zda jsou obavy 
ohledně ochrany spotřebitele či hrozby 
správného fungování a integrity 
finančních trhů omezeny na území 
dotčeného členského státu. Jestliže se 
ESMA domnívá, že je pro řešení rizika 
nutné koordinované opatření přijaté 
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orgánem ESMA dle článku 31, rovněž to 
ve svém stanovisku uvede. V takovém 
případě se příslušný orgán vydávající 
oznámení zdrží jakýchkoli opatření dle 
článku 32. Stanovisko se zveřejní na 
internetových stránkách orgánu ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly zasáhnout pouze v případě, že se obavy týkají záležitostí ochrany 
vnitrostátního investora či představují riziko pro řádné fungování trhů na území jednotlivého 
členského státu. Finanční činnosti či praktiky představující hrozbu pro finanční stabilitu či 
ohrožující ochranu investora či integritu trhu v celoevropském měřítku by měly vyžadovat 
koordinovaný postup ze strany ESMA dle článku 31.

Pozměňovací návrh 726
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Kapitola 2 - nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozice Řízení pozic a pozice

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESMA usnadňuje a koordinuje opatření 
přijatá příslušnými orgány podle čl. 71 
odst. 2 písm. i) a čl. 72 odst. 1 písm. f) a g)
směrnice [nová směrnice MiFID]. ESMA 
zejména zajistí, aby příslušné orgány 

1. ESMA usnadňuje a koordinuje opatření 
přijatá příslušnými orgány podle čl. 71 
odst. 2 písm. i) a čl. 72 písm. f) a g)
směrnice [nová směrnice MiFID]. ESMA 
zejména zajistí, aby příslušné orgány 
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uplatňovaly jednotný přístup, pokud jde 
o to, kdy jsou tyto pravomoci vykonávány, 
o povahu a rozsah působnosti uložených 
opatření a o dobu trvání a návaznost 
případných opatření.

uplatňovaly jednotný přístup, pokud jde 
o to, kdy jsou tyto pravomoci vykonávány, 
o povahu a rozsah působnosti uložených 
opatření a o dobu trvání a návaznost 
případných opatření.

Or. en

Odůvodnění

Článek 72 MiFID obsahuje jen jeden odstavec.

Pozměňovací návrh 728
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poté, co ESMA obdrží oznámení 
o jakémkoli opatření podle čl. 83 odst. 5 
směrnice [nová směrnice MiFID], toto 
opatření a jeho důvody zaznamená. 
V souvislosti s opatřeními podle čl. 72 
odst. 1 písm. f) a g) směrnice [nová 
směrnice MiFID] vede a zveřejní na své 
internetové stránce databázi se souhrny 
platných opatření včetně podrobností 
o dotčené osobě nebo kategorii osob, 
příslušných finančních nástrojích, 
případných množstevních opatřeních nebo 
prahových objemech, jako je maximální
počet kontraktů, který osoby mohou 
uzavřít před dosažením limitu, 
o případných výjimkách a o důvodech, jež 
k tomu vedly.

2. Poté, co ESMA obdrží oznámení 
o jakémkoli opatření podle čl. 83 odst. 5 
směrnice [nová směrnice MiFID], toto 
opatření a jeho důvody zaznamená. 
V souvislosti s opatřeními podle čl. 72 
písm. f) a g) směrnice [nová směrnice 
MiFID] vede a zveřejní na své internetové 
stránce databázi se souhrny platných 
opatření včetně podrobností o dotčené 
osobě nebo kategorii osob, příslušných 
finančních nástrojích, případných 
množstevních opatřeních nebo prahových 
objemech, jako je maximum otevřených 
pozic, které osoby mohou držet před 
dosažením limitu, o případných výjimkách 
a o důvodech, jež k tomu vedly.

Or. en

Odůvodnění

Prahová hodnota by se neměla týkat počtu smluv, které osoba může uzavřít. Pokud by se 
prahová hodnota měla pro komoditní deriváty použít, měla by se vztahovat na otevřené 
pozice.
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Pozměňovací návrh 729
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poté, co ESMA obdrží oznámení 
o jakémkoli opatření podle čl. 83 odst. 5 
směrnice [nová směrnice MiFID], toto 
opatření a jeho důvody zaznamená. 
V souvislosti s opatřeními podle čl. 72 
odst. 1 písm. f) a g) směrnice [nová 
směrnice MiFID] vede a zveřejní na své 
internetové stránce databázi se souhrny 
platných opatření včetně podrobností 
o dotčené osobě nebo kategorii osob, 
příslušných finančních nástrojích, 
případných množstevních opatřeních nebo 
prahových objemech, jako je maximální 
počet kontraktů, který osoby mohou 
uzavřít před dosažením limitu, 
o případných výjimkách a o důvodech, jež 
k tomu vedly.

2. Poté, co ESMA obdrží oznámení 
o jakémkoli opatření podle čl. 83 odst. 5 
směrnice [nová směrnice MiFID], toto 
opatření a jeho důvody zaznamená. 
V souvislosti s opatřeními podle čl. 72 
odst. 1 písm. f) a g) směrnice [nová 
směrnice MiFID] vede a zveřejní na své 
internetové stránce databázi se souhrny 
platných opatření včetně podrobností 
o dotčené osobě nebo kategorii osob, 
příslušných finančních nástrojích, 
případných množstevních či kvalitativních 
opatřeních nebo prahových objemech, jako 
je maximální počet kontraktů a tržní a 
nominální hodnoty hrubých a otevřených 
pozic, které osoby mohou uzavřít před 
dosažením limitu, o případných výjimkách 
a o důvodech, jež k tomu vedly.

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) 
č. 1095/2010 ESMA v případě, že jsou 
splněny všechny podmínky uvedené 
v odstavci 2, přijme jedno nebo několik 
z těchto opatření:

1. V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) 
č. 1095/2010 ESMA v případě, že jsou 
splněny všechny podmínky uvedené 
v odstavci 2, přijímá (…) jedno nebo 
několik z těchto opatření:
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Or. en

Pozměňovací návrh 731
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) 
č. 1095/2010 ESMA v případě, že jsou 
splněny všechny podmínky uvedené 
v odstavci 2, přijme jedno nebo několik 
z těchto opatření:

1. V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) 
č. 1095/2010 ESMA v případě, že je 
splněna jakákoli z podmínek uvedených
v odstavci 2, přijme jedno nebo několik 
z těchto opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vyžádá si od jakékoli osoby informace 
včetně veškeré příslušné dokumentace 
o objemu a účelu pozice nebo expozice 
vzniklé prostřednictvím derivátu;

(a) vyžádá si od jakékoli osoby, kategorie 
osob, či investičního podniku 
(investičních podniků) informace včetně 
veškeré příslušné dokumentace o objemu 
a účelu pozice nebo expozice vzniklé 
prostřednictvím derivátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) po analýze získaných informací uloží 
jakékoli takovéto osobě, aby přijala kroky 
ke snížení objemu pozice nebo expozice;

(b) po analýze získaných informací uloží 
jakékoli takovéto osobě, aby přijala kroky 
ke snížení objemu nebo odstranění pozice 
nebo expozice;

Or. en

Pozměňovací návrh 734
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) po analýze získaných informací uloží 
jakékoli takovéto osobě, aby přijala kroky 
ke snížení objemu pozice nebo expozice;

(b) po analýze získaných informací uloží 
jakékoli takovéto osobě, kategorii osob, či 
investičnímu podniku (investičním 
podnikům), aby přijala kroky ke snížení 
objemu pozice nebo expozice;

Or. en

Pozměňovací návrh 735
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) po analýze získaných informací uloží 
jakékoli takovéto osobě, aby přijala kroky 
ke snížení objemu pozice nebo expozice;

(b) po analýze získaných informací uloží 
jakékoli takovéto osobě nebo kategorii 
investorů, aby přijaly kroky ke snížení 
objemu pozice nebo expozice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 736
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) omezí schopnost jakékoli osoby 
obchodovat komoditní derivát.

(c) omezí schopnost jakékoli osoby, 
kategorie osob či investičního podniku 
(investičních podniků) obchodovat 
komoditní derivát.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že příslušné orgány nemají možnost jednat, aby zabránily narušení fungování 
komoditních derivátových trhů v oblasti určování cen, nebo tak neučiní, orgán ESMA musí 
zasáhnout, mj. prostřednictvím uplatnění limitů na počet smluv, které osoba nebo kategorie 
osob může uzavřít, případně být účastníkem těchto smluv.

Pozměňovací návrh 737
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) omezí schopnost jakékoli osoby 
obchodovat komoditní derivát.

(c) omezí schopnost jakékoli osoby 
obchodovat komoditní derivát nebo zakáže 
nové typy smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) derivátové transakce nefinančních 
protistran, které jsou objektivně měřitelné 
jako činnosti snižující rizika přímo 
související s obchodní činností nebo 
korporátním financováním dle [čl. 10] 
nařízení [...] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů), jsou vyjmuty ze zákazu 
či omezení.

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Na transakce nefinančních podniků 
s deriváty, které objektivně měřitelným 
způsobem snižují rizika přímo spjatá 
s transakcemi nebo správou likvidity a 
finanční správou, se podle článku [10] 
nařízení [...] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů) zákazy a omezení ve 
smyslu tohoto článku nevztahují.

Or. de

Odůvodnění

Návrh na regulaci podstatně rozšiřuje pravomoci orgánu ESMA a vnitrostátních orgánů 
dohledu, jejichž výkon má závažné a nezamýšlené dopady na strategie řízení rizik u 
nefinančních podniků. Pozměňovací návrh proto vyjímá z opatření týkajících se dohledu 
zajišťovací deriváty nefinančních podniků. Tato výjimka zohledňuje, že dotčené transakce 
s deriváty nepředstavují pro stabilitu finančních systémů žádné riziko.

Pozměňovací návrh 740
Jürgen Klute
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) uplatní limit počtu derivátových 
smluv, které osoba, kategorie osob, 
investiční podnik (podniky) mohou uzavřít 
za určité období.

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto zmocnění podle odst. 1 písm. b) a c) 
se nevztahuje na deriváty nefinanční 
protistrany, které objektivně měřitelným 
způsobem snižují rizika přímo spjatá 
s transakcemi nebo financováním 
podniku této protistrany nebo 
nefinančních protistran z její skupiny 
podniků.

Or. de

Justification

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.

Pozměňovací návrh 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA přijme rozhodnutí podle odstavce 1, 
pokud jsou splněny všechny následující 
podmínky:

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA přijme rozhodnutí podle odstavce 1, 
pokud jsou splněny všechny následující 
podmínky:

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA přijme rozhodnutí podle odstavce 1, 
pokud jsou splněny všechny následující 
podmínky:

Aniž jsou dotčena opatření stanovená 
v článku 59 směrnice MiFID, ESMA 
přijme rozhodnutí podle odstavce 1, pokud 
je splněna jedna či více následujících 
podmínek:

Or. en
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Pozměňovací návrh 745
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) opatření uvedená v odst. 1 písm. a) až 
c) řeší hrozbu pro řádné fungování a 
integritu finančních trhů, mj. v souvislosti 
s opatřeními pro dodání fyzických 
komodit, nebo pro stabilitu celého 
finančního systému v Unii či jeho části;

(a) opatření uvedená v odst. 1 písm. a) až 
c) předcházejí zneužívání trhu, zmírňují či 
odstraňují spekulace, řeší hrozbu pro 
řádné fungování a integritu finančních trhů
a řádné stanovení cen, mj. v souvislosti 
s opatřeními pro dodání fyzických komodit
a určováním cen pro základní komoditní 
trh, nebo pro stabilitu celého finančního 
systému či jeho části;

Or. en

Odůvodnění

V případě, že příslušné orgány nemají možnost jednat, aby zabránily narušení fungování 
komoditních derivátových trhů v oblasti určování cen, nebo tak neučiní, orgán ESMA musí 
zasáhnout, mj. prostřednictvím uplatnění limitů na počet smluv, který osoba nebo kategorie 
osob může uzavřít, případně být účastníkem těchto smluv.

Pozměňovací návrh 746
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) opatření uvedená v odst. 1 písm. a) až 
c) řeší hrozbu pro řádné fungování a 
integritu finančních trhů, mj. v souvislosti 
s opatřeními pro dodání fyzických 
komodit, nebo pro stabilitu celého 
finančního systému v Unii či jeho části;

(a) opatření uvedená v odst. 1 písm. a) až 
c) řeší hrozbu pro účinné a řádné 
fungování a integritu finančních trhů, mj. 
v souvislosti s opatřeními pro dodání 
fyzických komodit, spočívající ve 
vyvolávání nadměrných spekulací či 
manipulace na trhu, zvýšené volatility či 
narušení určování cen, nebo pro stabilitu 
celého finančního systému v Unii či jeho 
části, nebo hrozbu v podobě narušení 
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funkcí řízení rizika na komoditních trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) významně řeší danou hrozbu pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů či 
opatření pro dodání fyzických komodit 
nebo pro stabilitu celého finančního 
systému v Unii nebo jeho části nebo 
významně zlepší schopnost příslušných 
orgánů tuto hrozbu monitorovat;

(a) významně řeší danou hrozbu pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů či 
opatření pro dodání fyzických komodit 
nebo pro stabilitu celého finančního 
systému v Unii nebo jeho části nebo 
významně zlepší schopnost příslušných 
orgánů tuto hrozbu monitorovat, zejména 
v míře, ve které opatření:
i) podporují likviditu nezbytnou 
k usnadnění transakcí, které objektivně 
snižují rizika přímo spojená s obchodními 
činnostmi vázanými na danou komoditu;
ii) zabraňují zneužívání trhu;
iii) podporují řádné stanovení cen a 
podmínky vypořádání;
iv) zajišťují určování cen na trhu 
fyzických komodit;
v) předcházejí vzniku pozic narušujících 
trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) významně řeší danou hrozbu pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů či 
opatření pro dodání fyzických komodit 
nebo pro stabilitu celého finančního 
systému v Unii nebo jeho části nebo 
významně zlepší schopnost příslušných 
orgánů tuto hrozbu monitorovat;

(a) významně předcházejí zneužívání trhu, 
zmírňují či odstraňují spekulace, řeší 
danou hrozbu pro řádné určování cen, 
řádné fungování a integritu finančních trhů 
či opatření pro dodání fyzických komodit a 
určování cen na základním komoditním 
trhu nebo pro stabilitu celého finančního 
systému v Unii nebo jeho části nebo 
významně zlepší schopnost příslušných 
orgánů tuto hrozbu monitorovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) významně řeší danou hrozbu pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů či 
opatření pro dodání fyzických komodit 
nebo pro stabilitu celého finančního 
systému v Unii nebo jeho části nebo 
významně zlepší schopnost příslušných 
orgánů tuto hrozbu monitorovat;

(a) řeší danou hrozbu pro účinné a řádné
fungování a integritu finančních trhů či 
opatření pro dodání fyzických komodit 
nebo pro stabilitu celého finančního 
systému v Unii nebo jeho části nebo zlepší 
schopnost příslušných orgánů tuto hrozbu 
monitorovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) nemá škodlivý účinek na efektivnost (c) nemá škodlivý účinek na efektivnost 
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finančních trhů, včetně snížení likvidity na 
těchto trzích nebo vzniku nejistoty mezi 
účastníky trhu, který by byl neúměrný 
vzhledem k přínosům opatření.

finančních a základních komoditních trhů, 
včetně narušení jejich fungování v oblasti 
určování cen, který by byl neúměrný 
vzhledem k přínosům opatření.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že příslušné orgány nemají možnost jednat, aby zabránily narušení fungování 
komoditních derivátových trhů v oblasti určování cen, nebo tak neučiní, orgán ESMA musí 
zasáhnout, mj. prostřednictvím uplatnění limitů na počet smluv, které osoba nebo kategorie 
osob může uzavřít, případně být účastníkem těchto smluv.

Pozměňovací návrh 751
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) nemá škodlivý účinek na efektivnost 
finančních trhů, včetně snížení likvidity na 
těchto trzích nebo vzniku nejistoty mezi 
účastníky trhu, který by byl neúměrný 
vzhledem k přínosům opatření.

(c) nemá škodlivý účinek na efektivnost 
finančních trhů, včetně snížení likvidity 
vyžadované zajišťovacími transakcemi 
v dobré víře na těchto trzích nebo vzniku 
nejistoty mezi účastníky trhu, který by byl 
neúměrný vzhledem k přínosům opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 752
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Předtím, než se rozhodne uložit nebo 
obnovit kterékoli z opatření uvedených 
v odstavci 1, oznámí ESMA relevantním 

4. Předtím, než se rozhodne uložit nebo 
obnovit kterékoli z opatření uvedených 
v odstavci 1, oznámí ESMA relevantním 
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příslušným orgánům opatření, které 
navrhuje. V případě žádosti podle odst. 1 
písm. a) nebo b) obsahuje oznámení 
totožnost osoby či osob, kterým byla 
žádost určena, a její podrobnosti a důvody. 
V případě opatření podle odst. 1 písm. c) 
obsahuje oznámení podrobnosti o dotčené 
osobě nebo kategorii osob, příslušných 
finančních nástrojích, příslušných 
množstevních opatřeních, jako je 
maximální počet smluv, který dotyčná 
osoba nebo kategorie osob může uzavřít, a 
o důvodech, jež k tomu vedly.

příslušným orgánům opatření, které 
navrhuje. V případě žádosti podle odst. 1 
písm. a) nebo b) obsahuje oznámení 
totožnost osoby či osob, kterým byla 
žádost určena, a její podrobnosti a důvody. 
V případě opatření podle odst. 1 písm. c) 
obsahuje oznámení podrobnosti o dotčené 
osobě nebo kategorii osob, příslušných 
finančních nástrojích, příslušných 
množstevních opatřeních, jako je 
maximum otevřených pozic, které dotyčná 
osoba nebo kategorie osob může držet, a 
o důvodech, jež k tomu vedly.

Or. en

Odůvodnění

Prahová hodnota by se neměla týkat počtu smluv, který osoba může uzavřít. Pokud by se 
prahová hodnota měla pro komoditní deriváty použít, měla by se vztahovat na otevřené 
pozice.

Pozměňovací návrh 753
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. ESMA na svých internetových stránkách 
zveřejní oznámení o každém rozhodnutí 
uložit nebo obnovit opatření uvedené 
v odst. 1 písm. c). Oznámení obsahuje 
podrobnosti o dotčené osobě nebo kategorii 
osob, příslušných finančních nástrojích, 
příslušných množstevních opatřeních, jako 
je maximální počet smluv, který dotyčná 
osoba nebo kategorie osob může uzavřít, a 
o důvodech, jež k tomu vedly.

6. ESMA na svých internetových stránkách 
zveřejní oznámení o každém rozhodnutí 
uložit nebo obnovit opatření uvedené 
v odst. 1 písm. c). Oznámení obsahuje 
podrobnosti o dotčené osobě nebo kategorii 
osob, příslušných finančních nástrojích, 
příslušných množstevních opatřeních, jako 
je maximum otevřených pozic, které
dotyčná osoba nebo kategorie osob může 
držet, a o důvodech, jež k tomu vedly.

Or. en
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Odůvodnění

Prahová hodnota by se neměla týkat počtu smluv, který osoba může uzavřít. Pokud by se 
prahová hodnota měla pro komoditní deriváty použít, měla by se vztahovat na otevřené 
pozice.

Pozměňovací návrh 754
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. ESMA na svých internetových stránkách 
zveřejní oznámení o každém rozhodnutí 
uložit nebo obnovit opatření uvedené 
v odst. 1 písm. c). Oznámení obsahuje 
podrobnosti o dotčené osobě nebo kategorii 
osob, příslušných finančních nástrojích, 
příslušných množstevních opatřeních, jako 
je maximální počet smluv, který dotyčná 
osoba nebo kategorie osob může uzavřít, a 
o důvodech, jež k tomu vedly.

6. ESMA na svých internetových stránkách 
zveřejní oznámení o každém rozhodnutí 
uložit nebo obnovit opatření uvedené 
v odst. 1 písm. c). Oznámení obsahuje 
podrobnosti o dotčené osobě nebo kategorii 
osob, příslušných finančních nástrojích, 
příslušných množstevních a kvalitativních 
opatřeních, jako je maximální počet smluv 
a hodnota hrubé nebo otevřené pozice, 
které dotyčná osoba nebo kategorie osob 
může uzavřít, a o důvodech, jež k tomu 
vedly.

Or. en

Pozměňovací návrh 755
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Předtím, než se rozhodne uložit nebo 
obnovit kterékoli z opatření uvedených 
v odstavci 1, oznámí ESMA relevantním 
příslušným orgánům opatření, které 
navrhuje. V případě žádosti podle odst. 1 

4. Předtím, než se rozhodne uložit nebo 
obnovit kterékoli z opatření uvedených 
v odstavci 1, oznámí ESMA relevantním 
příslušným orgánům opatření, které 
navrhuje. V případě žádosti podle odst. 1 
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písm. a) nebo b) obsahuje oznámení 
totožnost osoby či osob, kterým byla 
žádost určena, a její podrobnosti a důvody. 
V případě opatření podle odst. 1 písm. c) 
obsahuje oznámení podrobnosti o dotčené 
osobě nebo kategorii osob, příslušných 
finančních nástrojích, příslušných 
množstevních opatřeních, jako je 
maximální počet smluv, který dotyčná 
osoba nebo kategorie osob může uzavřít, a 
o důvodech, jež k tomu vedly.

písm. a) nebo b) obsahuje oznámení 
totožnost osoby či osob, kterým byla 
žádost určena, a její podrobnosti a důvody. 
V případě opatření podle odst. 1 písm. c) 
obsahuje oznámení podrobnosti o dotčené 
osobě nebo kategorii osob, příslušných 
finančních nástrojích, příslušných 
množstevních a kvalitativních opatřeních, 
jako je maximální počet smluv a hodnota 
hrubé nebo otevřené pozice, které dotyčná 
osoba nebo kategorie osob může uzavřít, a 
o důvodech, jež k tomu vedly.

Or. en

Pozměňovací návrh 756
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Opatření uvedená v odst. 1 písm. c) 
ESMA přezkoumává v přiměřených 
intervalech, nejméně však každé tři měsíce.
Není-li opatření po uplynutí tohoto 
tříměsíčního období obnoveno, 
automaticky pozbývá platnosti. Na 
obnovování opatření se vztahují odstavce 2 
až 8.

8. Opatření uvedená v odst. 1 písm. c) 
ESMA přezkoumává v přiměřených 
intervalech, nejméně však každé tři měsíce. 
Na obnovování opatření se vztahují 
odstavce 2 až 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření stanovující kritéria 
a faktory, které ESMA zohlední při 
určování, zda nastala hrozba pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů, mj. 
v souvislosti s opatřeními pro dodání 
fyzických komodit, nebo pro stabilitu 
celého finančního systému v Unii či jeho 
části uvedená v odst. 2 písm. a).

10. ESMA předloží návrhy regulačních 
technických norem stanovujících 
opatření, kritéria a faktory, které zohlední 
při určování okolností uvedených v odst. 2 
písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 10 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Za účelem účinného provádění svých 
úkolů ve vztahu ke komoditním trhům a 
činnostem, které mají zajistit koordinaci 
v oblasti dohledu mezi vnitrostátními 
příslušnými orgány, které jsou určené 
jako odpovědné za tyto trhy, zřídí ESMA 
zvláštní divizi komodit.

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. ESMA vypracuje v úzké koordinaci 
s ESRB a dalšími příslušnými 
odvětvovými orgány dohledu z Unie a ze 
třetích zemí návrhy regulačních 
technických norem, které stanoví soubor 
příslušných ukazatelů a prahových 
hodnot vyžadovaných pro sledování 
charakteristik základních komoditních 
trhů a rovněž podrobnosti 
strukturovaných a souhrnných informací, 
které budou účastníci trhu, regulované 
trhy, systém MTF a systémy OTF, 
obchodníci OTC a registry obchodních 
údajů povolené podle nařízení [nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů] 
poskytovat relevantním příslušným 
úřadům, orgánu ESMA a ESRB.
Tyto ukazatele využijí zejména příslušné 
orgány a divize ESMA pro oblast komodit, 
aby přistoupily k pravidelnému a 
strukturovanému důkladnému přezkumu 
modelů výroby, spotřeby, zprostředkování, 
dopravy, odhadované a oficiální úrovně 
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zásob včetně předplacených smluv, 
zálohovaných kapacit, dlouhodobých 
trendů nabídky a poptávky u základních 
komoditních trhů a rovněž volatility na 
trhu a srovnávacích modelů s jinými 
aktivy a kategoriemi aktiv.
Orgán ESMA předloží návrhy uvedených 
regulatorních technických norem Komisi 
do [31. prosince 2012].
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v odstavci 2 postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Nadpis 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování služeb podniky z třetích zemí 
operujících bez pobočky

Poskytování služeb podniky ze třetích zemí

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Nadpis 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování služeb podniky z třetích zemí 
operujících bez pobočky

Poskytování služeb či provádění činností
podniky z třetích zemí operujících bez 
pobočky
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Or. en

Pozměňovací návrh 763
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Článek 36 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecná ustanovení Poskytování služeb bez registrace 

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Podnik ze třetí země může poskytovat 
nebo vykonávat jakékoli investiční služby 
nebo činnosti společně s doplňkovými 
službami pro ty osoby způsobilé jako 
protistrany pro účely článku 30 [nové 
směrnice MiFID], které jsou usazené 
v členském státě, a to jiným způsobem než 
prostřednictvím pobočky v tomto členském 
státě, aniž by bylo vyžadováno povolení 
v tomto členském státě podle uvedené 
směrnice nebo registrace podle článku 36 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Břemeno určování úrovně ochrany, kterou podniky potřebují, a kvality protistran, s nimiž 
obchodují, by mělo spočívat na regulovaných podnicích z EU (a vládních orgánech). Úloha 
vnitrostátních orgánů bude také velice obtížná, a to kvůli široké škále protistran z nečlenských 
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zemí, které by mohly požadovat registraci jednoduše kvůli tomu, že obchodují se způsobilými 
protistranami tohoto typu z EU.

Pozměňovací návrh 765
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V případě, že investiční podnik 
povolený podle směrnice [nové směrnice 
MiFID], úvěrová instituce povolená podle 
směrnice 2006/48/ES poskytující 
investiční služby nebo vykonávající 
investiční činnosti, správcovská 
společnost povolená podle směrnice 
2009/65/ES nebo správce alternativního 
investičního fondu povolený podle 
směrnice 2011/61/EU přenese funkce 
včetně investičních služeb na podnik ze 
třetí země v souladu s použitelnými 
ustanoveními uvedených směrnic, podnik 
ze třetí země může poskytovat investiční 
služby pro osobu tím, že přenese své 
funkce, a to jiným způsobem než 
prostřednictvím pobočky v členském státě, 
na jehož území se nachází daná osoba, 
aniž by bylo vyžadováno povolení v tomto 
členském státě podle směrnice [nová 
směrnice MiFID] nebo registrace podle 
článku 36 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Regulované podniky mohou přenést široký okruh služeb včetně investiční správy a služeb 
úschovy a administrace na podniky ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh 766
Olle Schmidt
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za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podnik z třetí země může bez založení
pobočky poskytovat služby vyjmenované 
v článku 30 směrnice [nová směrnice 
MiFID] způsobilým protistranám 
usazeným v Unii, pouze pokud je 
registrován v registru podniků z třetích 
zemí spravovaném orgánem ESMA 
v souladu s článkem 37.

1. Podnik z třetí země může poskytovat
investiční služby nebo vykonávat 
investiční činnosti spolu s doplňkovými 
službami, uvedenými v oddíle I přílohy II
směrnice [nová směrnice MiFID], pro 
profesionální klienty usazené v členském 
státě, a to jiným způsobem než 
prostřednictvím pobočky v tomto členském 
státě, aniž by bylo vyžadováno povolení 
v tomto členském státě podle této 
směrnice, pokud je registrován v registru 
podniků z třetích zemí spravovaném 
orgánem ESMA v souladu s článkem 37.

Or. en

Odůvodnění

V řadě případů by nebylo praktické vyžadovat, aby za použitelné právo všech smluv 
s investory z EU bylo považováno právo EU. Dokonce i omezení tohoto ustanovení na 
jurisdikce může někdy vést k obtížím, například u smluv o upsání, kde může být obtížné 
vyjednat ujednání o soudní příslušnosti.

Pozměňovací návrh 767
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podnik z třetí země může bez založení 
pobočky poskytovat služby vyjmenované 
v článku 30 směrnice [nová směrnice 
MiFID] způsobilým protistranám 
usazeným v Unii, pouze pokud je 
registrován v registru podniků z třetích 
zemí spravovaném orgánem ESMA 

1. Podnik z třetí země může bez založení 
pobočky poskytovat služby vyjmenované 
v článku 30 směrnice [nová směrnice 
MiFID] způsobilým protistranám a 
profesionálním klientům usazeným v Unii, 
pouze pokud je registrován v registru 
podniků z třetích zemí spravovaném 
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v souladu s článkem 37. orgánem ESMA v souladu s článkem 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podnik z třetí země může bez založení 
pobočky poskytovat služby vyjmenované
v článku 30 směrnice [nová směrnice 
MiFID] způsobilým protistranám 
usazeným v Unii, pouze pokud je 
registrován v registru podniků z třetích 
zemí spravovaném orgánem ESMA 
v souladu s článkem 37.

1. Podnik z třetí země může bez založení 
pobočky poskytovat vyjmenované 
investiční služby způsobilým protistranám
a profesionálním klientům usazeným 
v Unii ve smyslu oddílu I přílohy II
směrnice .../...EU [nová směrnice MiFID] , 
pouze pokud je registrován v registru 
podniků z třetích zemí spravovaném 
orgánem ESMA v souladu s článkem 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podnik z třetí země může bez založení 
pobočky poskytovat služby vyjmenované 
v článku 30 směrnice [nová směrnice 
MiFID] způsobilým protistranám 
usazeným v Unii, pouze pokud je 
registrován v registru podniků z třetích 
zemí spravovaném orgánem ESMA 
v souladu s článkem 37.

1. Podnik z třetí země může poskytovat 
služby vyjmenované v příloze I oddílu A
směrnice [nová směrnice MiFID],
s výjimkou služeb vyjmenovaných pod 
bodem 8 až 10, způsobilým protistranám,
pouze pokud je usazen v Unii 
prostřednictvím pobočky a pouze pokud je 
registrován v registru podniků z třetích 
zemí spravovaném orgánem ESMA 
v souladu s rozhodnutím o rovnocennosti 
podle článku 37.
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Or. en

Pozměňovací návrh 770
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podnik z třetí země může bez založení
pobočky poskytovat služby vyjmenované 
v článku 30 směrnice [nová směrnice 
MiFID] způsobilým protistranám 
usazeným v Unii, pouze pokud je 
registrován v registru podniků z třetích 
zemí spravovaném orgánem ESMA 
v souladu s článkem 37.

1. Podnik z třetí země může bez založení 
pobočky poskytovat investiční poradenství
vyjmenované v příloze I oddílu A směrnice 
[nová směrnice MiFID] způsobilým 
protistranám a profesionálním klientům 
usazeným v Unii, pouze pokud je 
registrován v registru podniků z třetích 
zemí spravovaném orgánem ESMA 
v souladu s článkem 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pobočka je založena v členském státě, 
v němž podnik ze třetí země provádí 
nejvýznamnější část své činnosti, a 
podléhá dohledu příslušného orgánu 
v místě, kde je založena.
Mezi orgánem ESMA a příslušným 
orgánem ve třetí zemi by měla existovat 
ujednání o spolupráci. Ujednání 
o spolupráci by měla existovat mezi 
příslušným orgánem členského státu, 
v němž je pobočka založena, a příslušným 
orgánem ve třetí zemi.
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Or. en

Pozměňovací návrh 772
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. ESMA může zaregistrovat podnik z třetí 
země, který zažádal o poskytování 
investičních služeb či provádění 
investičních činností v Unii v souladu 
s odstavcem 1 pouze tehdy, jestliže jsou 
splněny následující podmínky:

2. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Komise přijala rozhodnutí v souladu 
s čl. 37 odst. 1;

(a) Komise přijala rozhodnutí v souladu 
s čl. 37 odst. 1, které uznává, že je rámec 
týkající se oblasti obezřetnosti a 
obchodního chování třetí země rámcem 
s rovnocenným účinkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v jurisdikci, ve které je podnik usazen, 
má povolení poskytovat investiční služby 
či provádět investiční činnosti, jež hodlá 
poskytovat v Unii, a podléhá účinnému 
dohledu a vymáhání, což zajišťuje plný 
soulad s požadavky použitelnými v dotčené 
třetí zemi;

(b) v jurisdikci, ve které má podnik své 
ústředí, má povolení poskytovat investiční 
služby či provádět investiční činnosti, jež 
hodlá poskytovat v Unii, a podléhá 
účinnému dohledu a vymáhání, což 
zajišťuje plný soulad s požadavky 
použitelnými v dotčené třetí zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 775
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poté, co Komise přijme rozhodnutí 
uvedené v článku 37, které určí, že právní 
rámec a rámec dohledu třetí země, v níž má 
podnik z třetí země povolení, odpovídají 
požadavkům popsaným v čl. 37 odst. 1, 
podá dotčený podnik z třetí země uvedený
v odstavci 1 žádost orgánu ESMA.

Poté, co Komise přijme rozhodnutí 
uvedené v článku 37, které určí, že právní 
rámec a rámec dohledu třetí země, v níž má 
podnik z třetí země povolení v souvislosti 
s otázkami obezřetnosti a obchodního 
chování, odpovídají požadavkům 
popsaným v čl. 37 odst. 1, podá dotčený 
podnik z třetí země, který chce poskytovat 
investiční služby nebo vykonávat 
investiční činnosti podle odstavce 1,
žádost orgánu ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 776
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podniky z třetích zemí poskytující služby 
v souladu s tímto článkem informují před 
poskytnutím jakýchkoliv investičních 
služeb klienty usazené v Unii, že nesmí 
poskytovat služby jiným klientům, než 
způsobilým protistranám a že nepodléhají 
dohledu v Unii. Uvedou název a adresu 
příslušného orgánu dohledu v dotčené 
třetí zemi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podniky z třetích zemí poskytující služby 
v souladu s tímto článkem informují před 
poskytnutím jakýchkoliv investičních 
služeb klienty usazené v Unii, že nesmí 
poskytovat služby jiným klientům, než 
způsobilým protistranám a že nepodléhají 
dohledu v Unii. Uvedou název a adresu 
příslušného orgánu dohledu v dotčené třetí 
zemi.

Podniky z třetích zemí poskytující služby 
nebo vykonávající činnosti v souladu 
s tímto článkem informují před 
poskytnutím jakýchkoliv investičních 
služeb nebo vykonáním investičních 
činností klienty usazené v Unii, že, 
s výjimkou případů, kdy to povolují 
použitelné vnitrostátní předpisy přijaté 
podle článku 36b směrnice [nová 
směrnice MiFID], nesmí poskytovat 
investiční služby ani vykonávat investiční 
činnosti ve vztahu k jiným klientům než 
profesionálním klientům uvedeným 
v odstavci 1 a že nepodléhají dohledu 
v Unii. Uvedou název a adresu příslušného 
orgánu dohledu v dotčené třetí zemi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 778
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace v prvním pododstavci se 
poskytují písemně a výrazně.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 779
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby usazené v Unii smějí využívat 
investičních služeb podniku z třetí země, 
který nemá registraci v souladu 
s odstavcem 1, pouze z vlastní výlučné
iniciativy.

Osoby usazené v Unii smějí využívat 
investičních služeb podniku z třetí země, 
který nemá registraci v souladu 
s odstavcem 1, pouze z vlastní iniciativy.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů právní jasnosti by mělo být jednoznačně stanoveno, že osoby usazené v Unii mohou 
bez dalších omezení požadovat služby od podniků z třetí země. Nadále by měla zůstat 
zachována možnost přenosu informací a výměny výzkumných materiálů.

Pozměňovací návrh 780
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby usazené v Unii smějí využívat Osoby usazené v Unii smějí využívat 
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investičních služeb podniku z třetí země, 
který nemá registraci v souladu 
s odstavcem 1, pouze z vlastní výlučné 
iniciativy.

investičních služeb podniku z třetí země, 
který nemá registraci v souladu 
s odstavcem 1, pouze z vlastní výlučné 
iniciativy. Iniciativa jednotlivce 
neopravňuje podnik z třetí země, aby 
uváděl na trh nové kategorie produktu pro 
tohoto jednotlivce.

Or. en

Odůvodnění

Pasivní uvádění na trh by mělo být umožněno, ovšem nemělo by otvírat možnosti aktivnímu 
uvádění na trh čehokoli včetně toho, co se může velmi lišit od běžných kategorií investic.

Pozměňovací návrh 781
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby usazené v Unii smějí využívat 
investičních služeb podniku z třetí země,
který nemá registraci v souladu 
s odstavcem 1, pouze z vlastní výlučné 
iniciativy.

Osoby usazené v Unii smějí využívat 
investičních služeb podniku z třetí země 
pouze z vlastní a výlučné iniciativy.
V tomto případě by služby neměly být 
považovány za služby poskytované na 
území Unie. Podniky ze třetí země 
informují takové nabízející se osoby, že 
nesmí poskytovat služby v Unii a že 
nepodléhají dohledu v Unii. Tyto 
informace se poskytují zřetelným 
způsobem.
Podnik ze třetí země nesmí nabízet své 
služby osobám v Unii ani v Unii 
propagovat či inzerovat investiční služby 
nebo činnosti spolu s doplňkovými 
službami.
Podnik ze třetí země smí nabízet nebo 
propagovat či inzerovat své investiční 
služby nebo činnosti spolu s doplňkovými 
službami v Unii osobám, jež jsou 
kvalifikované jako způsobilé protistrany 
v Unii, pokud je podnik ze třetí země 
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registrován v souladu s články 36 a 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 782
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Investiční podniky a organizátoři trhu 
poskytující služby způsobilým 
protistranám v souladu s tímto článkem 
podléhají povinnostem dle článku 19, 20, 
21, 22 a 23 tohoto nařízení.

Or. en

Justification

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Pozměňovací návrh 783
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veškeré spory mezi podniky z třetích 
zemí a investory EU se řeší v souladu 
s právem a podle jurisdikce členského 

5. Podniky z třetích zemí poskytující 
služby nebo vykonávající činnosti 
v souladu s tímto článkem nabízejí 



PE489.478v01-00 90/121 AM\901887CS.doc

CS

státu. klientům usazeným v Unii před 
poskytnutím jakékoli investiční služby 
nebo vykonáním jakékoli investiční 
činnosti, aby se obrátili s jakýmikoli spory 
týkajícími se těchto služeb nebo činností 
na soud nebo rozhodčí tribunál spadající 
pod jurisdikci a právo členského státu.

Or. en

Odůvodnění

V řadě případů by nebylo praktické vyžadovat, aby za použitelné právo všech smluv 
s investory z EU bylo považováno právo EU. Dokonce i omezení tohoto ustanovení na 
jurisdikce může někdy vést k obtížím, například u smluv o upsání, kde může být obtížné 
vyjednat ujednání o soudní příslušnosti.

Pozměňovací návrh 784
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy upřesňující
informace, které žádající podnik z třetí 
země poskytne v souladu s odstavcem 3 
orgánu ESMA ve své žádosti o registraci, a
formát informací poskytovaných v souladu 
s odstavcem 4.

Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem, jimiž
upřesní: informace, které podnik z třetí 
země poskytne v souladu s odstavcem 3 
orgánu ESMA ve své žádosti o registraci a:

(a) formát informací poskytovaných 
v souladu s odstavcem 4, a
(b) veškeré nezbytné informace 
poskytované podle článku 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Sylvie Goulard
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Orgán ESMA předloží tyto prováděcí
technické normy Komisi do […]*. Na 
Komisi je přenesena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci v souladu s články 
10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA předloží návrhy uvedených 
regulačních technických norem Komisi do 
[].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 787
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může ve vztahu ke třetí zemi 
přijmout rozhodnutí v souladu s postupem 
uvedeným v článku 42, pokud právní a 
dohledová opatření v uvedené třetí zemi 
zajišťují, že podniky povolené v dané třetí 
zemi odpovídají právně závazným 
požadavkům, které jsou mají rovnocenný 

Komise může ve vztahu ke třetí zemi 
přijmout rozhodnutí v souladu s postupem 
uvedeným v článku 42, pokud právní a 
dohledová opatření v uvedené třetí zemi 
zajišťují, že podniky povolené v dané třetí 
zemi odpovídají právně závazným 
požadavkům v souvislosti s otázkami 



PE489.478v01-00 92/121 AM\901887CS.doc

CS

účinek jako požadavky stanovené směrnicí 
č. [směrnice MiFID], tímto nařízením 
a směrnicí 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a jejich 
prováděcími opatřeními, a že daná třetí 
země upravuje rovnocenné reciproční
uznávání obezřetnostního rámce 
použitelného na investiční podniky 
povolené v souladu s touto směrnicí.

obezřetnosti a obchodního chování, které 
mají rovnocenný účinek jako požadavky 
týkající se oblasti obezřetnosti a 
obchodního chování stanovené směrnicí 
č. [směrnice MiFID], tímto nařízením 
a směrnicí 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a jejich 
prováděcími opatřeními, a že daná třetí 
země upravuje účinné rovnocenné 
uznávání obezřetnostního rámce 
použitelného na investiční podniky 
povolené v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek „rovnocenného recipročního uznávání“, obezřetnostního rámce by potenciálně 
mohl být použit proti podnikům EU. 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 „reciprocitě“, viz čl. 23 odst. 3 („účinné 
... rovnocenné uznávání“) a čl. 3 odst. 2 a čl. 23 odst. 2. Viz také čl. 28 odst. 5 MiFIR 
(„účinné rovnocenné uznání“) a poznámky k čl. 24 odst. 1 písm. d). Znění čl. 37 odst. 1 by 
tedy mělo být s tímto uvedeno do souladu.

Pozměňovací návrh 788
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může ve vztahu ke třetí zemi 
přijmout rozhodnutí v souladu s postupem 
uvedeným v článku 42, pokud právní a 
dohledová opatření v uvedené třetí zemi 
zajišťují, že podniky povolené v dané třetí 
zemi odpovídají právně závazným 
požadavkům, které jsou mají rovnocenný 
účinek jako požadavky stanovené směrnicí 
č. [směrnice MiFID], tímto nařízením 
a směrnicí 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a jejich 
prováděcími opatřeními, a že daná třetí 
země upravuje rovnocenné reciproční 

Komise může ve vztahu ke třetí zemi 
přijmout rozhodnutí v souladu s postupem 
uvedeným v článku 42, pokud právní a 
dohledová opatření v uvedené třetí zemi 
zajišťují, že podniky povolené v dané třetí 
zemi odpovídají právně závazným 
požadavkům, které mají rovnocenný 
účinek jako požadavky stanovené směrnicí 
č. [směrnice MiFID], tímto nařízením a 
směrnicí 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a jejich 
prováděcími opatřeními.
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uznávání obezřetnostního rámce 
použitelného na investiční podniky 
povolené v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Reciprocita není zaručena a je v rozporu s ustanoveními WTO. V době, kdy v EU potřebujeme 
investice ze zemí mimo EU, je nelogické vytvářet obchodní překážky.

Pozměňovací návrh 789
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může ve vztahu ke třetí zemi 
přijmout rozhodnutí v souladu s postupem 
uvedeným v článku 42, pokud právní a 
dohledová opatření v uvedené třetí zemi 
zajišťují, že podniky povolené v dané třetí 
zemi odpovídají právně závazným 
požadavkům, které jsou mají rovnocenný 
účinek jako požadavky stanovené směrnicí 
č. [směrnice MiFID], tímto nařízením 
a směrnicí 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a jejich 
prováděcími opatřeními, a že daná třetí 
země upravuje rovnocenné reciproční 
uznávání obezřetnostního rámce 
použitelného na investiční podniky 
povolené v souladu s touto směrnicí.

Komise do 31. prosince 2014 přijme ve 
vztahu ke třetí zemi rozhodnutí v souladu 
s postupem uvedeným v článku 42, pokud 
právní a dohledová opatření v uvedené třetí 
zemi zajišťují, že podniky povolené v dané 
třetí zemi odpovídají právně závazným 
požadavkům, které jsou mají rovnocenný 
účinek jako požadavky stanovené směrnicí 
č. [směrnice MiFID], tímto nařízením 
a směrnicí 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a jejich 
prováděcími opatřeními, a že daná třetí 
země upravuje rovnocenné reciproční 
uznávání obezřetnostního rámce 
použitelného na investiční podniky 
povolené v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1



PE489.478v01-00 94/121 AM\901887CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může ve vztahu ke třetí zemi 
přijmout rozhodnutí v souladu s postupem 
uvedeným v článku 42, pokud právní a 
dohledová opatření v uvedené třetí zemi 
zajišťují, že podniky povolené v dané třetí 
zemi odpovídají právně závazným 
požadavkům, které jsou mají rovnocenný 
účinek jako požadavky stanovené směrnicí 
č. [směrnice MiFID], tímto nařízením 
a směrnicí 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a jejich 
prováděcími opatřeními, a že daná třetí 
země upravuje rovnocenné reciproční 
uznávání obezřetnostního rámce 
použitelného na investiční podniky 
povolené v souladu s touto směrnicí.

Komise může ve vztahu ke třetí zemi 
přijmout rozhodnutí v souladu s postupem 
uvedeným v článku 42, pokud právní a 
dohledová opatření v uvedené třetí zemi 
zajišťují, že podniky povolené v dané třetí 
zemi odpovídají právně závazným 
požadavkům, které jsou mají rovnocenný 
účinek jako požadavky stanovené směrnicí 
č. [směrnice MiFID], tímto nařízením 
a směrnicí 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a jejich 
prováděcími opatřeními, a že se uplatňují 
základní pravidla, která zabezpečují 
rovnocenný dohled a stabilitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 791
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může ve vztahu ke třetí zemi 
přijmout rozhodnutí v souladu s postupem 
uvedeným v článku 42, pokud právní a 
dohledová opatření v uvedené třetí zemi 
zajišťují, že podniky povolené v dané třetí 
zemi odpovídají právně závazným 
požadavkům, které jsou mají rovnocenný 
účinek jako požadavky stanovené 
směrnicí č. [směrnice MiFID], tímto 
nařízením a směrnicí 2006/49/ES 
[směrnice o kapitálové přiměřenosti] a 
jejich prováděcími opatřeními, a že daná 
třetí země upravuje rovnocenné reciproční 
uznávání obezřetnostního rámce 
použitelného na investiční podniky 

Komise přijme ve vztahu ke třetí zemi 
rozhodnutí o rovnocennosti třetí země 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 42 
odst. 2, kde jsou splněny následující 
podmínky:
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povolené v souladu s touto směrnicí.
(a) právní a dohledové opatření v dané 
třetí zemi zajišťuje, že podnik je povolený 
ve třetí zemi a odpovídá právně závazným 
požadavkům, které mají rovnocenný 
účinek jako požadavky stanovené touto 
směrnicí č. °[směrnice MiFID], tímto 
nařízením a směrnicí 2006/49/ES a jejich 
prováděcími opatřeními, a
(b) dotyčná třetí země stanoví rovnocenné 
vzájemné uznávání obezřetnostního rámce 
platného pro investiční podniky povolené 
v souladu s tímto nařízením včetně 
recipročního přístupu pro firmy EU 
týkajícího se poskytování podobných 
služeb jako způsobilé protistrany v dané 
třetí zemi. 
Komise předtím, než do 3 měsíců vydá 
závazné stanovisko ve věci rovnocennosti 
obezřetnostního rámce třetí země, nejprve 
konzultuje orgán ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetnostní rámec třetí země může být
považován za rovnocenný, pokud splňuje 
následující podmínky:

Rámec třetí země týkající se obezřetnosti a 
obchodního chování je považován za 
rámec s rovnocenným účinkem, pokud 
splňuje následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 793
Kay Swinburne
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Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetnostní rámec třetí země může být 
považován za rovnocenný, pokud splňuje 
následující podmínky:

Obezřetnostní rámec třetí země může být 
považován za rámec s rovnocenným 
účinkem, pokud splňuje následující 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí znění do souladu s nařízením o infrastruktuře evropských 
trhů.

Pozměňovací návrh 794
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetnostní rámec třetí země může být 
považován za rovnocenný, pokud splňuje 
následující podmínky:

Obezřetnostní rámec třetí země může být 
považován za rámec s rovnocenným 
účinkem, pokud splňuje následující 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) rozhodnutí Komise podle tohoto 
odstavce může být omezeno na kategorii 
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nebo kategorie podniků. V takovém 
případě podnik ze třetí země může být 
registrován podle článku 36, jestliže spadá 
do kategorie, která se uvádí v rozhodnutí 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) třetí země uplatňuje podmínky 
recipročního přístupu pro investiční 
podnik s ústředím v EU a v této třetí zemi 
byl zaveden režim vzájemného uznávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37a
Služby a činnosti poskytované 

prostřednictvím pobočky mimo třetí zemi, 
ve které má podnik své ústředí

1. Pokud podnik ze třetí země poskytuje 
dotyčné investiční služby nebo vykonává 
dotyčné investiční činnosti 
prostřednictvím pobočky založené v jiné 
třetí zemi, než ve které má podnik své 
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ústředí, použijí se články 36 a 37, jako 
kdyby v nich odkazy na třetí zemi, ve které 
má podnik své ústředí, obsahovaly odkaz 
na třetí zemi, ve které se nachází pobočka, 
a to v míře, která je relevantní s ohledem 
na dělení povinností v oblasti dohledu 
mezi tyto dvě třetí země.
2. Pokud podnik ze třetí země poskytuje 
dotyčné investiční služby nebo vykonává 
dotyčné investiční činnosti 
prostřednictvím pobočky založené v jiném 
členském státě povoleném v souladu 
s článkem 46a [nová směrnice MiFID], 
upraví se čl. 36 odst. 4 tak, aby podnik 
mohl provádět dohled nad pobočkou 
prostřednictvím příslušného orgánu 
členského státu, ve kterém je pobočka 
založena.

Or. en

Odůvodnění

V současné době je nejasné, jakým způsobem se ustanovení obsažená v návrhu Komise 
uplatňují v případě, že podnik ze třetí země poskytuje služby nebo vykonává činnosti v EU 
prostřednictvím pobočky v jiné třetí zemi. Tento pozměňovací návrh vede k objasnění a právní 
jistotě.

Pozměňovací návrh 798
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA registruje podniky ze zemí mimo 
EU, které mohou v Unii poskytovat 
investiční služby či provádět investiční 
činnosti v souladu s článkem 36. Registr je 
veřejně přístupný na internetových 
stránkách orgánu ESMA a obsahuje 
informace o službách a činnostech, které 
podniky ze zemí mimo EU mohou 

ESMA registruje podniky z třetí země, 
které mohou v Unii poskytovat investiční 
služby či provádět investiční činnosti 
v souladu s článkem 36. Registr je veřejně 
přístupný na internetových stránkách 
orgánu ESMA a obsahuje informace 
o službách a činnostech, které podniky z 
třetí země mohou poskytovat a odkaz na 
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poskytovat a odkaz na příslušný orgán 
zodpovědný za dohled nad těmito podniky 
v dotčené třetí zemi.

příslušný orgán zodpovědný za dohled nad 
těmito podniky v dotčené třetí zemi.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh znění uvádí do souladu s definicí podniku z třetí země v článku 2.

Pozměňovací návrh 799
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA registruje podniky ze zemí mimo 
EU, které mohou v Unii poskytovat 
investiční služby či provádět investiční 
činnosti v souladu s článkem 36. Registr je 
veřejně přístupný na internetových 
stránkách orgánu ESMA a obsahuje 
informace o službách a činnostech, které 
podniky ze zemí mimo EU mohou 
poskytovat a odkaz na příslušný orgán 
zodpovědný za dohled nad těmito podniky 
v dotčené třetí zemi.

ESMA registruje podniky ze zemí mimo 
EU, které mohou v Unii poskytovat 
investiční služby či provádět investiční 
činnosti v souladu s čl. 36 a 37. Registr je 
veřejně přístupný na internetových 
stránkách orgánu ESMA a obsahuje 
informace o službách a činnostech, které 
podniky ze zemí mimo EU mohou 
poskytovat a odkaz na příslušný orgán 
zodpovědný za dohled nad těmito podniky 
v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 800
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jsou splněny podmínky uvedené 
v odstavci 2, zruší ESMA registraci 
podniku z třetí země v registru zřízeném 

1. ESMA zruší registraci podniku z třetí 
země v registru zřízeném v souladu 
s článkem 38, když: 
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v souladu s článkem 38, když:

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) má ESMA na základě doložených 
důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
poskytováním investičních služeb či 
prováděním investičních činností v Unii se 
podnik ze země mimo EU dopouští 
jednání, které jasně poškozuje zájmy
investorů nebo řádné fungování trhů; nebo

(a) má ESMA na základě doložených 
důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
poskytováním investičních služeb či 
prováděním investičních činností v Unii se 
podnik z třetí země dopouští jednání, které 
jasně poškozuje zájmy investorů nebo 
řádné fungování trhů; nebo

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby subjekty EU na velkoobchodním trhu jako způsobilé protistrany a 
profesionální investoři měly možnost přístupu ke službám podniku ze třetí země za podmínek 
uvedených v článku 35a a 36.

Pozměňovací návrh 802
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) má ESMA na základě doložených 
důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
poskytováním investičních služeb či 
prováděním investičních činností v Unii se 
podnik ze země mimo EU dopouští 
jednání, které jasně poškozuje zájmy 

(a) má ESMA na základě doložených 
důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
poskytováním investičních služeb či 
prováděním investičních činností v Unii se 
podnik ze země mimo EU dopouští 
jednání, které poškozuje zájmy investorů 
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investorů nebo řádné fungování trhů; nebo nebo řádné fungování trhů; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) má ESMA na základě doložených 
důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
poskytováním investičních služeb či 
prováděním investičních činností v Unii 
podnik z třetí země závažným způsobem 
porušuje ustanovení, kterým podléhá 
v dotčené třetí zemi a na jejichž základě 
Komise přijala rozhodnutí v souladu s čl. 
37 odst. 1.

(b) má ESMA na základě doložených 
důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
poskytováním investičních služeb či 
prováděním investičních činností v Unii 
podnik z třetí země závažným způsobem 
porušuje ustanovení, kterým podléhá 
v dotčené třetí zemi, ve které je ústředí 
podniku nebo ve které podnik poskytuje 
své služby nebo vykonává činnosti, a na 
jejichž základě Komise přijala rozhodnutí 
v souladu s čl. 37 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby subjekty EU na velkoobchodním trhu jako způsobilé protistrany a 
profesionální investoři měly možnost přístupu ke službám podniku ze třetí země za podmínek 
uvedených v článku 35a a 36.

Pozměňovací návrh 804
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) má ESMA na základě doložených 
důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
poskytováním investičních služeb či 

(b) má ESMA na základě doložených 
důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
poskytováním investičních služeb či 
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prováděním investičních činností v Unii 
podnik z třetí země závažným způsobem
porušuje ustanovení, kterým podléhá 
v dotčené třetí zemi a na jejichž základě 
Komise přijala rozhodnutí v souladu s čl. 
37 odst. 1.

prováděním investičních činností v Unii 
podnik z třetí země porušuje ustanovení, 
kterým podléhá v dotčené třetí zemi a na 
jejichž základě Komise přijala rozhodnutí 
v souladu s čl. 37 odst. 1.

O takové odejmutí může orgán ESMA 
požádat příslušný orgán libovolného 
členského státu, ve kterém podnik ze třetí 
země poskytuje službu.

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) ESMA předal záležitost příslušnému 
orgánu z třetí země a dotčený příslušný 
orgán nepřijal náležitá opatření nezbytná 
pro ochranu investorů a řádné fungováni 
trhů v Unii nebo neprokázal, že dotčený
podnik z třetí země plní požadavky 
použitelné v dané třetí zemi; a

(a) ESMA předal záležitost příslušnému 
orgánu z třetí země a dotčený příslušný 
orgán třetí země nepřijal náležitá opatření 
nezbytná pro ochranu investorů a řádné 
fungováni trhů v Unii nebo neprokázal, že 
podnik z třetí země plní požadavky 
použitelné v dané třetí zemi; a

Or. en

Pozměňovací návrh 806
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. ESMA bezodkladně informuje Komisi 
o veškerých opatřeních přijímaných podle 
odstavce 1 a zveřejní své rozhodnutí na 
svých internetových stránkách.

3. ESMA bezodkladně informuje Komisi 
o veškerých opatřeních přijímaných podle 
odstavce 1 a zveřejní své rozhodnutí ve 
vztahu k podniku z třetí země na svých 
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internetových stránkách. Rozhodnutí se 
zveřejní na období 5 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 807
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise posoudí, zda ve vztahu 
k dotčené třetí zemi nadále trvají
podmínky, za kterých bylo přijato 
rozhodnutí v souladu s čl. 37 odst. 1.

4. Komise znovu posoudí, zda ve vztahu 
k dotčené třetí zemi jsou nadále splňovány
podmínky, za kterých bylo přijato 
rozhodnutí o rovnocennosti v souladu s čl. 
37 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Olle Schmidt
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39a
Další požadavky

Pokud podnik ze třetí země poskytuje 
investiční služby nebo vykonává investiční 
činnosti, které jsou uvedeny v čl. 35a odst. 
1 nebo čl. 36 odst. 1, pro způsobilou 
protistranu nebo profesionálního klienta 
v členském státě, tento členský stát 
nestanoví pro podnik ze třetí země žádné 
další požadavky týkající se záležitostí 
spadajících do oblasti působnosti této 
směrnice [nová směrnice MiFID] nebo 
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tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby subjekty EU na velkoobchodním trhu jako způsobilé protistrany a 
profesionální investoři měly možnost přístupu ke službám podniku ze třetí země za podmínek 
uvedených v článku 35a a 36. Na základě tohoto pozměňovacího návrhu je jasné, že se jedná 
o harmonizovaný režim EU týkající se poskytování přeshraničních služeb. Srov. s čl. 36 odst. 
1 druhý pododstavec směrnice MiFID2.

Pozměňovací návrh 809
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Hlava 8 – oddíl 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 1a
Poskytování služeb prostřednictvím zřízení 

pobočky
Článek 39a

Zřízení pobočky
1. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá poskytovat 
investiční služby nebo činnosti společně 
s jakýmikoli doplňkovými službami na
jejich území prostřednictvím pobočky, 
získal předchozí souhlas příslušných 
orgánů těchto členských států v souladu 
s následujícími ustanoveními:
(a) Komise přijala rozhodnutí v souladu 
s odstavcem 3;
(b) na poskytování služeb, pro které si 
podnik ze třetí země žádá o povolení, se 
vztahuje povolení a dohled ve třetí zemi, 
ve které je podnik usazen, a žádající 
podnik má řádné povolení. Třetí země, ve 
které je podnik ze třetí země usazen, není 
uvedena na seznamu nespolupracujících 
zemí a území vypracovaném Finančním 
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akčním výborem proti praní špinavých 
peněz a financování terorismu;
(c) mezi příslušnými orgány v dotyčném 
členském státě a příslušnými orgány 
dohledu ze třetí země, kde je podnik 
usazen, existují ujednání o spolupráci, 
která zahrnují ustanovení upravující 
výměnu informací pro účely zachování 
integrity trhu a ochrany investorů;
(d) pobočka má volně k dispozici 
dostatečný počáteční kapitál;
(e) je jmenována jedna či více osob 
odpovědných za vedení pobočky a tyto 
osoby splňují požadavek stanovený v čl. 9 
odst. 1;
(f) třetí země, v níž je podnik ze třetí země 
usazen, podepsala s členským státem, 
v němž by měla být pobočka zřízena, 
dohodu, která plně splňuje normy 
stanovené v článku 26 vzorové úmluvy 
OECD o daních z příjmu a majetku a 
zajišťuje účinnou výměnu informací 
v daňových otázkách, včetně případných 
mnohostranných daňových dohod;
(g) podnik patří v době povolování 
k systému pro odškodnění investorů 
povoleném či uznaném v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
97/9/ES ze dne 3. března 1997 
o systémech pro odškodnění investorů.
2. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá na území těchto 
členských států poskytovat investiční 
služby nebo činnosti společně 
s jakýmikoliv doplňkovými službami 
neprofesionálním klientům, zřídil 
pobočku v Unii.
3. Komise může v souvislosti s třetí zemí 
přijmout rozhodnutí postupem podle 
článku 95, pokud právní mechanismy a 
mechanismy dohledu dané třetí země 
zajišťují, že podniky povolené v uvedené 
třetí zemi splňují právně závazné 
požadavky, které jsou rovnocenné 
požadavkům stanoveným tímto nařízením 
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a směrnicí č. …/… (EU) [nová směrnice 
MiFID] a směrnicí 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a jejich 
prováděcími opatřeními, a že daná třetí 
země upravuje rovnocenné reciproční 
uznávání obezřetnostního rámce 
použitelného na investiční podniky 
povolené v souladu s touto směrnicí.
Obezřetnostní rámec třetí země lze 
považovat za rovnocenný, pokud splňuje 
tyto podmínky:
(a) na podniky poskytující investiční 
služby a činnosti v uvedené třetí zemi se 
vztahuje povolení a nepřetržitý účinný 
dohled a vymáhání;
(b) na podniky poskytující investiční 
služby a činnosti v uvedené třetí zemi se 
vztahují dostatečné kapitálové požadavky 
a přiměřené požadavky týkající se 
akcionářů a členů jejich řídícího orgánu;
(c) na podniky poskytující investiční 
služby a činnosti se vztahují náležité 
organizační požadavky v oblasti funkcí 
vnitřní kontroly;

(d) rámec zajišťuje transparentnost a 
integritu trhu tím, že zabraňuje 
zneužívání trhu formou obchodování 
zasvěcených osob a manipulace s trhem.
4. Podnik ze třetí země uvedený v odstavci 
1 předloží svou žádost příslušnému 
orgánu členského státu, v němž hodlá 
pobočku zřídit, poté, co Komise přijme 
rozhodnutí uvádějící, že právní rámec a 
rámec dohledu ve třetí zemi, v níž má 
podnik ze třetí země povolení, je 
rovnocenný s požadavky uvedenými 
v odstavci 3.

Článek 39b
Povinnost poskytovat informace
Podnik ze třetí země, který hodlá získat 
povolení k poskytování investičních služeb 
nebo činností společně s jakýmikoliv 
doplňkovými službami na území 
členského státu, poskytne příslušnému 
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orgánu uvedeného členského státu 
následující náležitosti:
(a) název orgánu odpovědného za jeho 
dohled v dotyčné třetí zemi. Pokud za 
dohled odpovídá více orgánů, je třeba 
poskytnout podrobnosti o příslušných 
oblastech pravomocí;
(b) veškeré příslušné údaje o podniku 
(název, právní forma, sídlo a adresa, 
členové řídícího orgánu, příslušní 
akcionáři) a plánu činnosti s uvedením 
investičních služeb nebo činností, jakož i 
doplňkových služeb, které budou 
poskytovány, a o organizační 
struktuře pobočky, včetně popisu 
veškerého externího zajištění hlavních 
provozních funkcí třetími stranami;
(c) jména osob odpovědných za vedení 
pobočky a příslušné doklady prokazující 
dodržování požadavků podle čl. 9 odst. 1 
směrnice č. .../... (EU) [nová směrnice 
MiFID];
(d) informace o počátečním kapitálu, 
který má pobočka volně k dispozici.

Článek 39c
Vydávání povolení
1. Příslušný orgán členského státu, 
v němž podnik ze třetí země hodlá zřídit 
svou pobočku, vydá povolení pouze tehdy, 
jsou-li splněny tyto podmínky:
(a) příslušný orgán se přesvědčí, že jsou 
splněny podmínky podle článku 41 
směrnice č. .../... (EU) [nová směrnice 
MiFID];
(b) příslušný orgán se přesvědčí, že 
pobočka podniku ze třetí země bude 
schopna splnit ustanovení odstavce 3.
Podnik ze třetí země bude do šesti měsíců 
ode dne podání úplné žádosti informován, 
zda mu povolení bylo či nebylo vydáno.
2. Pobočka podniku ze třetí země, která 
získá povolení v souladu s odstavcem 1, 
splňuje požadavky stanovené v článcích 
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16, 17, 23, 24, 25, 27, čl. 28 odst. 1 a 
článku 30 tohoto nařízení a v článcích 13 
až 23 směrnice č. .../... (EU) [nová 
směrnice MiFID] a opatření přijatá podle 
uvedených ustanovení a podléhá dohledu 
vykonávanému příslušným orgánem 
v členském státě, v němž bylo povolení 
uděleno.
Členské státy nekladou na organizaci 
a provoz pobočky žádné další požadavky 
týkající se věcí spadajících do oblasti 
působnosti této směrnice.

Článek 39a
Poskytování služeb v jiných členských 
státech
1. Podnik ze třetí země, kterému bylo 
vydáno povolení v souladu s článkem 43 
směrnice č. .../... (EU) [nová směrnice 
MiFID] může poskytovat služby a 
činnosti, na něž se povolení vztahuje, 
v jiných členských státech Unie, aniž by 
musel zřídit nové pobočky. Za tímto 
účelem sdělí příslušnému orgánu 
členského státu, v němž je pobočka 
zřízena, tyto informace:
(a) členský stát, ve kterém hodlá 
vykonávat činnost,
(b) plán činnosti uvádějící zejména 
investiční služby nebo činnosti, jakož i 
doplňkové služby, které v uvedeném 
členském státě hodlá poskytovat.
Příslušný orgán členského státu, v němž 
je zřízena pobočka, předá tyto informace 
do jednoho měsíce od jejich obdržení 
příslušnému orgánu hostitelského 
členského státu určenému jako kontaktní 
místo v souladu s čl. 83 odst. 1 směrnice č. 
.../... (EU) [nová směrnice MiFID]. 
Podnik ze třetí země pak může začít 
v hostitelských členských státech 
poskytovat danou službu nebo služby.
V případě změny kteréhokoli z údajů 
sdělených v souladu s prvním 
pododstavcem oznámí podnik ze třetí země 
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tuto změnu písemně příslušnému orgánu 
členského státu, v němž je pobočka 
usazena, nejméně jeden měsíc před 
provedením změny. Příslušný orgán 
členského státu, v němž je pobočka 
zřízena, o těchto změnách uvědomí 
příslušný orgán hostitelského členského 
státu.
Podnik bude i nadále podléhat dohledu 
vykonávanému členským státem, v němž 
je pobočka zřízena v souladu s článkem 43 
směrnice č. .../... (EU) [nová směrnice 
MiFID].
2. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, které 
stanoví:
(a) minimální obsah ujednání 
o spolupráci uvedených v čl. 41 odst. 1 
písm. c) směrnice č. .../... (EU) [nová 
směrnice MiFID], aby bylo zajištěno, že 
příslušné orgány členského státu 
udělujícího povolení podniku ze třetí země 
mohou vykonávat veškeré své dohlížecí 
pravomoci podle této směrnice;
(b) podrobný obsah plánu činnosti podle 
čl. 42 písm. b) směrnice č. .../... (EU) 
[nová směrnice MiFID];
(c) obsah dokladů týkajících se vedení 
pobočky podle čl. 42 písm. c) směrnice č. 
.../... (EU) [nová směrnice MiFID];
(d) podrobný obsah informací týkajících 
se počátečního kapitálu, který má 
pobočka volně k dispozici, podle čl. 42 
písm. d) směrnice č. .../... (EU) [nová 
směrnice MiFID].
Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[XXX].
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1095/2010.
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3. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem ke 
stanovení standardních formulářů, šablon 
a postupů pro poskytování informací a 
pro oznamování podle uvedených 
odstavců.
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 40 týkajících se opatření ke 
stanovení podmínek pro posouzení 
dostatečného počátečního kapitálu, který 
má pobočka volně k dispozici, 
s přihlédnutím k investičním službám 
nebo činnostem poskytovaným pobočkou 
a druhu klientů, kterým se služby mají 
poskytovat.

Oddíl 1b
Registrace a odnětí povolení

Článek 39e
Registrace
Členské státy zaregistrují podniky, jimž 
bylo v souladu s článkem 41 vydáno 
povolení. Rejstřík je veřejně přístupný 
a obsahuje údaje o službách nebo 
činnostech, k jejichž poskytování a 
výkonu má podnik ze třetí země povolení. 
Seznam se pravidelně aktualizuje. Každé 
povolení se oznamuje orgánu ESMA.
Orgán ESMA vypracuje seznam všech 
podniků ze třetích zemí, které mají 
povolení k poskytování služeb a výkonu 
činností v Unii. Seznam obsahuje údaje 
o službách nebo činnostech, pro něž má 
podnik ze třetí země povolení, a je 
pravidelně aktualizován. Orgán ESMA 
zveřejní tento seznam na své internetové 
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stránce a aktualizuje ho.
Článek 39f

Odejmutí povolení
Příslušný orgán, který udělil povolení 
podle článku 43, může povolení vydané 
podniku ze třetí země odejmout, pokud 
uvedený podnik:
(a) nevyužije povolení do dvanácti měsíců, 
výslovně se jej vzdá nebo déle než šest 
předchozích měsíců neposkytuje žádné 
investiční služby či nevykonává žádnou 
investiční činnost, pokud dotyčný členský 
stát nestanoví, že v těchto případech 
povolení propadá;
(b) získal povolení na základě 
nepravdivého prohlášení nebo jinými 
protiprávními prostředky;
(c) již nesplňuje podmínky, za kterých 
bylo povolení vydáno;
(d) vážně a systematicky porušuje předpisy 
přijaté na základě této směrnice, které 
upravují podmínky výkonu činnosti 
investičních podniků a platí i pro podniky 
ze třetích zemí;
(e) spadá mezi kterýkoli z případů, kdy 
vnitrostátní právo v souvislosti se 
záležitostmi mimo oblast působnosti této 
směrnice stanoví odnětí povolení.
Každé odnětí povolení se oznamuje 
orgánu ESMA.
Odnětí povolení se zveřejní na seznamu 
stanoveném v článku 45 na období 5 let.

Or. en

Odůvodnění

Tato kapitola by měla být v nařízení a nikoli ve směrnici.

Pozměňovací návrh 810
Olle Schmidt
za skupinu ALDE
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Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 41 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které se týkají čl. 2 odst. 3, čl. 
4 odst. 3, čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 10 
odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 2, čl. 13 
odst. 7, čl. 14 odst. 5 a 6, čl. 16 odst. 3, čl.
18 odst. 2 a 3, čl. 19 odst. 3, čl. 20 odst. 3,
čl. 28 odst. 6, čl. 29 odst. 6, čl. 30 odst. 3, 
čl. 31 odst. 8, čl. 32 odst. 6, čl. 35 odst. 10 
a čl. 45 odst. 2.

Komise je v souladu s článkem 41
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které se týkají čl. 12 odst. 2, čl. 
14 odst. 6, čl. 18 odst. 3, čl. 28 odst. 6, čl. 
29 odst. 6, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 8, čl. 
35 odst. 10 a čl. 45 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Uvádí se do souladu s předchozími změnami.

Pozměňovací návrh 811
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [2 let od použití nařízení MiFIR, jak 
je uvedeno v čl. 41 odst. 2] Komise po 
konzultaci s orgánem ESMA předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o praktickém dopadu povinností týkajících 
se transparentnosti stanovených podle 
článků 3 až 6 a 9 až 12, zejména 
o uplatňování a další vhodnosti výjimek 
z povinností týkajících se předobchodní 
transparentnosti stanovených podle čl. 3 
odst. 2 a čl. 4 odst. 2 a 3.

1. Do [2 let od použití nařízení MiFIR, jak 
je uvedeno v čl. 41 odst. 2] Komise po 
konzultaci s orgánem ESMA předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o praktickém dopadu povinností týkajících 
se transparentnosti stanovených podle 
článků 3 až 12, zejména o uplatňování a 
další vhodnosti výjimek z povinností 
týkajících se předobchodní transparentnosti 
stanovených podle čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 
2 a 3 a rovněž podle článku 8.

Or. en
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Odůvodnění

Vliv povinností transparentnosti na neakciové trhy musí být pozorně prostudován, neboť tento 
koncept je zcela nový.

Pozměňovací návrh 812
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do [2 let od použití nařízení MiFIR, jak 
je uvedeno v čl. 41 odst. 2] Komise po 
konzultaci s orgánem ESMA předloží Radě 
a Evropskému parlamentu zprávu 
o fungování článku 13, včetně toho, zda 
obsah a formát hlášení o transakcích 
obdržených a vyměňovaných mezi 
příslušnými orgány komplexně umožňuje 
sledovat činnosti investičních podniků 
v souladu s čl. 13 odst. 1. Komise může 
předložit jakékoli vhodné návrhy, včetně 
ustanovení o hlášení transakcí systému 
určenému orgánem ESMA, a nikoli
příslušným orgánům, což relevantním 
příslušným orgánům umožní přistupovat 
ke všem informacím ohlášeným podle 
tohoto článku.

2. Do [2 let od použití nařízení MiFIR, jak 
je uvedeno v čl. 41 odst. 2] Komise po 
konzultaci s orgánem ESMA předloží Radě 
a Evropskému parlamentu zprávu 
o fungování článku 13, včetně toho, zda 
obsah a formát hlášení o transakcích 
obdržených a vyměňovaných mezi 
příslušnými orgány komplexně umožňuje 
sledovat činnosti investičních podniků 
v souladu s čl. 13 odst. 1. Komise může 
předložit jakékoli vhodné návrhy, včetně 
ustanovení o hlášení transakcí systému 
určenému orgánem ESMA, namísto 
hlášení příslušným orgánům, jehož 
prostřednictvím budou moci příslušné 
orgány přistupovat ke všem informacím 
ohlášeným podle tohoto článku v reálném 
čase a který může působit jako subjekt 
konsolidovaných obchodních informací 
podle směrnice (2011/0298(COD)) o 
trzích finančních nástrojů a o zrušení 
směrnice 2004/39/ES a jako 
centralizovaný systém pro spolupráci 
podle nařízení o obchodování zasvěcených 
osob a manipulaci s trhem ((C7-0360/11), 
jehož prostřednictvím by bylo možné 
odhalovat zneužívání trhu na různých 
trzích a v různých zemích o

Or. fi
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Pozměňovací návrh 813
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do [2 let od použití nařízení MiFIR, 
jak je uvedeno v čl. 41 odst. 2] Komise po 
konzultaci s orgánem ESMA předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o proveditelnosti vytvoření Evropského 
nejlepšího systému nákupu a prodeje pro 
konsolidované kótace, která zároveň 
posoudí, zda by to bylo vhodné komerční 
řešení v zájmu omezení informačních
asymetrií mezi účastníky trhum, a také 
nástroj, díky kterému by regulační orgány 
mohly lépe monitorovat cenové nabídky 
v obchodních místech. .

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zavedení Evropského nejlepšího systému nákupu a prodeje by 
představovalo obrovskou a nákladnou záležitost v současném obchodním prostředí v Evropě, 
ESMA by měl zvážit, zda tento systém představuje cestu, kterou bychom se měli vydat, 
vzhledem k tomu, že finanční trhy v EU jsou stále integrovanější a modernější. 

Pozměňovací návrh 814
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 67 odst. 2 nařízení [nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů] se vkládá 
nový pododstavec, který zní „Registr 
obchodních údajů předá údaje příslušným 
orgánům v souladu s požadavky podle 
článku 23 nařízení [MiFIR]“.

V čl. 81 odst. 3 nařízení [nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů] se vkládá 
nový pododstavec, který zní „Registr 
obchodních údajů předá údaje příslušným 
orgánům v souladu s požadavky podle 
článku 23 nařízení [MiFIR]“.
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Or. en

Pozměňovací návrh 815
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 44 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 1 nařízení [nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů] se 
vkládá nový pododstavec, který zní:
„5a. Povinnost zúčtování podle článku 4 a 
ohlašovací povinnost podle článku 9 se 
nevztahují na derivátové smlouvy, v nichž 
je protistranou člen ESCB.“
(V zájmu srozumitelnosti je navržený 
pozměňovací návrh k článku 1 nařízení 
[nařízení o infrastruktuře evropských trhů]
založen na kompromisu dohodnutém 
Evropským parlamentem dne 29. března 
2012 v plénu při prvním čtení 
(„kompromis“), a nikoli na návrhu Komise 
ze dne 15. září 2010 COM(2010)484 final 
(„návrh Komise“).)

Or. en

Justification

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
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provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Pozměňovací návrh 816
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 44 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 71 odst. 3 nařízení [ ] (nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů) se 
vkládá nový pododstavec, který zní: 
„Články [3] a [8] se nevztahují na 
transakce uvnitř skupiny, a to po dobu 
5 let po vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Za tím účelem jsou po dobu uvedeného 
období 5 let vyňaty podmínky v odst. 2 
písm. a) bodě i) a bodě iv) z definice 
transakcí uvnitř skupiny v článku [2a] 
tohoto nařízení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44a
Změna nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na 
krátko a některých aspektech swapů 

úvěrového selhání
Článek 10 nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady o prodeji na krátko a 
některých aspektech swapů úvěrového 
selhání se mění takto: „Články 5, 6, 7, 8, 
12 a 13, jakož i články18 až 29 se použijí 
pro všechny fyzické a právnické osoby bez 
ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou 
usazeny v Unii či ve třetí zemi.“

Or. fr

Odůvodnění

Aby se zabránilo jakémukoli riziku obcházení evropského pravidla, jakož i v zájmu účinného 
uplatňování tohoto pravidla, by bylo vhodné využít nařízení MIFIR jako nástroje ke změně 
článku 10, aby se pravidlo „locate rule“ a mimořádná opatření používala pro fyzické a 
právnické osoby bez ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou usazeny v Unii či ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 818
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Stávající podniky z třetích zemí mohou 
nadále poskytovat služby a provádět 
činnosti v členských státech v souladu 
s vnitrostátními režimy do [4 let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

1. Stávající podniky z třetích zemí mohou 
nadále poskytovat služby a provádět 
činnosti pro profesionální klienty 
v členských státech v souladu 
s vnitrostátními režimy do 31. prosince 
2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hlava 5 tohoto nařízení se nevztahuje 
na transakce uvnitř skupiny, a to po dobu 
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3 let po vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Za tím účelem jsou po dobu uvedeného 
období 5 let vyňaty podmínky v odst. 2 
písm. a) bodě i) a bodě iv) z definice 
transakcí uvnitř skupiny v článku [2a] 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů).

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hlava V tohoto nařízení se nevztahuje 
na transakce uvnitř skupiny, a to po dobu 
5 let po vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Za tím účelem jsou po dobu uvedeného 
období 5 let vyňaty podmínky v odst. 2 
písm. a) bodě i) a bodě iv) z definice 
transakcí uvnitř skupiny v článku [2a] 
nařízení (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů).

Or. en

Justification

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.
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Pozměňovací návrh 821
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může v souladu s článkem 41 
prostřednictvím aktů v přenesené 
působnosti přijmout opatření stanovující 
prodloužení doby platnosti odstavce 2 
s tím, že vezme v úvahu rozhodnutí 
o rovnocennosti již přijatá Komisí 
v souladu s článkem 37 a očekávaný vývoj 
právního rámce a rámce dohledu třetích 
zemí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije [24 měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost], s 
výjimkou čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 10 odst. 2, čl. 11 
odst. 2, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 7, čl. 14 
odst. 5 a 6, čl. 16 odst. 3, čl. 18 odst. 2 a 3, 
čl. 19 odst. 3, čl. 20 odst. 3, čl. 23 odst. 8, 
čl. 24 odst. 5, článku 26, čl. 28 odst. 6, čl. 
29 odst. 6, čl. 30 odst. 3 a článků 31, 32, 
33, 34 a 35, které se použijí bezprostředně 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení se použije [24 měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost], s 
výjimkou čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 10 odst. 2, čl. 11 
odst. 2, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 7, čl. 14 
odst. 5 a 6, čl. 16 odst. 3, čl. 18 odst. 2 a 3, 
čl. 19 odst. 3, čl. 20 odst. 3, čl. 23 odst. 8, 
čl. 24 odst. 5, článků 25 a 26, čl. 28 odst. 
6, čl. 29 odst. 6, čl. 30 odst. 3 a článků 31, 
32, 33, 34 a 35, které se použijí 
bezprostředně po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 823
Pascal Canfin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije [24 měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost], s 
výjimkou čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 10 odst. 2, čl. 11 
odst. 2, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 7, čl. 14 
odst. 5 a 6, čl. 16 odst. 3, čl. 18 odst. 2 a 3, 
čl. 19 odst. 3, čl. 20 odst. 3, čl. 23 odst. 8, 
čl. 24 odst. 5, článku 26, čl. 28 odst. 6, čl. 
29 odst. 6, čl. 30 odst. 3 a článků 31, 32, 
33, 34 a 35, které se použijí bezprostředně 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení se použije [12 měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost], s 
výjimkou čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 10 odst. 2, čl. 11 
odst. 2, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 7, čl. 14 
odst. 5 a 6, čl. 16 odst. 3, čl. 18 odst. 2 a 3, 
čl. 19 odst. 3, čl. 20 odst. 3, čl. 23 odst. 8, 
čl. 24 odst. 5, článku 26, čl. 28 odst. 6, čl. 
29 odst. 6, čl. 30 odst. 3 a článků 31, 32, 
33, 34 a 35, které se použijí bezprostředně 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pro osoby, které byly dříve vyňaty 
podle čl. 2 odst. 1 písm. k) směrnice 
2004/39/ES, začne toto nařízení platit [dva 
roky od data vstupu tohoto nařízení v 
platnost].

Or. de

Odůvodnění

Nařízení MiFIR se v budoucnosti uplatní na nové účastníky, kteří byli dosud vyňati z oblasti 
působnosti. Tito účastníci nejprve musí splnit komplexní požadavky a kromě toho musí 
provést restrukturalizaci. Jsou tak v opačné situaci než finanční podniky, které musí splnit 
pouze dodatečné podmínky. Proto je třeba pro tyto podniky stanovit delší prováděcí lhůtu.
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