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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...]..
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o zrušení 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (přepracované znění)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0656),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0382/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti, který v souladu s čl. 87 odst. 3 
jednacího řádu zaslal dne 1. března 2012 Hospodářskému a měnovému výboru,

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro rozvoj 
a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které 
byly jako takové v návrhu nebo ve stanovisku poradní skupiny označeny, a vzhledem 
k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou 
kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení ve znění upraveném podle doporučení poradní 
pracovní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Finanční krize odhalila nedostatky ve 
fungování a transparentnosti finančních 
trhů. Vývoj finančních trhů poukázal na 
potřebu posílit rámec pro regulaci trhů 
finančních nástrojů s cílem zvýšit 
transparentnost, poskytnout lepší ochranu 
investorům, posílit důvěru, snížit počet 
neregulovaných oblastí a zajistit, aby 
orgány dohledu měly patřičné pravomoci 
k plnění svých úkolů.

(4) Finanční krize odhalila nedostatky ve 
fungování a transparentnosti finančních 
trhů. Vývoj finančních trhů poukázal na 
potřebu posílit rámec pro regulaci trhů 
finančních nástrojů, včetně případů, kdy 
k obchodování na takových trzích dochází 
mimoburzovně, s cílem zvýšit 
transparentnost, poskytnout lepší ochranu 
investorům, posílit důvěru, snížit počet 
neregulovaných oblastí a zajistit, aby 
orgány dohledu měly patřičné pravomoci 
k plnění svých úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Regulační orgány na mezinárodní 
úrovni se shodly, že nedostatky ve správě a 
řízení řady finančních institucí, včetně 
absence účinného systému kontrol v nich, 
představují faktor, který přispěl k finanční 
krizi. Přílišné a neobezřetné riskování 
může vést k selhání jednotlivých 
finančních institucí a k systémovým 
problémům v členských státech i po celém 
světě. Nesprávné jednání podniků 
poskytujících služby klientům může vést 
k poškození investorů a ztrátě jejich 
důvěry. Za účelem řešení potenciálně 
škodlivých účinků těchto nedostatků 
v mechanismech správy a řízení 
společností by ustanovení této směrnice 
měla být doplněna o podrobnější zásady a 
minimální normy. Tyto zásady a normy by 
se měly uplatňovat s přihlédnutím 

(5) Regulační orgány na mezinárodní 
úrovni se shodly, že nedostatky ve správě a 
řízení řady finančních institucí, včetně 
absence účinného systému kontrol v nich, 
představují faktor, který přispěl k finanční 
krizi. Přílišné a neobezřetné riskování 
může vést k selhání jednotlivých 
finančních institucí a k systémovým 
problémům v členských státech i po celém 
světě. Nesprávné jednání podniků 
poskytujících služby klientům může vést 
k poškození investorů a ztrátě jejich 
důvěry. Za účelem řešení potenciálně 
škodlivých účinků těchto nedostatků 
v mechanismech správy a řízení 
společností by ustanovení této směrnice 
měla být doplněna o podrobnější zásady a 
minimální normy. Tyto zásady a normy by 
se měly uplatňovat s přihlédnutím 
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k povaze, rozsahu a složitosti struktury 
investičních podniků.

k povaze, rozsahu a složitosti struktury 
investičních podniků. K těmto opatřením 
by mělo patřit omezení počtu vedoucích 
pozic, které by vedoucí pracovníci 
finančních institucí mohli zastávat. 
Opatření by měla být uplatněna 
způsobem, jenž by zohledňoval požadavky 
účinného řízení těchto institucí, a měla by 
současně umožnit, aby vedoucí pracovníci 
těchto podniků mohli případně nadále 
působit jako vedoucí pracovníci 
neziskových organizací v souladu se 
sociální odpovědností podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem se směrnice 2004/39/ES nyní 
zčásti přepracovává v podobě této nové 
směrnice a zčásti se nahrazuje nařízením 
(EU) č. …/… (MiFIR). Společně by oba 
právní nástroje měly tvořit právní rámec 
upravující požadavky platné pro investiční 
podniky, regulované trhy, poskytovatele 
služeb vykazování údajů a podniky ze 
třetích zemí poskytující investiční služby 
nebo činnosti v Unii. Tato směrnice by 
tedy měla být vykládána společně 
s uvedeným nařízením. Směrnice by měla 
obsahovat ustanovení upravující povolení 
činnosti, nabytí kvalifikované účasti, 
výkon svobody usazování a svobody 
poskytování služeb, podmínky výkonu 
činnosti investičních podniků k zajištění 
ochrany investorů, pravomoci orgánů 
dohledu v domovském nebo hostitelském 
členském státě a režim sankcí. Protože 
hlavním cílem a předmětem tohoto návrhu 
je harmonizace vnitrostátních předpisů 
týkajících se zmíněných oblastí, měl by být 

(7) Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem se směrnice 2004/39/ES nyní 
zčásti přepracovává v podobě této nové 
směrnice a zčásti se nahrazuje nařízením 
(EU) č. …/… (MiFIR). Společně by oba 
právní nástroje měly tvořit právní rámec 
upravující požadavky platné pro investiční 
podniky, regulované trhy, poskytovatele 
služeb vykazování údajů a finanční 
instituce ze třetích zemí poskytující 
investiční služby nebo činnosti v Unii. Tato 
směrnice by tedy měla být vykládána 
společně s uvedeným nařízením. Směrnice 
by měla obsahovat ustanovení upravující 
povolení činnosti, nabytí kvalifikované 
účasti, výkon svobody usazování a 
svobody poskytování služeb, podmínky 
výkonu činnosti investičních podniků 
k zajištění ochrany investorů, pravomoci 
orgánů dohledu v domovském nebo 
hostitelském členském státě a režim sankcí. 
Protože hlavním cílem a předmětem tohoto 
návrhu je harmonizace vnitrostátních 
předpisů týkajících se zmíněných oblastí, 
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návrh založen na čl. 53 odst. 1 Smlouvy 
o fungování EU. Forma směrnice je 
vhodná k tomu, aby bylo případně možno 
přizpůsobit prováděcí ustanovení 
v oblastech, kterých se tato směrnice týká, 
specifickým vlastnostem konkrétního trhu 
a právního systému v jednotlivých 
členských státech.

měl by být návrh založen na čl. 53 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU. Forma směrnice 
je vhodná k tomu, aby bylo případně 
možno přizpůsobit prováděcí ustanovení 
v oblastech, kterých se tato směrnice týká, 
specifickým vlastnostem konkrétního trhu 
a právního systému v jednotlivých 
členských státech.

(Tato změna se vztahuje na celý 
projednávaný legislativní text. Jeho přijetí 
si vyžádá odpovídající změny v celém 
textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Oblast působnosti této směrnice by 
neměla zahrnovat osoby, které spravují 
vlastní majetek, a podniky, které 
neposkytují investiční služby ani 
nevykonávají investiční činnost kromě 
obchodování na vlastní účet, pokud nejsou 
tvůrci trhu, členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo pokud neprovádějí příkazy klientů 
obchodováním na vlastní účet. V rámci 
výjimky by oblast působnosti této směrnice 
neměla zahrnovat osoby, které obchodují 
na vlastní účet s finančními nástroji jako 
členové či účastníci regulovaného trhu 
nebo systému MTF i jako tvůrci trhu 
v souvislosti s komoditními deriváty, 
povolenkami na emise nebo jejich deriváty, 
pokud je tato činnost doplňková k jejich 
hlavní činnosti, která při posuzování 
v rámci skupiny nespočívá v poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice ani bankovních služeb ve smyslu 
směrnice 2006/48/ES. Technická kritéria 
určující, kdy je činnost doplňková k takové 

(14) Oblast působnosti této směrnice by 
neměla zahrnovat osoby, které spravují 
vlastní majetek, a podniky, které 
neposkytují investiční služby ani 
nevykonávají investiční činnost kromě 
obchodování na vlastní účet, pokud nejsou 
tvůrci trhu, členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF 
nebo pokud neprovádějí příkazy klientů 
obchodováním na vlastní účet. V rámci 
výjimky by oblast působnosti této směrnice 
neměla zahrnovat osoby, které obchodují 
na vlastní účet s finančními nástroji jako 
členové či účastníci regulovaného trhu 
nebo systému MTF i jako tvůrci trhu 
v souvislosti s komoditními deriváty, 
povolenkami na emise nebo jejich deriváty, 
pokud je tato činnost doplňková k jejich 
hlavní činnosti, která při posuzování 
v rámci skupiny nespočívá v poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice ani bankovních služeb ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/48/ES ze dne 14. června 2006 
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hlavní činnosti, by měla být objasněna 
v aktech v přenesené pravomoci. Mezi ty, 
kdo obchodují na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů, by se měly řadit i podniky, 
které provádějí příkazy různých klientů 
tím, že je sesouhlasí na principu párování 
příkazů (tzv. back to back obchodování), a 
které by měly být považovány za podniky 
jednající na vlastní účet a podléhat 
ustanovením této směrnice týkajícím se jak 
provádění příkazů na účet klientů, tak 
obchodování na vlastní účet. Provádění 
příkazů týkajících se finančních nástrojů 
jako doplňková činnost mezi dvěma 
osobami, jejichž hlavní činností při 
posuzování v rámci skupiny není 
poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice ani bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES, by se nemělo 
považovat za obchodování na vlastní účet 
prováděním příkazů klientů.

o přístupu k činnosti úvěrových institucí 
a o jejím výkonu1. Technická kritéria 
určující, kdy je činnost doplňková k takové 
hlavní činnosti, by měla být objasněna 
v regulačních technických normách, 
s přihlédnutím ke kritériím uvedeným 
v této směrnici. Mezi ty, kdo obchodují na 
vlastní účet prováděním příkazů klientů, by 
se měly řadit i podniky, které provádějí 
příkazy různých klientů tím, že je 
sesouhlasí na principu párování příkazů 
(tzv. back to back obchodování), a které by 
měly být považovány za podniky jednající 
na vlastní účet a podléhat ustanovením této 
směrnice týkajícím se jak provádění 
příkazů na účet klientů, tak obchodování na 
vlastní účet. Provádění příkazů týkajících 
se finančních nástrojů jako doplňková 
činnost mezi dvěma osobami, jejichž 
hlavní činností při posuzování v rámci 
skupiny není poskytování investičních 
služeb ve smyslu této směrnice ani 
bankovních služeb ve smyslu směrnice 
2006/48/ES, by se nemělo považovat za 
obchodování na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů.
____________________

1 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Členské státy by měly zajistit 
dodržování práva na ochranu osobních 
údajů v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

vypouští se
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2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích), které 
upravují zpracovávání osobních údajů 
prováděné v rámci uplatňování této 
směrnice. Zpracovávání osobních údajů 
orgánem ESMA v rámci uplatňování této 
směrnice podléhá nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 
18. prosince 2000 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 
10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o organizační 
požadavky a provozní podmínky 
investičních podniků a o vymezení pojmů 
pro účely zmíněné směrnice, umožňuje 
členským státům v souvislosti 
s organizačními požadavky na investiční 
podniky požadovat, aby podniky 
zaznamenávaly telefonní hovory nebo 
elektronickou komunikaci zahrnující 
příkazy klientů. Zaznamenávání 
telefonních hovorů nebo elektronické 
komunikace zahrnující příkazy klientů je 
v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a je odůvodněno v zájmu 
posílení ochrany investorů, lepšího dohledu 
nad trhem a vyšší právní jistoty ve 
prospěch investičních podniků a jejich 
klientů. Důležitost těchto záznamů je 

(42) Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 
10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o organizační 
požadavky a provozní podmínky 
investičních podniků a o vymezení pojmů 
pro účely zmíněné směrnice, umožňuje 
členským státům v souvislosti 
s organizačními požadavky na investiční 
podniky požadovat, aby podniky 
zaznamenávaly telefonní hovory nebo 
elektronickou komunikaci zahrnující 
příkazy klientů. Zaznamenávání 
telefonních hovorů nebo elektronické 
komunikace zahrnující příkazy klientů je 
v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a je odůvodněno v zájmu 
posílení ochrany investorů, lepšího dohledu 
nad trhem a vyšší právní jistoty ve 
prospěch investičních podniků a jejich 
klientů. Důležitost těchto záznamů je 
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zmíněna rovněž v technickém doporučení 
Evropské komisi vydaném dne 
29. července 2010 Evropským výborem 
regulátorů trhů s cennými papíry. Z těchto 
důvodů je vhodné v této směrnici stanovit 
zásady obecného režimu týkajícího se 
zaznamenávání telefonních hovorů nebo 
elektronické komunikace zahrnující 
příkazy klientů.

zmíněna rovněž v technickém doporučení 
Evropské komisi vydaném dne 
29. července 2010 Evropským výborem 
regulátorů trhů s cennými papíry. Z těchto 
důvodů je vhodné v této směrnici stanovit 
zásady obecného režimu týkajícího se 
zaznamenávání telefonních hovorů nebo 
elektronické komunikace zahrnující 
příkazy klientů nebo odpovídající 
dokumentace obsahu takových 
telefonních hovorů nebo elektronické 
komunikace, například ve formě zápisu.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Členské státy by měly zajistit právo na 
ochranu osobních údajů v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a směrnicí 
2002/58/ES. Tato ochrana by se měla 
rozšířit zejména na telefonní a elektronické 
záznamy, jak vyžaduje článek 13.

(43) Členské státy by měly zajistit 
dodržování práva na ochranu osobních 
údajů v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů1 a 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích), které 
upravují zpracovávání osobních údajů 
prováděné v rámci uplatňování této 
směrnice. Tato ochrana by se měla rozšířit 
zejména na telefonní a elektronické 
záznamy. Zpracovávání osobních údajů 
Evropským orgánem dohledu (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) (ESMA) 
zřízeným nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010)3

v rámci uplatňování této směrnice 
podléhá nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 45/2001 ze dne 
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18. prosince 2000 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů4.
____________________

1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.
3 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
4 Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) V posledním desetiletí se při 
obchodování značně prosadilo použití 
technologie, kterou nyní účastníci trhu 
hojně využívají. Mnoho účastníků trhu 
nyní využívá algoritmické obchodování, 
při němž počítačový algoritmus 
automaticky určuje aspekty příkazu, a to 
s minimálním lidským zásahem nebo zcela 
bez něj. Zvláštní formou algoritmického 
obchodování je vysokofrekvenční 
obchodování, při němž obchodní systém 
vysokou rychlostí analyzuje data nebo 
signály trhu a v reakci na tuto analýzu poté 
ve velmi krátké době zašle nebo 
aktualizuje velký počet příkazů.
Vysokofrekvenční obchodování obvykle 
provádějí obchodníci za použití svého 
vlastního kapitálu a spíše než
o samostatnou strategii se obvykle jedná 
o použití propracované technologie 
k provedení více tradičních obchodních 
strategií, jako je tvorba trhu nebo arbitráž.

(44) V posledním desetiletí se při 
obchodování značně prosadilo použití 
technologie, kterou nyní účastníci trhu 
hojně využívají. Mnoho účastníků trhu 
nyní využívá algoritmické obchodování, 
při němž počítačový algoritmus 
automaticky určuje aspekty příkazu, a to 
s minimálním lidským zásahem nebo zcela 
bez něj. Zvláštní formou algoritmického 
obchodování je vysokofrekvenční 
obchodování, při němž obchodní systém 
vysokou rychlostí, obvykle 
v milisekundách nebo mikrosekundách, 
analyzuje data nebo signály trhu a v reakci 
na tuto analýzu poté ve velmi krátké době 
zašle nebo aktualizuje velký počet příkazů.
Vysokofrekvenční obchodování obvykle 
provádějí obchodníci za použití svého 
vlastního kapitálu a nejedná se
o samostatnou strategii, ale spíše může 
často zahrnovat použití propracované 
technologie k provedení více tradičních 
obchodních strategií, jako je tvorba trhu 
nebo arbitráž.
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Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Používání technologie při
obchodování zvýšilo rychlost, objem a 
složitost obchodů uzavíraných investory. 
Díky technologii mohli účastníci trhu 
rovněž usnadnit svým klientům přímý 
přístup na trhy prostřednictvím svých
obchodních systémů, prostřednictvím 
přímého elektronického přístupu nebo 
sponzorovaného či přímého přístupu na trh. 
Obchodní technologie přinesla trhu a 
účastníkům trhu celkové výhody v podobě 
např. širší účasti na trzích, vyšší likvidity, 
nižších rozpětí, nižší krátkodobé volatility 
a možností pro klienty, jak dosáhnout 
lepšího provádění svých příkazů. Tato 
technologie však s sebou přináší i řadu 
potenciálních rizik, jako je zvýšené riziko 
přetížení systémů obchodních míst 
z důvodu velkých objemů příkazů, rizika 
algoritmického obchodování vedoucího ke 
vzniku duplicitních nebo chybných příkazů 
či jiných chyb, které mohou narušit řádné 
fungování trhu. Kromě toho hrozí riziko 
neadekvátní reakce algoritmických 
obchodních systémů na jiné události na 
trhu, což může zhoršit volatilitu, existuje-li 
na trhu již dříve nějaký problém. 
Algoritmické nebo vysokofrekvenční 
obchodování navíc může být náchylné 
k některým formám zneužití, není-li 
používáno řádně.

(46) Používání technologie 
vysokofrekvenčního obchodování zvýšilo 
rychlost, objem a složitost obchodů 
uzavíraných investory. Díky této 
technologii mohli účastníci trhu rovněž 
usnadnit svým klientům přímý přístup na 
trhy prostřednictvím svých obchodních 
systémů, prostřednictvím přímého 
elektronického přístupu nebo 
sponzorovaného či přímého přístupu na trh. 
Obchodní technologie přinesla trhu a 
účastníkům trhu celkové výhody v podobě 
např. širší účasti na trzích, vyšší likvidity, 
nižších rozpětí, nižší krátkodobé volatility 
a možností pro klienty, jak dosáhnout 
lepšího provádění svých příkazů. Tato 
technologie vysokofrekvenčního 
obchodování však s sebou přináší i řadu 
potenciálních rizik, jako je zvýšené riziko 
přetížení systémů obchodních míst 
z důvodu velkých objemů příkazů, rizika 
algoritmického obchodování vedoucího ke 
vzniku duplicitních nebo chybných příkazů 
či jiných chyb, které mohou narušit řádné 
fungování trhu. Kromě toho hrozí riziko 
neadekvátní reakce algoritmických 
obchodních systémů na jiné události na 
trhu, což může zhoršit volatilitu, existuje-li 
na trhu již dříve nějaký problém. 
Algoritmické nebo vysokofrekvenční 
obchodování navíc může být náchylné 
k některým formám zneužití, není-li 
používáno řádně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory obchodních 
míst, na která takové podniky vstupují. Je 
žádoucí zajistit, aby všechny podniky 
zabývající se vysokofrekvenčním 
obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled.

(47) Tato potenciální rizika plynoucí 
z vyššího používání technologie lze nejlépe 
zmírnit kombinací zvláštních kontrol rizik, 
které se zaměřují na podniky zapojené do 
algoritmického nebo vysokofrekvenčního 
obchodování, a dalších opatření 
zaměřených na organizátory veškerých 
obchodních míst, na která takové podniky 
vstupují. Je žádoucí zajistit, aby všechny 
podniky zabývající se vysokofrekvenčním 
obchodováním měly povolení, jsou-li 
přímým členem obchodního místa. Tím by 
mělo být zajištěno, že podléhají 
organizačním požadavkům podle směrnice 
a je nad nimi vykonáván řádný dohled. Je 
rovněž vhodné přestat používat jakýkoli 
přímý elektronický přístup, aby se 
předešlo riziku, že podniky, které mají 
nedostatečné systémy kontroly, vytvoří 
podmínky narušující řádné fungování 
trhu, a zajistit, aby účastníci trhu mohli 
být identifikováni a nesli odpovědnost za 
jakékoli narušení trhu, které způsobili.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Podniky i obchodní místa by měly 
přijmout důkladná opatření k zajištění 
toho, aby automatizované obchodování 
nevedlo k narušení trhu a nemohlo být 
zneužito. Obchodní místa by měla rovněž 
zajistit, že jejich obchodní systémy jsou 
odolné a byly řádně přezkoušeny, aby byly
schopny zvládat zvýšené toky příkazů nebo 

(48) Podniky i obchodní místa by měly 
přijmout důkladná opatření k zajištění 
toho, aby vysokofrekvenční a 
automatizované obchodování nevedlo 
k narušení trhu a nemohlo být zneužito. 
Obchodní místa by měla rovněž zajistit, že 
jejich obchodní systémy jsou odolné a byly 
řádně přezkoušeny, aby byly schopny 
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napjatou situaci na trhu, a že jsou zavedeny 
přerušovací mechanismy, které 
obchodování dočasně zastaví, dojde-li 
k náhlým nečekaným pohybům cen.

zvládat zvýšené toky příkazů nebo 
napjatou situaci na trhu, a že jsou zavedeny 
přerušovací mechanismy, které 
obchodování dočasně zastaví, dojde-li 
k náhlým nečekaným pohybům cen.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a) Je rovněž nezbytné zajistit, aby 
struktury poplatků, jež stanoví obchodní 
místa, byly transparentní, nediskriminační 
a spravedlivé a aby nebyly strukturovány 
tak, že by podporovaly podmínky 
narušující řádné fungování trhu. Je proto 
vhodné zajistit, aby se vyšší poplatky 
používaly u postupů, jako je zrušení 
vysokých objemů nebo podílů příkazů, jež 
by mohly vytvořit tyto narušující 
podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Kromě opatření pro algoritmické a 
vysokofrekvenční obchodování je vhodné 
zahrnout kontroly týkající se investičních 
podniků, které klientům poskytují přímý 
elektronický přístup na trhy, neboť 
elektronické obchodování lze provádět 
prostřednictvím podniku poskytujícího 
elektronický přístup na trh, a mnoha
podobných rizik. Dále je vhodné, aby 
podniky poskytující přímý elektronický 

vypouští se
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přístup zajistily, že osoby, které tuto 
službu využívají, mají odpovídající 
kvalifikaci a že používání služby podléhá 
kontrolám rizik. Je vhodné, aby podrobné 
organizační požadavky týkající se těchto 
nových forem obchodování byly 
podrobněji stanoveny v aktech 
v přenesené pravomoci. Díky tomu by 
mělo být možné požadavky v případě 
nutnosti měnit, aby se zohlednily další 
inovace a vývoj v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Vysokofrekvenční obchodování je 
usnadněno společným umístěním zařízení 
účastníků trhu v těsné fyzické blízkosti 
systému pro párování prodejních a 
kupních příkazů obchodního místa. Aby 
se zajistily řádné a spravedlivé podmínky 
trhu, je nezbytné požadovat, aby obchodní 
místa poskytovala tyto služby společného 
umístění nediskriminačním, spravedlivým 
a transparentním způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51a) Zejména by členské státy měly 
zajistit, aby tam, kde investiční podniky 
navrhují investiční produkty nebo 
strukturované vklady k prodeji 
profesionálním nebo neprofesionálním 



PR\895700CS.doc 17/131 PE485.882v01-00

CS

klientům, byly tyto produkty navržené tak, 
aby odpovídaly potřebám určeného 
cílového trhu podle příslušné kategorie 
klientů. Členské státy by měly navíc 
zajistit, aby investiční podnik přijal 
přiměřené kroky, aby bylo zajištěno, že 
investiční produkt bude uváděn na trh a 
dále distribuován klientům v rámci cílové 
skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda poskytují investiční 
poradenství nezávisle a zda klientům 
poskytují průběžné hodnocení vhodnosti 
finančních nástrojů, které jim doporučují. 
Dále je vhodné požadovat, aby investiční 
podniky svým klientům vysvětlily důvody 
poradenství, které jim poskytují. S cílem 
podrobněji vymezit regulační rámec pro 
poskytování investičního poradenství a 
současně ponechat investičním podnikům a 
klientům možnost volby je vhodné stanovit 
podmínky poskytování této služby, pokud 
podniky informují klienty o tom, že služba
je poskytována nezávisle. Aby byla 
posílena ochrana investorů a aby byli 
klienti se službou, která je jim 
poskytována, lépe obeznámeni, je vhodné 
dále omezit možnost podniků přijímat 
nebo získávat stimuly od třetích stran, a 
zejména od emitentů nebo poskytovatelů 
produktů, poskytují-li investiční 

(52) Aby měli investoři k dispozici 
všechny relevantní informace, je vhodné 
požadovat, aby investiční podniky 
poskytující investiční poradenství 
objasnily, co tvoří základ poradenství, 
které poskytují, zejména rozsah výrobků, 
který při poskytování osobních doporučení 
klientům zvažují, zda investiční 
poradenství je poskytováno ve spojitosti 
s přijímáním nebo získáváním stimulů od 
třetích stran a zda investiční podniky 
klientům poskytují pravidelné hodnocení 
vhodnosti finančních nástrojů, které jim 
doporučují. Dále je vhodné požadovat, aby 
investiční podniky svým klientům 
vysvětlily důvody poradenství, které jim 
poskytují. S cílem podrobněji vymezit 
regulační rámec pro poskytování 
investičního poradenství a současně 
ponechat investičním podnikům a klientům 
možnost volby je vhodné stanovit 
podmínky poskytování této služby, pokud 
podniky informují klienty o tom, že 
poradenství je poskytováno ve spojitosti 
s přijímáním nebo získáváním stimulů od 
třetích stran. Poskytují-li správu portfolia, 
měly by investiční podniky před 
uzavřením smlouvy informovat klienta 
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poradenství nezávisle a poskytují-li službu
správy portfolia. V takových případech by 
měly být povoleny pouze omezené 
nepeněžní výhody například v podobě 
školení o vlastnostech produktů pod 
podmínkou, že nenaruší schopnost 
investičních podniků jednat v nejlepším 
zájmu svých klientů, jak je podrobněji 
vysvětleno ve směrnici 2006/73/ES.

o očekávaném rozsahu stimulů a 
v pravidelných zprávách by se rovněž měly 
zveřejňovat veškeré případy, kdy byl 
vyplacen nebo obdržen stimul.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) Informace, které investiční podniky 
poskytují klientům o svých zásadách 
provádění příkazů, jsou často obecné a 
standardní a neumožňují klientům 
porozumět, jak bude příkaz proveden, a 
ověřit si, zda podnik plní svou povinnost 
provádět příkazy za podmínek 
nejvýhodnějších pro klienty. V zájmu 
posílení ochrany investorů je vhodné 
stanovit zásady týkající se informací, které 
investiční podniky poskytují svým 
klientům o zásadách provádění příkazů, a 
požadovat, aby podniky každoročně 
zveřejňovaly pro každou kategorii 
finančních nástrojů pět nejlepších míst 
provádění, kde prováděly příkazy klientů 
v předchozím roce.

(80) Informace, které investiční podniky 
poskytují klientům o svých zásadách 
provádění příkazů, jsou často obecné a 
standardní a neumožňují klientům 
porozumět, jak bude příkaz proveden, a 
ověřit si, zda podnik plní svou povinnost 
provádět příkazy za podmínek 
nejvýhodnějších pro klienty. V zájmu 
posílení ochrany investorů je vhodné 
stanovit zásady týkající se informací, které 
investiční podniky poskytují svým 
klientům o zásadách provádění příkazů, a 
požadovat, aby podniky každoročně 
zveřejňovaly pro každou kategorii 
finančních nástrojů pět nejlepších míst 
provádění, kde prováděly příkazy klientů 
v předchozím roce, a snažit se využít tyto 
informace a informace zveřejňované 
obchodními místy o kvalitě provádění 
v jejich politikách o nejlepším provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 67
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Finanční krize odhalila omezené 
schopnosti profesionálních klientů 
odhadnout riziko svých investic. Zatímco 
by mělo být potvrzeno, že pravidla pro 
výkon činnosti je třeba uplatňovat 
v případě těch investorů, kteří ochranu
nejvíce potřebují, je vhodné lépe 
přizpůsobit požadavky vztahující se na 
různé kategorie klientů. Proto je vhodné 
rozšířit některé povinnosti informování a 
oznamování na vztah se způsobilými 
protistranami. Příslušné požadavky by se 
měly týkat především ochrany finančních 
nástrojů a peněz klientů a dále povinnosti 
informování a oznamování v souvislosti 
s komplexnějšími finančními nástroji a 
transakcemi. S cílem lépe stanovit
klasifikaci obcí a místních veřejných 
orgánů je vhodné vyloučit je jednoznačně 
ze seznamu způsobilých protistran a 
klientů, kteří jsou považováni za 
profesionální, avšak ponechat jim nadále 
možnost požádat o zacházení jako s klienty 
profesionálními.

(67) Finanční krize odhalila omezené 
schopnosti profesionálních klientů 
odhadnout riziko svých investic. Zatímco 
by mělo být potvrzeno, že pravidla pro 
výkon činnosti je třeba uplatňovat 
v případě těch investorů, kteří ochranu 
nejvíce potřebují, je vhodné lépe 
přizpůsobit požadavky vztahující se na 
různé kategorie klientů. Proto je vhodné 
rozšířit některé povinnosti informování a 
oznamování na vztah se způsobilými 
protistranami. Příslušné požadavky by se 
měly týkat především ochrany finančních 
nástrojů a peněz klientů a dále povinnosti 
informování a oznamování v souvislosti 
s komplexnějšími finančními nástroji a 
transakcemi. S cílem lépe odrážet funkce
obcí a místních veřejných orgánů, u nichž 
by nemělo docházet k obchodu 
provázenému spekulativními nástroji, je 
vhodné vyloučit je jednoznačně ze 
seznamu způsobilých protistran a klientů, 
kteří jsou považováni za profesionální, 
avšak ponechat jim nadále možnost 
požádat o zacházení jako s klienty 
profesionálními.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Členské státy chrání právo na 
soukromí fyzických osob při zpracování 
osobních údajů v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům by mělo být 
vždy nutné zřídit pobočku v Unii. Zřízení 
pobočky podléhá povolení a dohledu 
v Unii. Mezi dotčeným příslušným 
orgánem a příslušným orgánem třetí země 
by měla existovat řádná ujednání 
o spolupráci. Pobočka by měla mít volně 
k dispozici dostatečný počáteční kapitál. 
Po získání povolení by měla pobočka 
podléhat dohledu v členském státě, v němž 
je zřízena; podniku ze třetí země by mělo 
být na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany. Mělo by podléhat registraci 
orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

(73) K poskytování služeb 
neprofesionálním klientům nebo klientům, 
kteří se rozhodli vzdát se určité ochrany 
proto, aby s nimi bylo zacházeno jako 
s profesionálními klienty, by mělo být 
vždy nutné zřídit pobočku v Unii. Zřízení 
pobočky podléhá povolení a dohledu 
v Unii. Mezi dotčeným příslušným 
orgánem a příslušným orgánem třetí země 
by měla existovat řádná ujednání 
o spolupráci. Pobočka by měla mít volně 
k dispozici dostatečný počáteční kapitál. 
Po získání povolení by měla pobočka 
podléhat dohledu v členském státě, v němž 
je zřízena; podniku ze třetí země by mělo 
být na základě oznamovacího postupu 
umožněno poskytovat služby v jiných 
členských státech prostřednictvím 
povolené pobočky, nad níž je vykonáván 
dohled. Poskytování služeb bez poboček 
by mělo být omezeno na způsobilé 
protistrany. Mělo by podléhat registraci 
orgánem ESMA a dohledu ve třetí zemi. 
Mezi orgánem ESMA a příslušnými 
orgány třetí země by měla existovat řádná 
ujednání o spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Zavedení komerčního řešení pro (78) Nyní, když je zavedena struktura 
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službu konsolidovaných obchodních 
informací u akcií by mělo přispět 
k vytvoření integrovanějšího evropského 
trhu a usnadnit účastníkům trhu přístup ke 
konsolidovanému přehledu informací 
o transparentnosti obchodu, které jsou 
k dispozici. Plánované řešení je založeno 
na udělování povolení poskytovatelům, 
kteří pracují podle předem určených a 
kontrolovaných parametrů a kteří si 
vzájemně konkurují, aby dosahovali 
technicky co nejdokonaleji propracovaných 
a inovativních řešení, a přinášeli tak trhu 
co největší užitek.

trhu, která umožňuje konkurenci mezi 
více obchodními místy, je nutné, aby se co 
nejdříve v praxi uskutečnil účinný systém 
konsolidovaných obchodních informací.
Zavedení komerčního řešení pro službu 
konsolidovaných obchodních informací 
u akcií by mělo přispět k vytvoření 
integrovanějšího evropského trhu a 
usnadnit účastníkům trhu přístup ke 
konsolidovanému přehledu informací 
o transparentnosti obchodu, které jsou 
k dispozici. Plánované řešení je založeno 
na udělování povolení poskytovatelům, 
kteří pracují podle předem určených a 
kontrolovaných parametrů a kteří si 
vzájemně konkurují, aby dosahovali 
technicky co nejdokonaleji propracovaných 
a inovativních řešení, a přinášeli tak trhu 
co největší užitek. V rámci usnadnění 
včasného rozvoje funkčního systému 
konsolidovaných obchodních informací 
by Komise měla co možná nejdříve 
přijmout akty v přenesené pravomoci 
upřesňující podrobnosti pro oznamovací 
povinnost pro poskytovatele 
konsolidovaných obchodních informací 
(CTP).

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85) Příslušným orgánům by měly být 
uděleny výslovné pravomoce omezit 
možnost kterékoli osoby nebo kategorie 
osob uzavřít derivátovou smlouvu na 
komoditu. Limit by mělo být možné 
uplatňovat jak v případě jednotlivých 
transakcí, tak v případě postupně 
vytvořených pozic. Zejména ve druhém 
případě by příslušný orgán měl zajistit, že 
tyto limity pozic nejsou diskriminační, jsou 

(85) Příslušným orgánům by měly být 
uděleny výslovné pravomoce omezit 
možnost kterékoli osoby nebo kategorie 
osob uzavřít derivátovou smlouvu na 
komoditu. Limit by mělo být možné 
uplatňovat jak v případě jednotlivých 
transakcí, tak v případě postupně 
vytvořených pozic. Zejména ve druhém 
případě by příslušný orgán měl zajistit, že 
tyto limity pozic nejsou diskriminační, jsou 
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jasně stanoveny, náležitě zohledňují 
specifičnost daného trhu a jsou nezbytné 
k zajištění integrity a řádného fungování 
trhu.

jasně stanoveny, náležitě zohledňují 
specifičnost daného trhu a jsou nezbytné 
k zajištění integrity a řádného fungování 
trhu. Zejména by omezení měla rozlišovat 
mezi pozicemi, které objektivně snižují 
rizika přímo se vztahující k obchodním 
činnostem v souvislosti s komoditou, a 
jinými pozicemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86) Všechna místa, která nabízejí 
obchodování s komoditními deriváty, by 
měla mít zavedena přiměřené limity nebo 
alternativní vhodná opatření určená
k podpoře likvidity, zamezení zneužívání 
trhu a zajištění řádného stanovení cen a 
podmínek vypořádání. Orgán ESMA by 
měl vést a zveřejňovat seznam obsahující 
souhrn všech takových platných opatření. 
Tyto limity či opatření by se měly 
uplatňovat důsledně a měly by zohledňovat 
specifičnost daného trhu. Mělo by být jasně 
stanoveno, na koho se vztahují, jaké 
existují výjimky a jaké jsou příslušné 
množstevní prahové hodnoty, které limity 
tvoří nebo z kterých mohou vyplývat další 
povinnosti. Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci
mimo jiné s cílem zabránit jakýmkoli 
odlišným účinkům limitů nebo opatření, 
která platí pro srovnatelné smlouvy na 
různých obchodních místech.

(86) Všechna místa, která nabízejí 
obchodování s komoditními deriváty, by 
měla mít zavedena přiměřené limity 
určené k podpoře likvidity, zamezení 
zneužívání trhu a zajištění řádného 
stanovení cen a podmínek vypořádání. 
Orgán ESMA by měl vést a zveřejňovat 
seznam obsahující souhrn všech takových 
platných opatření. Tyto limity by se měly 
uplatňovat důsledně a měly by zohledňovat 
specifičnost daného trhu. Mělo by být jasně 
stanoveno, na koho se vztahují, jaké 
existují výjimky a jaké jsou příslušné 
množstevní prahové hodnoty, které limity 
tvoří nebo z kterých mohou vyplývat další 
povinnosti. Komise by měla být zmocněna 
k přijímání regulačních technických 
norem mimo jiné s cílem zabránit 
jakýmkoli odlišným účinkům limitů, které
platí pro srovnatelné smlouvy na různých 
obchodních místech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 86 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86a) Členské státy by měly vyžadovat, aby 
regulované trhy, organizátoři 
mnohostranných obchodních systémů 
(MTF) a organizátoři organizovaných 
obchodních systémů (OTF), kteří přijímají 
k obchodování komoditní deriváty nebo 
s nimi obchodují, uplatňovaly navíc 
k limitům pozic ex ante jiné nezbytné 
kontroly na pozice pro zajištění řádného 
fungování trhů, včetně kontrol ke snížení 
potenciálu pro manipulaci s trhem 
u derivátů nebo podkladových aktiv 
držiteli velkých pozic a k zajištění toho, 
aby pro účastníky trhu byla zavedena 
ujednání nezbytná k fyzickému 
vypořádání smlouvy, bude-li to zapotřebí. 
Tyto kontroly by měly zahrnovat možnost, 
aby obchodní místa mohla požadovat, aby 
členové nebo účastníci trhu ukončili nebo 
omezili velikost pozice.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(105) Evropský parlament by měl mít 
tříměsíční lhůtu od prvního předložení 
navržených změn a prováděcích opatření, 
aby je mohl přezkoumat a zaujmout k nim 
stanovisko. V naléhavých a řádně 
odůvodněných případech by však mělo být 
možné tuto lhůtu zkrátit. Přijme-li 
Evropský parlament v této lhůtě usnesení, 
měla by Komise návrhy změn nebo 
opatření znovu přezkoumat.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 106

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(106) V zájmu dosažení cílů stanovených 
v této směrnici by měla být pravomoc
přijímat akty podle článku 290 Smlouvy
přenesena na Komisi, pokud jde 
o podrobnosti týkající se výjimek, 
objasnění definic, kritéria pro posuzování 
navrhovaných nabytí v investičním 
podniku, organizační požadavky na 
investiční podniky, řešení střetu zájmů, 
pravidla výkonu činnosti při poskytování 
investičních služeb, provádění příkazů za 
podmínek nejvýhodnějších pro klienta, 
zpracování příkazů klientů, transakce se 
způsobilými protistranami, trhy pro růst 
MSP, podmínky pro posuzování 
počátečního kapitálu podniků ze třetích 
zemí, opatření týkající se odolnosti 
systémů, přerušovacích mechanismů a 
elektronického obchodování, přijetí 
finančních nástrojů k obchodování, 
pozastavení obchodování s finančními 
nástroji a stažení nástrojů z obchodování, 
prahové hodnoty pro podávání zpráv 
o pozicích držených jednotlivými 
kategoriemi obchodníků a spolupráci mezi 
příslušnými orgány. Je velmi důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
prováděla příslušné konzultace, včetně 
konzultací na úrovni odborníků. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(106) Pravomoc přijímat akty podle článku 
290 Smlouvy by měla být přenesena na 
Komisi, pokud jde o podrobnosti týkající 
se výjimek, upřesnění některých definic, 
kritéria pro posuzování navrhovaných 
nabytí v investičním podniku, organizační 
požadavky na investiční podniky, řešení 
střetu zájmů, pravidla výkonu činnosti při 
poskytování investičních služeb, provádění 
příkazů za podmínek nejvýhodnějších pro 
klienta, zpracování příkazů klientů, 
transakce se způsobilými protistranami, 
trhy pro růst MSP, podmínky pro 
posuzování počátečního kapitálu 
finančních institucí ze třetích zemí, 
opatření týkající se odolnosti systémů, 
přerušovacích mechanismů a 
elektronického obchodování, přijetí 
finančních nástrojů k obchodování, 
pozastavení obchodování s finančními 
nástroji a stažení nástrojů z obchodování, 
prahové hodnoty pro podávání zpráv 
o pozicích držených jednotlivými 
kategoriemi obchodníků, objasnění, co 
jsou přiměřené obchodní podmínky 
zveřejňování informací pro schválený 
systém zveřejňování (APA), poskytování 
přístupu k datovým tokům pro 
poskytovatele CTP a hlášení informací 
pro schválený mechanismus hlášení 
(ARM), objasnění podrobností informační 
povinnosti poskytovatele CTP a spolupráci 
mezi příslušnými orgány. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit souběžné, včasné a 
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náležité předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) S cílem zajistit jednotné podmínky 
pro provádění této směrnice by měly být 
prováděcí pravomoce přeneseny na 
Komisi. Tyto pravomoce se týkají 
přijímání rozhodnutí o rovnocennosti 
právního rámce a rámce dohledu třetí země 
pro poskytování služeb podniky ze třetí 
země a pro zasílání zpráv o pozicích podle 
kategorií obchodníků orgánu ESMA a 
měly by být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

(107) S cílem zajistit jednotné podmínky 
pro provádění této směrnice by měly být 
prováděcí pravomoce přeneseny na 
Komisi. Tyto pravomoce by se měly týkat
přijímání rozhodnutí o rovnocennosti 
právního rámce a rámce dohledu třetí země 
pro poskytování služeb finančními 
institucemi a měly by být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí1.

____________________

1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 109

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(109) Komise by měla přijmout návrh 
regulačních technických norem 
vypracovaný orgánem ESMA v souvislosti 
s článkem 7 o postupech vydávání 
povolení a zamítnutí žádostí o povolení 
investičních podniků, články 9 a 48 

(109) Komise by měla přijmout návrh 
regulačních technických norem 
vypracovaný orgánem ESMA upřesňující 
kritéria pro stanovení, zda se jedná 
o činnost doplňkovou k hlavní činnosti, 
v souvislosti s článkem 7 o postupech 
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o požadavcích na řídící orgány, článkem 12 
o nabytí kvalifikované účasti, článkem 27 
o povinnosti provádět příkazy za podmínek 
nejvýhodnějších pro klienty, články 34 a 
54 o spolupráci a výměně informací, 
článkem 36 o volném pohybu investičních 
služeb a činností, článkem 37 o zřízení 
pobočky, článkem 44 o poskytování služeb 
podniky ze třetích zemí, článkem 63 
o postupech vydávání povolení a zamítnutí 
žádostí o povolení poskytovatelů služeb 
vykazování údajů, články 66 a 67 
o organizačních požadavcích pro systémy 
APA a poskytovatele konsolidovaných 
obchodních informací (CTP) a článkem 84 
o spolupráci mezi příslušnými orgány. 
Komise by měla tento návrh regulačních 
technických norem přijmout 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy 
o fungování EU a podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1093/2010.

vydávání povolení a zamítnutí žádostí 
o povolení investičních podniků, články 9 a 
48 o požadavcích na řídící orgány, článkem 
12 o nabytí kvalifikované účasti, článkem 
27 o povinnosti provádět příkazy za 
podmínek nejvýhodnějších pro klienty, 
články 34 a 54 o spolupráci a výměně 
informací, článkem 36 o volném pohybu 
investičních služeb a činností, článkem 37 
o zřízení pobočky, článkem 44 
o poskytování služeb podniky ze třetích 
zemí, co se týče limitů k počtu smluv, jež 
daná osoba může uzavřít za konkrétní 
období, článkem 63 o postupech vydávání 
povolení a zamítnutí žádostí o povolení 
poskytovatelů služeb vykazování údajů, 
články 66 a 67 o organizačních 
požadavcích pro systémy APA a 
poskytovatele konsolidovaných 
obchodních informací (CTP) a článkem 84 
o spolupráci mezi příslušnými orgány. 
Komise by měla tento návrh regulačních 
technických norem přijmout 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy 
o fungování EU a podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(110) Komise by měla být rovněž 
zmocněna přijmout prováděcí technické 
normy prostřednictvím prováděcích aktů 
podle článku 291 Smlouvy o fungování 
EU a v souladu s článkem 15 nařízení 
(EU) č. 1095/2010. Orgán ESMA by měl 
být pověřen vypracováním návrhu 
prováděcích technických norem, který 
bude předložen Komisi, pokud jde 
o článek 7 o postupech vydávání povolení 

(110) Komise by měla být rovněž 
zmocněna přijmout návrh prováděcích 
technických norem vypracovaných 
orgánem ESMA o postupech vydávání 
povolení a zamítnutí žádostí o povolení 
investičních podniků, článek 12 o nabytí 
kvalifikované účasti, článek 18 o postupu 
obchodování a dokončování transakcí 
v systémech MTF a OTF, články 32, 33 a 
53 o pozastavení obchodování s nástroji 
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a zamítnutí žádostí o povolení investičních 
podniků, článek 12 o nabytí kvalifikované 
účasti, článek 18 o postupu obchodování 
a dokončování transakcí v systémech MTF 
a OTF, články 32, 33 a 53 o pozastavení 
obchodování s nástroji a stažení nástrojů 
z obchodování, článek 36 o volném pohybu 
investičních služeb a činností, článek 37 
o zřízení pobočky, článek 44 o poskytování 
služeb podniky ze třetích zemí, článek 60
o podávání zpráv o pozicích podle 
kategorií obchodníků, článek 78 
o předkládání informací orgánu ESMA, 
článek 83 o povinnosti spolupracovat, 
článek 84 o spolupráci mezi příslušnými 
orgány, článek 85 o výměně informací a 
článek 88 o konzultaci před vydáním
povolení.

a stažení nástrojů z obchodování, článek 36 
o volném pohybu investičních služeb a 
činností, článek 37 o zřízení pobočky, 
článek 44 o poskytování služeb podniky ze 
třetích zemí, článek 60 o podávání zpráv 
o pozicích podle kategorií obchodníků, 
článek 78 o předkládání informací orgánu 
ESMA, článek 83 o povinnosti 
spolupracovat, článek 84 o spolupráci mezi 
příslušnými orgány, článek 85 o výměně 
informací a článek 88 o konzultaci před 
vydáním povolení. Komise by měla 
přijmout tyto návrhy prováděcích 
technických norem prostřednictvím 
prováděcích aktů podle článku 291 
Smlouvy o fungování EU a v souladu 
s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na investiční 
podniky, regulované trhy, poskytovatele 
služeb vykazování údajů a podniky ze 
třetích zemí poskytující investiční služby 
nebo činnosti v Unii.

1. Tato směrnice se vztahuje na investiční 
podniky, regulované trhy, poskytovatele 
služeb vykazování údajů a finanční 
instituce ze třetích zemí poskytující 
investiční služby nebo činnosti v Evropské
Unii.
(Tato změna se vztahuje na celý 
projednávaný legislativní text. Jeho přijetí 
si vyžádá odpovídající změny v celém 
textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování investičních služeb nebo 
činností podniky ze třetích zemí se 
zřízenou pobočkou;

b) poskytování investičních služeb nebo 
činností finančními institucemi ze třetích 
zemí se zřízenou pobočkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se nevztahuje na osoby
vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), které 
jako členové nebo účastníci regulovaného 
trhu nebo systému MTF, včetně tvůrců 
trhu, obchodují na vlastní účet 
s finančními nástroji v souvislosti 
s komoditními deriváty, povolenkami na 
emise nebo jejich deriváty;

Osoby, které jsou vyňaté podle písmene i), 
také nemusí splňovat podmínky uvedené 
v tomto písmenu, aby mohly být zahrnuty 
pod toto osvobození;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) členy Evropského systému centrálních 
bank a další vnitrostátní subjekty plnící 
podobné funkce v Unii, další veřejné 
subjekty pověřené správou veřejného dluhu 
nebo do správy veřejného dluhu v Unii 
zasahující a mezinárodní organizace, jichž 
je jeden nebo více členských států členem;

g) členy Evropského systému centrálních 
bank a další vnitrostátní subjekty plnící 
podobné funkce v Unii, další veřejné 
subjekty pověřené správou veřejného dluhu 
nebo do správy veřejného dluhu v Unii 
zasahující a mezinárodní organizace, jichž 
jsou tři nebo více členských států členem a 
které jsou pověřené správou veřejného 
dluhu nebo do správy veřejného dluhu 
zasahující;
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Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) osoby, které: i) osoby, které:

– na vlastní účet obchodují s finančními 
nástroji, s výjimkou osob obchodujících na 
vlastní účet prováděním příkazů klientů 
nebo 

i) na vlastní účet obchodují s finančními 
nástroji, s výjimkou osob obchodujících na 
vlastní účet prováděním příkazů klientů 
nebo 

– poskytují jiné investiční služby než 
obchodování na vlastní účet výhradně pro 
vlastní mateřský podnik, své dceřiné 
podniky nebo jiné dceřiné podniky 
vlastního mateřského podniku nebo

ii) poskytují jiné investiční služby než 
obchodování na vlastní účet výhradně pro 
vlastní mateřský podnik, své dceřiné 
podniky nebo jiné dceřiné podniky 
vlastního mateřského podniku nebo

– poskytují jiné investiční služby než 
obchodování na vlastní účet v oblasti 
komoditních derivátů nebo derivátových 
nástrojů uvedených v bodě 10 oddílu C 
přílohy I nebo povolenek na emise či jejich 
derivátů klientům své hlavní činnosti; 

iii) poskytují jiné investiční služby než 
obchodování na vlastní účet v oblasti 
komoditních derivátů nebo derivátových 
nástrojů uvedených v bodě 10 oddílu C 
přílohy I nebo povolenek na emise či jejich 
derivátů klientům své hlavní činnosti; 

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech vzhledem 
k hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

pokud se:

– při posuzování v rámci skupiny jedná ve 
všech případech vzhledem k hlavní 
činnosti o činnost doplňkovou a pokud 
hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES,
– podávají každoročně zprávu dotčenému 
příslušnému orgánu, na jejímž základě 
tento posoudí, že se v případě jejich 
činnosti podle bodů i), ii) a iii) jedná 
vzhledem k hlavní činnosti o činnost 
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doplňkovou;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) osoby, které poskytují investiční 
poradenství v rámci provádění jiné 
profesionální činnosti, na niž se 
nevztahuje tato směrnice, pokud 
poskytování tohoto poradenství není 
odměňováno odděleně;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94 týkající 
se opatření ve věci výjimek uvedených 
v písmenech c) a i) k vyjasnění toho, kdy 
má být činnost považována na úrovni 
skupiny za doplňkovou k hlavní činnosti, 
i určení toho, kdy je činnost prováděna 
příležitostně.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94 týkající 
se opatření ve věci výjimky c) k objasnění
toho, kdy je činnost prováděna 
příležitostně.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria pro určení, zda se jedná o činnost 
doplňkovou k hlavní činnosti, zohlední 
alespoň tyto prvky:

vypouští se

– rozsah, v němž je možno činnost 
objektivně měřit jako činnost snižující 
rizika přímo související s obchodní 
činností nebo korporátním financováním,
– kapitál použitý k výkonu činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem s cílem 
specifikovat kritéria pro určení, zda se 
jedná o činnost doplňkovou k hlavní 
činnosti, a zohlední přitom alespoň:
a) rozsah, v němž je možno činnost 
objektivně měřit jako činnost snižující 
rizika přímo související s obchodní 
činností nebo korporátním financováním,
b) potřebu, aby doplňkové činnosti tvořily 
menšinu činností na úrovni skupiny a 
menšinu činností na úrovni subjektu, 
pokud služby nejsou poskytované pouze 
členům, kteří náleží do téže skupiny;
c) úroveň uskutečněného obchodování 
nebo investičních služeb v poměru k těm, 
které jsou uskutečněné finančními 
institucemi provádějícími stejné činnosti 
nebo poskytujícími stejné služby;
Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...*.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
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k přijímání regulačních technických 
norem uvedených v prvním pododstavci 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
______________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „malým a středním podnikem“ se 
rozumí pro účely této směrnice společnost, 
která má na základě dotací na konci roku 
za předchozí tři kalendářní roky 
průměrnou tržní kapitalizaci méně než 
100 000 000 EUR.

12) „malým a středním podnikem“ se 
rozumí pro účely této směrnice společnost, 
která zaměstnává méně než 250 osob a 
současně její roční obrat nepřesahuje 
50 milionů EUR nebo bilanční suma 
roční rozvahy nepřesahuje 
43 milionů EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „příslušným orgánem“ se rozumí orgán 
který každý členský stát určí v souladu 
s článkem 48, pokud tato směrnice 
nestanoví jinak;

18) „příslušným orgánem“ se rozumí 
orgán, který každý členský stát určí 
v souladu s článkem 69, pokud tato 
směrnice nestanoví jinak;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27) „řídícím orgánem“ se rozumí vedoucí 
orgán podniku s dohledovými i řídícími 
funkcemi, který má pravomoc k přijímání 
konečných rozhodnutí a je oprávněn ke 
stanovení strategie, cílů a celkového 
směřování podniku. Řídící orgán zahrnuje 
osoby, které skutečně řídí činnost podniku;

27) „řídícím orgánem“ se rozumí vedoucí 
orgán podniku nebo poskytovatel datových 
služeb s dohledovými i řídícími funkcemi, 
který má pravomoc k přijímání konečných 
rozhodnutí a je oprávněn ke stanovení 
strategie, cílů a celkového směřování 
podniku nebo poskytovatele datových 
služeb. Řídící orgán zahrnuje osoby, které 
skutečně řídí činnost podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30) „algoritmickým obchodováním“ se 
rozumí obchodování s finančními nástroji, 
u nichž počítačový algoritmus automaticky 
určuje jednotlivé ukazatele příkazů, jako 
např. zda vydat příkaz, načasování, cenu 
nebo množství příkazů nebo jak nakládat 
s příkazem po jeho vydání s omezeným 
lidským zásahem nebo bez něj. Tato 
definice nezahrnuje systémy, které se 
používají pouze pro účely směrování 
příkazů jednomu nebo více obchodním 
místům nebo pro potvrzení příkazů;

30) „algoritmickým obchodováním“ se 
rozumí obchodování s finančními nástroji, 
u nichž počítačový algoritmus automaticky 
určuje jednotlivé ukazatele příkazů, jako 
např. zda vydat příkaz, načasování, cenu 
nebo množství příkazů nebo jak nakládat 
s příkazem po jeho vydání s omezeným 
lidským zásahem nebo bez něj. Tato 
definice nezahrnuje systémy, které se 
používají pouze pro účely směrování 
příkazů jednomu nebo více obchodním 
místům nebo pro potvrzení příkazů nebo 
s cílem vykonat příkazy klienta nebo splnit 
jakoukoli právní povinnost 
prostřednictvím stanovení parametrů 
příkazu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) „vysokofrekvenčním 
obchodováním“ se rozumí obchodování 
s finančními nástroji při rychlostech, kde 
se fyzický reakční čas mechanismu pro 
zadání, zrušení nebo změnu příkazů stává 
určujícím faktorem doby na komunikaci 
pokynu obchodnímu místu nebo 
k provedení transakce;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) „strategií vysokofrekvenční 
obchodování“ se rozumí obchodní 
strategie vztahující se k obchodování na 
vlastní účet s finančními nástroji, která 
zahrnuje vysokofrekvenční obchodování a 
splňuje alespoň čtyři z následujících 
znaků:
i) využívá systémy společného umístění;
ii) denní obrat portfolia přinejmenším 
50 %;
iii) poměr příkazů vůči obchodům 
přesahuje 4 : 1;
iv) podíl zrušených příkazů přesahuje 
20 %;
v) většina zaujatých pozic neprobíhala ve 
stejný den;
vi) více než 50 % uskutečněných příkazů 
nebo transakcí v rámci obchodních míst 
nabízejících slevy nebo úlevy na příkazy, 
které poskytují likviditu, je způsobilých 
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k takovým úlevám;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření 1 ---
k upřesnění některých technických prvků 

definic uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku s cílem přizpůsobit je vývoji trhu.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření 
k upřesnění některých technických prvků 
definic uvedených v bodech 3, 11, 12, 27, 
28, 29, 30, 30a, 30b, 31, 32, 33 v odstavci 
1 tohoto článku s cílem přizpůsobit je 
vývoji trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].

Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do ...*. 
.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1095/2010.

Na Komisi je přenesena pravomoc 
k přijímání regulačních technických norem 
uvedených v prvním pododstavci 
v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do ...*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
...*.
______________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2014].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1095/2010.

Na Komisi je přenesena pravomoc 
k přijímání regulačních technických norem 
uvedených v prvním pododstavci 
v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se nevztahuje na 
strukturované vklady vydané úvěrovými 
institucemi, které jsou členy některého 
systému pojištění vkladů uznaného podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/19/ES ze dne 30. května 1994 
o systému pojištění vkladů1.
____________________

Úř. věst. L 135, 31.5.1994, s. 5.
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Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy obsahují nahrávání 
telefonických hovorů či elektronické 
komunikace zahrnující alespoň transakce 
uzavřené při obchodování na vlastní účet a 
příkazy klientů, pokud se poskytují služby 
přijímání a předávání příkazů a provádění 
příkazů na účet klientů.

Domovský členský stát uzná záznamy za 
adekvátní alespoň ve vztahu k transakcím 
uzavřeným při obchodování na vlastní účet 
a příkazy klientů, pokud se poskytují 
služby přijímání a předávání příkazů a 
provádění příkazů na účet klientů, buď:

a) nahrávání telefonických hovorů či 
elektronické komunikace, nebo
b) odpovídající dokumentaci obsahu 
takových telefonických hovorů či 
elektronické komunikace, například ve 
formě zápisu.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy telefonních hovorů či 
elektronické komunikace provedené podle 
prvního pododstavce se poskytují 
dotčeným klientům na jejich žádost a
uchovávají se po dobu tří let.

Členské státy požadují, aby se takové 
záznamy uchovávaly po dobu tří let.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření 1 ---
k upřesnění konkrétních organizačních 

požadavků stanovených v odstavcích 2 až 
9, jež jsou kladeny na investiční podniky a 
pobočky podniků ze třetích zemí povolené 
v souladu s článkem 43, které poskytují 
různé investiční služby nebo vykonávají 
různé investiční činnosti a poskytují 
doplňkové služby nebo jejich kombinaci.

12. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 týkajících se opatření 1 ---
k upřesnění konkrétních organizačních 

požadavků stanovených v odstavcích 2 až 
9, jež jsou kladeny na investiční podniky a 
pobočky finančních institucí ze třetích 
zemí povolené v souladu s článkem 43, 
které poskytují různé investiční služby 
nebo vykonávají různé investiční činnosti a 
poskytují doplňkové služby nebo jejich 
kombinaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Algoritmické obchodování Algoritmické a vysokofrekvenční 
obchodování

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým obchodováním, má 
zavedeny účinné systémy a kontroly rizika, 
jimiž se zajistí, že jeho obchodní systémy 
jsou odolné, mají dostatečnou kapacitu, 
podléhají vhodným prahovým hodnotám a 
limitům obchodování a brání zaslání 
chybného příkazu nebo fungování systému 
způsobem, který může způsobit narušení 

1. Investiční podnik, který se zabývá 
algoritmickým nebo vysokofrekvenčním 
obchodováním, má zavedeny účinné 
systémy a kontroly rizika, jimiž se zajistí, 
že jeho obchodní systémy jsou odolné, 
mají dostatečnou kapacitu, podléhají 
vhodným prahovým hodnotám a limitům 
obchodování a brání zaslání chybného 
příkazu nebo fungování systému 
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trhu nebo k němu přispět. Tento podnik má 
rovněž zavedeny účinné systémy a 
kontroly rizik, jimiž se zajistí, že obchodní 
systémy nemohou být využity pro žádný 
účel, který je v rozporu s nařízením (EU) č. 
[MAR] nebo pravidly obchodního místa, 
s nímž je podnik propojen. Podnik má 
k dispozici účinná ujednání o kontinuitě 
činnosti pro případ, že dojde 
k nepředvídanému selhání jeho obchodních 
systémů, a zajistí, aby jeho systémy byly 
plně přezkoušeny a řádně sledovány, aby 
bylo zajištěno, že splňují požadavky 
uvedené v tomto odstavci.

způsobem, který může způsobit narušení 
trhu nebo k němu přispět. Tento podnik má 
rovněž zavedeny účinné systémy a 
kontroly rizik, jimiž se zajistí, že obchodní 
systémy nemohou být využity pro žádný 
účel, který je v rozporu s nařízením (EU) č. 
.../... [MAR] nebo pravidly obchodního 
místa, s nímž je podnik propojen. Podnik 
má k dispozici účinná ujednání o obchodní 
kontinuitě pro případ, že dojde 
k nepředvídanému selhání jeho obchodních 
systémů, a zajistí, aby jeho systémy byly 
plně přezkoušeny a řádně sledovány, aby 
bylo zajištěno, že splňují požadavky 
uvedené v tomto odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategie algoritmického obchodování 
musí být v nepřetržitém provozu během 
celé doby obchodování obchodního místa, 
jemuž zasílá příkazy nebo prostřednictvím 
jehož systémů provádí transakce. 
Parametry nebo limity obchodování 
strategie algoritmického obchodování 
zajistí, že strategie stanoví pevné dotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je 
těmto obchodním místům pravidelně, 
průběžně, nepřetržitě a nezávisle na 
podmínkách panujících na trhu 
poskytována likvidita.

3. Pokud je investiční podnik zapojen do 
strategie vysokofrekvenčního
obchodování, jež splňuje podmínky čl. 4 
odst. 30b bodu vi), musí být tato strategie
v nepřetržitém provozu během celé doby 
obchodování obchodního místa, jemuž 
zasílá příkazy nebo prostřednictvím jehož 
systémů provádí transakce. Parametry nebo 
limity obchodování takové strategie 
vysokofrekvenčního obchodování zajistí, 
že strategie stanoví pevné dotace za 
konkurenceschopné ceny, díky čemuž je 
těmto obchodním místům pravidelně, 
průběžně, nepřetržitě a nezávisle na 
podmínkách panujících na trhu 
poskytována likvidita.

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Investiční podnik, který poskytuje přímý 
elektronický přístup k obchodnímu místu, 
má zavedeny účinné systémy a kontroly, 
které zajistí řádné posouzení a přezkum 
způsobilosti osob využívajících tuto službu 
a zajistí, aby osoby využívající tuto službu 
nesměly překročit přiměřené předem 
stanovené obchodní a úvěrové limity, aby 
obchodování osob, které používají tuto 
službu, bylo řádně sledováno a aby 
patřičné kontroly rizik zabránily 
obchodování, které může ohrozit sám 
investiční podnik nebo které by mohlo vést 
nebo přispět k narušení trhu nebo být 
v rozporu s nařízením (EU) č. [MAR] 
nebo pravidly obchodního místa.
Investiční podnik zajistí, aby existovala 
závazná písemná dohoda mezi podnikem a 
danou osobou, pokud jde o základní práva 
a povinnosti vyplývající z poskytování této 
služby, a aby podnik podle dohody zůstal 
odpovědný za zajištění toho, že 
obchodování s využitím této služby splňuje 
požadavky této směrnice, nařízení (EU) č. 
[MAR] a pravidel obchodního místa.

4. Investiční podniky neposkytují přímý 
elektronický přístup k obchodnímu místu.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF poskytli 
příslušnému orgánu podrobný popis 
fungování systému MTF nebo OTF. Každé 
povolení vydané investičnímu podniku 

7. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky a organizátoři trhu provozující 
systém MTF nebo OTF poskytli 
příslušnému orgánu podrobný popis 
fungování systému MTF nebo OTF. Každé 
povolení vydané investičnímu podniku 
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nebo organizátorovi trhu jako systém MTF 
nebo OTF je oznámeno orgánu ESMA. 
Orgán ESMA vytvoří seznam všech 
systémů MTF a OTF v Unii. Seznam 
obsahuje informace o službách, které 
systém MTF nebo OTF poskytuje, a uvádí 
jedinečný kód identifikující systém MTF a 
OTF pro použití ve zprávách v souladu 
s článkem 23 a články 5 a 9 nařízení (EU) 
č. …/…[MiFIR]. Seznam se pravidelně 
aktualizuje. Orgán ESMA zveřejňuje tento 
seznam na svých internetových stránkách a 
aktualizuje jej.

nebo organizátorovi trhu jako systém MTF 
nebo OTF je oznámeno orgánu ESMA. 
Orgán ESMA vytvoří seznam všech 
systémů MTF a OTF v Unii. Seznam 
obsahuje informace o službách, které 
systém MTF nebo OTF poskytuje, a uvádí 
jedinečný kód identifikující systém MTF a 
OTF pro použití ve zprávách v souladu 
s článkem 23 a články 5 a 9 nařízení (EU) 
č. …/…[MiFIR]. Seznam se pravidelně 
aktualizuje. Orgán ESMA zveřejňuje tento 
seznam na svých internetových stránkách a 
aktualizuje jej.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem k určení 
obsahu a formátu popisu a oznámení 
uvedených v odstavci 8.

8. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem k určení 
obsahu a formátu popisu a oznámení 
uvedených v odstavci 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do …*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby tam, kde 
investiční podniky navrhují investiční 
produkty nebo strukturované vklady 
k prodeji profesionálním nebo 
neprofesionálním klientům, byly tyto 
produkty navržené tak, aby odpovídaly 
potřebám určeného cílového trhu podle 
příslušné kategorie klientů a aby 
investiční podnik přijal přiměřené kroky, 
které zajistí, že jsou investiční produkty 
uváděny na trh a dále distribuovány 
klientům v rámci cílové skupiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– produktových strukturách a zařazení 
klientů do určité kategorie cílového trhu, 
finančních nástrojích a navrhovaných 
investičních strategiích, jejichž součástí by 
měly být vhodné pokyny a upozornění 
týkající se rizik spojených s investicemi do 
těchto produktových struktur, nástrojů 
nebo určitých investičních strategií,

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

jsou poskytnuty srozumitelně tak, aby
klienti nebo potenciální klienti byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika investiční služby i nabízeného 
určitého typu finančního nástroje, a 
následně učinit informované investiční 
rozhodnutí. Tyto informace lze poskytovat 
ve standardizované formě.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud je investiční služba nabízena 
spolu s jinou službou nebo produktem 
jakožto součást balíčku nebo podmínka pro 
stejnou dohodu či balíček, investiční 
podnik informuje klienta, zda lze koupit 

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

klienta, zda lze koupit různé složky 
odděleně, a poskytne u každé složky 
oddělený důkaz o nákladech a poplatcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. Netýká se českého znění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uvedené služby se týkají všech těchto 
finančních nástrojů:

a) služby se týkají všech těchto finančních 
nástrojů:

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Klient musí od investičního podniku 
získat přiměřené zprávy o službách, které 
podnik svým klientům poskytuje. Tyto 

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

zprávy zahrnují pravidelná sdělení 
klientům zohledňující druh a složitost 
dotčených finančních nástrojů a povahu 
služby poskytované klientovi a zahrnují 
podle potřeby náklady spojené 
s transakcemi a službami prováděnými 
jménem klienta. Při poskytování 
investičního poradenství neprofesionálním 
klientům investiční podnik poskytne 
klientovi záznam na trvalém nosiči 
s uvedením alespoň klientových cílů, 
příslušných doporučení a toho, jak je 
poskytované poradenství sladěno 
s osobními charakteristikami klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

provádění zpřístupnilo veřejnosti bez 
poplatků alespoň čtvrtletně údaje o kvalitě 
provádění transakcí na tomto místě. 
Pravidelné zprávy obsahují podrobné 
informace o ceně, rychlosti a 
pravděpodobnosti provedení u jednotlivých 
finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy požadují, aby investiční 
podniky čtvrtletně shrnuly a zveřejnily pro 
každou kategorii finančních nástrojů pět 
nejlepších míst provádění, kde vykonávaly 
příkazy klientů v předchozím čtvrtletí.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Členské státy vyžadují, aby investiční 
podniky sledovaly účinnost svých opatření 
a zásad provádění příkazů za účelem 
zjištění a případné nápravy jakýchkoli 
nedostatků. Investiční podniky zejména 
pravidelně vyhodnocují, zda místa 
provádění příkazů uvedená v zásadách 
provádění příkazů poskytují klientům 
nejlepší možný výsledek nebo zda jsou 
v opatřeních týkajících se provádění 
příkazů nutné změny. Tato vyhodnocení 
vezmou rovněž v potaz, jaké změny byly 
učiněny v politice ve světle informací 
zveřejněných v odstavcích 2 a 4a. Členské 
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příkazů nebo zásad provádění příkazů. státy dále vyžadují, aby investiční podniky 
informovaly klienty o všech podstatných 
změnách svých opatření pro provádění 
příkazů nebo zásad provádění příkazů.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[XXX].

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 8 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1095/2010.

Na Komisi je přenesena pravomoc 
k přijímání regulačních technických norem 
uvedených v prvním pododstavci 
v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 32 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

nejdříve pozastavily obchodování s tímto 
finančním nástrojem nebo stáhly tento 
finanční nástroj z obchodování 
v případech, kdy je pozastavení nebo 
stáhnutí důsledkem nezveřejnění informací 
o emitentovi či finančním nástroji,
s výjimkou případů, kdy by to mohlo 
závažně poškodit zájmy investorů nebo 
řádné fungování trhu. Členské státy 
požadují, aby ostatní regulované trhy a 
systémy MTF a OTF sdělily svá 
rozhodnutí příslušnému orgánu a všem 
regulovaným trhům a systémům MTF a 
OTF obchodujícím se stejným finančním 
nástrojem, včetně vysvětlení v případě 
nepozastavení obchodování s finančním 
nástrojem či nestažení finančního nástroje 
z obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
…*..
______________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[XXX].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 k uvedení specifických 
situací, které představují závažné 
poškození zájmů investorů, k upřesnění 
pojmu „co nejdříve“ a řádného fungování 
vnitřního trhu podle odstavců 1 a 2, a 
k určení aspektů týkajících se nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji podle odstavce 1 včetně 
nezbytného postupu pro rušení 
pozastavení obchodování s finančním 
nástrojem.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Pozastavení obchodování s nástroji 
a stažení nástrojů z obchodování 
v systému OTF
1. Členské státy požadují, aby investiční 
podnik nebo organizátor trhu provozující 
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systém OTF, který pozastaví obchodování 
s finančním nástrojem nebo stáhne 
finanční nástroj z obchodování, toto 
rozhodnutí zveřejnil, sdělil ho 
regulovaným trhům, systémům MTF a 
ostatním systémům OTF obchodujícím se 
stejným finančním nástrojem a sdělil 
související informace příslušnému 
orgánu. Příslušný orgán uvědomí 
příslušné orgány ostatních členských 
států.
2. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem k určení 
formátu a časového rozvrhu oznámení a 
zveřejnění uvedených v článku 1.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[XXX].

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[XXX].

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...*.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].

Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do ...*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1095/2010.

Na Komisi je přenesena pravomoc 
k přijímání regulačních technických norem 
uvedených v prvním pododstavci 
v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].

Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do ...*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Kapitola IV – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování služeb podniky ze třetích zemí Poskytování služeb finančními institucemi
ze třetích zemí

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby podnik ze 
třetí země, který hodlá na území těchto 
členských států poskytovat investiční 
služby nebo činnosti společně 
s jakýmikoliv doplňkovými službami 
neprofesionálním klientům, zřídil pobočku 
v Unii.

2. Členské státy požadují, aby finanční 
instituce ze třetí země, která hodlá na 
území těchto členských států poskytovat 
investiční služby nebo činnosti společně 
s jakýmikoliv doplňkovými službami 
neprofesionálním klientům nebo 
profesionálním klientům ve smyslu oddílu 
II přílohy II, zřídila pobočku v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může v souvislosti s třetí zemí 
přijmout rozhodnutí postupem podle 
článku 95, pokud právní mechanismy a 
mechanismy dohledu dané třetí země 

3. Komise může v souvislosti s třetí zemí 
přijmout rozhodnutí postupem posouzení 
podle čl. 95 odst. 2 s uvedením toho, zda
právní mechanismy a mechanismy dohledu 
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zajišťují, že podniky povolené v uvedené 
třetí zemi splňují právně závazné 
požadavky, které jsou rovnocenné 
požadavkům stanoveným v této směrnici, 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] a směrnici 
2006/49/ES [směrnice o kapitálové 
přiměřenosti] a jejich prováděcím 
opatřením, a že dotyčná třetí země stanoví 
rovnocenné vzájemné uznávání 
obezřetnostního rámce platného pro 
investiční podniky povolené v souladu 
s touto směrnicí.

dané třetí země zajišťují, že podniky 
povolené v uvedené třetí zemi splňují 
právně závazné požadavky, které jsou 
rovnocenné požadavkům stanoveným 
v této směrnici, nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR] a směrnici 2006/49/ES a jejich 
prováděcím opatřením, a že dotyčná třetí 
země stanoví rovnocenné vzájemné 
uznávání obezřetnostního rámce platného 
pro investiční podniky povolené v souladu 
s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na podniky poskytující investiční služby 
a činnosti v uvedené třetí zemi se vztahuje 
povolení a nepřetržitý účinný dohled a 
vymáhání;

a) na investiční podniky nebo organizátory 
trhu poskytující investiční služby a 
činnosti v uvedené třetí zemi se vztahuje 
povolení a nepřetržitý účinný dohled a 
vymáhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

b) na investiční podniky nebo organizátory 
trhu 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;

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3 – druhý pododstavec – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na podniky poskytující investiční služby 
a činnosti se vztahují náležité organizační 
požadavky v oblasti funkcí vnitřní 
kontroly;

c) na investiční podniky nebo organizátory 
trhu poskytující investiční služby a 
činnosti se vztahují náležité organizační 
požadavky v oblasti funkcí vnitřní 
kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[XXX].

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...*. 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1095/2010.

Na Komisi je přenesena pravomoc 
k přijímání regulačních technických norem 
uvedených v prvním pododstavci 
v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
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Or. en

Pozměňovací návrh 103
Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do …*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zaregistrují finanční 
instituce ze třetí země, 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 finanční 
instituce ze třetí země povolení. Rejstřík se 
pravidelně aktualizuje. Každé povolení se 
oznamuje orgánu ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) věnují dostatek času výkonu svých 
funkcí.

a) věnují dostatek času výkonu svých 
funkcí.

Nemohou zároveň kombinovat více než 
jednu z následujících možností:

Nemohou zároveň mít více než:

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

i) jednu funkci výkonného člena v řídícím 
orgánu; nebo

ii) čtyři funkce nevýkonného člena 
v řídicím orgánu.

ii) dvě funkce nevýkonného člena v řídicím 
orgánu.

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

Funkci výkonného člena v řídícím orgánu 
lze kombinovat s funkcí nevýkonného 
člena řídícího orgánu v rámci téže 
skupiny. Funkce výkonného či 
nevýkonného člena v řídícím orgánu 
v rámci téže skupiny se počítají jako jedna 
funkce.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zajišťují, že jsou přijaté účinné 
systémy k odhalování a řešení kolizí mezi 
organizátorem trhu a regulovaným trhem 
nebo jeho členy a že se provozují a 
spravují vhodná opatření k oddělení 
různých obchodních funkcí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou s přihlédnutím 
k povaze, rozsahu a složitosti činností 
organizátora trhu organizátorovi trhu 
povolit, aby nezřizoval samostatný 
nominační výbor.

Příslušné orgány mohou s přihlédnutím 
k povaze, rozsahu a složitosti činností 
organizátora trhu organizátorovi trhu 
povolit, aby nezřizoval samostatný 
nominační výbor, za předpokladu, že jsou 
zavedeny rozumně srovnatelné 
alternativy.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) čestné, bezúhonné a nezávislé jednání 
člena řídícího orgánu podle odst. 1 písm. 
c);

c) čestné, bezúhonné jednání a používání 
vlastních názorů člena řídicího orgánu 
podle odst. 1 písm. c), s přihlédnutím 
k potenciálu vzniku střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2014].

Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do ...*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Řídící orgán organizátora trhu je
schopen zajistit, aby byl regulovaný trh 
řízen řádně a obezřetně a způsobem, který 
podporuje integritu trhu.

vypouští se

Řídící orgán sleduje a periodicky posuzuje 
účinnost organizace regulovaného trhu a 
přijímá vhodná opatření k řešení 
veškerých nedostatků.
Členové řídícího orgánu v rámci své 
dohledové funkce mají přiměřený přístup 
k informacím a dokumentům, které jsou 
potřebné k dozoru nad rozhodováním 
vedení a při sledování takového 
rozhodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Příslušný orgán odmítne vydat povolení, 
pokud není přesvědčen o tom, že osoby, 
které mají skutečně řídit činnost 
regulovaného trhu, mají dostatečně dobrou 
pověst a dostatečné zkušenosti, nebo pokud 
existují objektivní a prokazatelné důvody 
k domněnce, že řídící orgán podniku může 
ohrozit jeho účinné, řádné a obezřetné 

7. Příslušný orgán odmítne vydat povolení, 
pokud není přesvědčen o tom, že osoby, 
které mají skutečně řídit činnost 
regulovaného trhu, mají dostatečně dobrou 
pověst a dostatečné zkušenosti, nebo pokud 
existují objektivní a prokazatelné důvody 
k domněnce, že řídící orgán organizátora 
trhu může ohrozit jeho účinné, řádné a 
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vedení a náležité zohlednění integrity trhu. obezřetné vedení a náležité zohlednění 
integrity trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Řídící orgán organizátora trhu je 
schopen zajistit, aby byl regulovaný trh 
řízen řádně a obezřetně a způsobem, který 
podporuje integritu trhu.
Řídící orgán sleduje a periodicky posuzuje 
účinnost organizace regulovaného trhu a 
přijímá vhodná opatření k řešení 
veškerých nedostatků.
Členové řídícího orgánu v rámci své 
dohledové funkce mají přiměřený přístup 
k informacím a dokumentům, které jsou 
potřebné k dozoru nad rozhodováním 
vedení a při sledování takového 
rozhodování.
Řídící orgán vypracuje, bude udržovat a 
zveřejní prohlášení o politikách a 
postupech, o něž se při plnění požadavků 
tohoto odstavce opírá.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyžadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, jimiž zajistí, aby veškeré příkazy 
zanesené do systému jednotlivými členy 
nebo účastníky byly platné alespoň 
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500 milisekund.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy požadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření pro zamítnutí příkazů, které 
přesahují předem určené prahové hodnoty 
pro objem a cenu nebo jsou zjevně chybné.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby regulovaný 
trh byl schopen dočasně zastavit 
obchodování, pokud na daném trhu či 
souvisejícím trhu dojde během krátkého 
období k výraznému pohybu cen 
finančního nástroje, a ve výjimečném 
případě, aby byl schopen zrušení, změny 
či opravy jakékoliv transakce. Členské 
státy vyžadují, aby regulovaný trh zajistil, 
aby tyto parametry pro zastavení 
obchodování byly vyměřené způsobem, 
který zohledňuje likviditu různých 
kategorií a podkategorií aktiv a je 
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dostatečný k tomu, aby nedošlo 
k výrazným narušením ukázněnosti 
obchodování. Členské státy dále zajistí, 
aby regulované trhy hlásily parametry pro 
zastavení obchodování a jakékoli 
podstatné změny těchto parametrů 
příslušnému orgánu, který je poté hlásí 
orgánu ESMA. Orgán ESMA zveřejní 
parametry na svých internetových 
stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy vyžadují, aby regulovaný 
trh zajistil, že jeho struktura poplatků 
bude transparentní, spravedlivá, 
nediskriminační a nebude vytvářet stimuly 
k udělování, změně nebo rušení příkazů či 
provádění transakcí způsobem, který 
přispívá k vytvoření obchodních podmínek 
narušujících řádné fungování trhu nebo 
ke zneužívání trhu. Zejména členské státy 
požadují, aby regulovaný trh měl 
povinnost určit za zadání příkazu, který je 
následně zrušen, vyšší poplatek než za 
příkaz, který je proveden, a ukládat vyšší 
poplatek účastníkům zadávajícím vysoký 
poměr zrušených vůči provedeným 
příkazům, neboť to způsobuje dodatečnou 
zátěž pro kapacitu systému. Členské státy 
umožní, aby regulovaný trh uzpůsobil své 
poplatky za zrušené příkazy v závislosti na 
době, po kterou byl příkaz zachován.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zavést kontroly přímého elektronického 
přístupu;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 7 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajistit, že služby společného umístění a 
struktury poplatků jsou spravedlivé a 
nediskriminační.

e) zajistit, že služby společného umístění a 
struktury poplatků jsou spravedlivé a 
nediskriminační a že struktury poplatků 
nevyvářejí stimuly k podmínkám 
narušujícím řádné fungování trhu nebo 
ke zneužívání trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a OTF obchodující se stejným finančním 
nástrojem rovněž co možná nejdříve 
pozastavily obchodování s tímto finančním 
nástrojem nebo stáhly tento finanční 
nástroj z obchodování v případech, kdy je 
pozastavení nebo stáhnutí důsledkem 
nezveřejnění informací o emitentovi či 
finančním nástroji, s výjimkou případů, 
kdy by to mohlo závažně poškodit zájmy 
investorů nebo řádné fungování trhu. 
Členské státy požadují, aby ostatní 
regulované trhy a systémy MTF a OTF 
sdělily svá rozhodnutí příslušnému orgánu 
a všem regulovaným trhům a systémům 
MTF a OTF obchodujícím se stejným 
finančním nástrojem, včetně vysvětlení 
v případě nepozastavení obchodování 
s finančním nástrojem či nestažení 
finančního nástroje z obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do …*.
______________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
18 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 3 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[XXX].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 k upřesnění seznamu 
okolností, které představují závažné 
poškození zájmů investorů a řádného 
fungování vnitřního trhu podle odstavců 1 
a 2, a k určení aspektů týkajících se 
nezveřejnění informací o emitentovi či 
finančním nástroji podle odstavce 1.

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 k upřesnění seznamu 
okolností, které představují závažné 
poškození zájmů investorů, k upřesnění 
pojmu „co nejdříve“ a řádného fungování 
vnitřního trhu podle odstavců 1 a 2, a 
k určení aspektů týkajících se nezveřejnění 
informací o emitentovi či finančním 
nástroji podle odstavce 1 včetně 
nezbytného postupu pro rušení 
pozastavení obchodování s finančním 
nástrojem.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...*. 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PR\895700CS.doc 73/131 PE485.882v01-00

CS

převozu na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyžadují, aby regulované 
trhy a organizátoři systémů MTF a OTF, 
kteří přijímají k obchodování komoditní 
deriváty nebo s nimi obchodují, 
uplatňovaly rovněž jiné nezbytné kontroly 
na pozice pro zajištění řádného fungování 
trhů, včetně kontrol ke snížení potenciálu 
pro manipulaci s trhem u derivátů nebo 
podkladových aktiv držiteli velkých pozic a 
k zajištění toho, aby účastníci trhu měli 
zavedené ujednání nezbytné k fyzickému 
vypořádání smlouvy, bude-li to zapotřebí. 
Uvedené kontroly by měly zahrnovat 
možnost obchodních míst požadovat, aby 
členové nebo účastníci trhu ukončili 
pozici nebo omezili její velikost.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 132
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních norem k upřesnění limitů 
k počtu smluv, jež daná osoba může 
uzavřít za konkrétní období, a 
dodatečných kontrol nutných k zajištění 
řádného fungování trhů, jakož i podmínek 
pro výjimky a pro určení toho, kdy pozice 
objektivně snižují rizika přímo spojená 
s obchodními činnostmi souvisejícími 
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s komoditou. V těchto limitech musí být 
zohledněny podmínky uvedené 
v odstavci 1, potřeba vhodného odlišení 
mezi komoditami a kategoriemi účastníků 
trhu, a limity, které byly stanoveny 
regulovanými trhy, systémy MTF a OTF.
Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
...*.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
k přijímání regulačních technických 
norem uvedených v prvním pododstavci 
v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
_____________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[XXX].

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do …*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci v souladu s článkem 
15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem pro 
upřesnění opatření ke stanovení 
požadavku, aby zprávy uvedené v odst. 1 
písm. a) byly zasílány ve stanoveném 
týdenním termínu orgánu ESMA, který je 
centrálně zveřejní.
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do …*.
Komisi je svěřena pravomoc k přijímání 
prováděcích technických norem 
uvedených v prvním pododstavci 
postupem podle článku 15 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
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______________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Návrh směrnice
Čl. 63 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA návrhy regulačních 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci předloží Komisi do […].

ESMA návrhy regulačních technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
předloží Komisi do ...*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Návrh směrnice
Čl. 63 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do …*.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Návrh směrnice
Čl. 64 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vážně a systematicky porušuje 
ustanovení této směrnice.

d) vážně nebo systematicky porušuje 
ustanovení této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Návrh směrnice
Čl. 65 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán ESMA vypracuje pokyny 
k posouzení vhodnosti členů řídícího 
orgánu popsaného v odstavci 1 
s přihlédnutím k různým úlohám a 
funkcím, které plní a vykonávají.

2. Orgán ESMA vypracuje do ...* pokyny 
k posouzení vhodnosti členů řídícího 
orgánu popsaného v odstavci 1 
s přihlédnutím k různým úlohám a 
funkcím, které plní a vykonávají, a 
k potřebě vyhnout se střetu zájmů mezi 
členy řídícího orgánu a uživateli APA, 
CTP nebo ARM.

_________________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát požaduje, aby 
systém APA provozoval a spravoval 
účinná správní opatření, jež mají zamezit 
střetu zájmů s klienty.

2. Domovský členský stát požaduje, aby 
systém APA provozoval a spravoval 
účinná správní opatření, jež mají zamezit 
střetu zájmů s klienty. Konkrétně systém 
APA, který je zároveň organizátorem trhu 
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nebo investičním podnikem, nakládá se 
všemi shromážděnými informacemi 
nediskriminačním způsobem a provozuje 
a spravuje vhodná opatření k oddělení 
různých obchodních funkcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA návrhy regulačních 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci předloží Komisi do […].

ESMA návrhy regulačních technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
předloží Komisi do ...*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) obchodní místo, ve kterém byla 
transakce provedena, v jiném případě kód 
„OTC“;

g) obchodní místo nebo systematický 
internalizátor, ve kterém byla transakce 
provedena, v jiném případě kód „OTC“;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) obchodní místo, ve kterém byla 
transakce provedena, v jiném případě kód 
„OTC“;

g) obchodní místo nebo systematický 
internalizátor, ve kterém byla transakce 
provedena, v jiném případě kód „OTC“;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží návrhy regulačních 
technických norem uvedených v prvním 
pododstavci Komisi do […] v souvislosti 
s informacemi zveřejněnými v souladu 
s články 5 a 19 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR] a do [...] v souvislosti 
s informacemi zveřejněnými v souladu 
s články 9 a 20 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR].

Orgán ESMA předloží návrhy regulačních 
technických norem uvedených v prvním 
pododstavci Komisi do ...* v souvislosti 
s informacemi zveřejněnými v souladu 
s články 5 a 19 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR] a do ...** v souvislosti 
s informacemi zveřejněnými v souladu 
s články 9 a 20 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR].

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

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 8 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Návrh směrnice
Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát požaduje, aby 
mechanismus ARM provozoval a 
spravoval účinná správní opatření, jež mají 
zamezit střetu zájmů s klienty.

2. Domovský členský stát požaduje, aby 
mechanismus ARM provozoval a 
spravoval účinná správní opatření, jež mají 
zamezit střetu zájmů s klienty. Konkrétně 
systém ARM, který je zároveň 
organizátorem trhu nebo investičním 
podnikem, nakládá se všemi 
shromážděnými informacemi 
nediskriminačním způsobem a provozuje 
a spravuje vhodná opatření k oddělení 
různých obchodních funkcí.

Or. en



PR\895700CS.doc 83/131 PE485.882v01-00

CS

Pozměňovací návrh 151
Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uvedené v odstavci 1 jsou 
orgány veřejné moci, aniž je tím dotčena
možnost případně přenést úkoly na jiné 
subjekty, pokud to výslovně umožňuje 
čl. 23 odst. 4.

Příslušné orgány uvedené v odstavci 1 jsou 
orgány veřejné moci, aniž je tím dotčena 
možnost případně přenést úkoly na jiné 
subjekty, pokud to výslovně umožňuje 
čl. 29 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže členský stát určí k vymáhání 
některého ustanovení této směrnice více 
než jeden příslušný orgán, musí být úkoly 
každého z těchto orgánů jasně vymezeny 
a orgány musí úzce spolupracovat.

Jestliže členský stát určí k vymáhání 
některého ustanovení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] více než 
jeden příslušný orgán, musí být úkoly 
každého z těchto orgánů jasně vymezeny 
a orgány musí úzce spolupracovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát vyžaduje, aby tato 
spolupráce rovněž probíhala mezi 
příslušnými orgány pro účely této směrnice 
a příslušnými orgány pověřenými v daném 
členském státě dohledem nad úvěrovými 
a jinými finančními institucemi, penzijními 
fondy, SKIPCP, zprostředkovateli pojištění 
a zajištění a pojišťovnami.

Každý členský stát vyžaduje, aby tato 
spolupráce rovněž probíhala mezi 
příslušnými orgány pro účely této směrnice 
nebo nařízení (EU) č. …/… [MiFIR] 
a příslušnými orgány pověřenými v daném 
členském státě dohledem nad úvěrovými 
a jinými finančními institucemi, penzijními 
fondy, SKIPCP, zprostředkovateli pojištění 
a zajištění a pojišťovnami.
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Or. en

Pozměňovací návrh 154
Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mít přístup k jakémukoli dokumentu 
v jakékoli formě, která by byla vhodná pro 
výkon dohlížecích úkolů, a obdržet jeho 
kopii;

a) mít přístup k jakémukoli dokumentu 
v jakékoli formě, včetně záznamů 
uvedených v čl. 16 odst. 7, která by byla 
vhodná pro výkon dohlížecích úkolů, 
a obdržet jeho kopii;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) požadovat existující telefonní záznamy 
a existující záznamy o datovém provozu 
v držení investičních podniků, existuje-li 
přiměřené podezření, že tyto záznamy, jež 
se týkají předmětu kontroly, mohou být 
důležité k prokázání případu porušení 
povinností investičního podniku podle této 
směrnice; tyto záznamy se však nesmějí
týkat obsahu komunikace, k níž se 
vztahují;

d) požadovat existující telefonní záznamy a 
existující záznamy o datovém provozu 
nebo rovnocenné záznamy uvedené v čl. 
16 odst. 7 v držení investičních podniků, 
existuje-li přiměřené podezření, že tyto 
záznamy, jež se týkají předmětu kontroly, 
mohou být důležité k prokázání případu 
porušení povinností investičního podniku 
podle této směrnice; tyto záznamy se však 
mohou týkat pouze obsahu komunikace, 
k níž se vztahují, je-li takové uvolnění 
údajů v souladu s ochranou údajů 
zavedenou v Unii a dle vnitrostátního 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud žádost o telefonní záznamy nebo 
záznamy o datovém provozu uvedené 
v odst. 2 písm. d) vyžaduje podle 
vnitrostátních předpisů povolení soudního 
orgánu, musí být o toto povolení požádáno. 
O toto povolení může být požádáno i 
v rámci předběžného opatření.

3. Pokud žádost o telefonní záznamy nebo 
záznamy o datovém provozu ve formě dle 
čl. 16 odst. 7 uvedené v odst. 2 písm. d) 
vyžaduje podle vnitrostátních předpisů 
povolení soudního orgánu, musí být o toto 
povolení požádáno. O toto povolení může 
být požádáno i v rámci předběžného 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušným orgánům musí být 
poskytnuty veškeré opravné prostředky 
v rámci dohledu, které jsou pro výkon 
jejich funkcí nezbytné. V mezích 
stanovených vnitrostátním právním 
rámcem vykonávají tyto opravné 
prostředky s cílem:

1. Příslušným orgánům musí být 
poskytnuty veškeré opravné prostředky 
v rámci dohledu, které jsou pro výkon 
jejich funkcí nezbytné. V mezích 
stanovených vnitrostátním právním 
rámcem mají alespoň tyto pravomoci:

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) požadovat, aby byla zaplacena 
kompenzace nebo přijato jiné nápravné 
opatření, aby nahradily jakoukoli 
finanční ztrátu či jiné poškození, které
vznikne investorovi v důsledku nějakého 
postupu nebo chování, které je v rozporu 
s touto směrnicí nebo s nařízením (EU) č. 
.../... [MiFIR].
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Or. en

Pozměňovací návrh 159
Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy poskytnou každoročně 
orgánu ESMA souhrnné informace týkající 
se všech správních opatření a sankcí 
uložených v souladu s odstavci 1 a 2.

3. Členské státy poskytnou každoročně 
orgánu ESMA souhrnné informace týkající 
se všech administrativních opatření 
a sankcí uvalených v souladu s odstavci 1 
a 2. ESMA informace zveřejní ve výroční 
zprávě.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem týkajících 
se postupů a forem předkládání informací 
uvedených v tomto článku.
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do …*.
Komisi je svěřena pravomoc k přijímání 
prováděcích technických norem 
uvedených v prvním pododstavci 
postupem podle článku 15 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
______________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
18 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento článek se vztahuje na: 1. Tento článek se vztahuje nejméně na:

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) investiční podnik, který opakovaně
neposkytne informace nebo zprávy 
klientům a nesplní povinnosti týkající se 
posouzení vhodnosti nebo způsobilosti 
v souladu s vnitrostátními prováděcími 
předpisy k článkům 24 a 25;

l) investiční podnik, který neposkytne 
informace nebo zprávy klientům a nesplní 
povinnosti týkající se posouzení vhodnosti 
nebo způsobilosti v souladu 
s vnitrostátními prováděcími předpisy 
k článkům 24 a 25;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Návrh směrnice
Článek 75 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) investiční podnik, který při provádění 
příkazů opakovaně nedosáhne nejlepšího 
možného výsledku pro klienty a který 
nezavede opatření v souladu 
s vnitrostátními prováděcími předpisy 
k článku 27 a článku 28;

n) investiční podnik, který při provádění 
příkazů nedosáhne nejlepšího možného 
výsledku pro klienty a který nezavede 
opatření v souladu s vnitrostátními 
prováděcími předpisy k článku 27 a článku 
28;

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) řídící orgán poskytovatele služby 
údajů, který nesplní své povinnosti 
v souladu s článkem 65;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – písm. r b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

rb) APA, CTP nebo ARM, který nesplňuje 
své organizační požadavky v souladu 
s článkem 66, 67 či 68;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) regulovaný trh, organizátora trhu nebo 
investiční podnik, který opakovaně
nezveřejní informace v souladu s články 3, 
5, 7 nebo 9 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR];

s) regulovaný trh, organizátora trhu nebo 
investiční podnik, který nezveřejní 
informace v souladu s články 3, 5, 7 nebo 9 
nařízení (EU) č. …/… [MiFIR];

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – písm. t
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) investiční podnik, který opakovaně
nezveřejní informace v souladu s články 
13, 17, 19 a 20 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR];

t) investiční podnik, který nezveřejní 
informace v souladu s články 13, 17, 19 a 
20 nařízení (EU) č. …/… [MiFIR];

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – bod u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) investiční podnik, který opakovaně
nevykáže transakce příslušným orgánům 
v souladu s článkem 23 nařízení (EU) č. 
…/… [MiFIR];

u) investiční podnik, který nevykáže 
transakce příslušným orgánům v souladu 
s článkem 23 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR];

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – písm. z

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

z) investiční podnik, který uvádí finanční 
nástroje na trh, distribuuje je nebo je 
prodává anebo který provádí druh finanční 
činnosti nebo si osvojí praktiku v rozporu 
se zákazy nebo omezeními uloženými na 
základě článku 32 nařízení (EU) č. …/… 
[MiFIR].

z) investiční podnik, který uvádí finanční 
nástroje na trh, distribuuje je nebo je 
prodává anebo který provádí druh finanční 
činnosti nebo si osvojí praktiku v rozporu 
se zákazy nebo omezeními uloženými na 
základě článku 31 nebo 32 nařízení (EU) 
č. …/… [MiFIR].

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – první pododstavec – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v případě fyzické osoby správní 
peněžitou sankci ve výši až 
5 000 000 EUR nebo v členských státech, 
kde euro není úřední měnou, odpovídající 
hodnota ve vnitrostátní měně k datu vstupu 
této směrnice v platnost;

f) v případě fyzické osoby správní 
peněžitou sankci ve výši až 10 000 000 
EUR nebo v členských státech, kde euro 
není úřední měnou, odpovídající hodnota 
ve vnitrostátní měně k datu vstupu této 
směrnice v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud lze výhodu získanou porušením 
předpisů stanovit, členské státy zajistí, aby 
její maximální úroveň nebyla nižší než 
dvojnásobná výše této výhody.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou oprávnit 
příslušné orgány, aby uložily dodatečné 
druhy sankcí nebo aby uložily sankce 
přesahující částky uvedené v odst. 2 písm. 
e), f) a g), za podmínky, že jsou v souladu 
s článkem 76.

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy oprávní příslušné 
orgány, aby uložily odrazující, účinné a 
přiměřené sankce za porušování této 
směrnice a nařízení EU č. …/… [MiFIR], 
které nejsou uvedené v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán ESMA vydá pro příslušné orgány 
v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 
č. 1095/2010 pokyny k druhům správních 
opatření a sankcí a úrovni správních 
peněžitých sankcí.

2. Orgán ESMA vydá do ...* pro příslušné 
orgány v souladu s článkem 16 nařízení 
(EU) č. 1095/2010 pokyny k druhům 
správních opatření a sankcí a úrovni 
správních peněžitých sankcí.

__________________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tímto článkem není dotčena možnost 
příslušných orgánů uplatnit, jsou-li 
k tomu oprávněny dle vnitrostátních 
právních předpisů, trestněprávní postih. 
Jakýkoli uložený trestněprávní postih se 
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zohlední při určování druhu a úrovně 
jakékoli správní sankce, pokud se kromě 
trestněprávního postihu navíc používá.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Návrh směrnice
Článek 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 78 vypouští se
Předkládání informací týkajících se 
sankcí orgánu ESMA
1. Členské státy poskytnou každoročně 
orgánu ESMA souhrnné informace 
týkající se všech správních opatření nebo 
správních sankcí uložených v souladu 
s článkem 73. Orgán ESMA tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě.
2. Pokud příslušný orgán zveřejní správní 
opatření nebo správní sankci, oznámí tuto 
skutečnost současně orgánu ESMA. 
V případě, že se zveřejněné správní 
opatření nebo správní sankce týká 
investičního podniku, orgán ESMA 
připojí odkaz na zveřejněnou sankci 
v rejstříku investičních podniků zřízeném 
podle čl. 5 odst. 3.
3. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem týkajících 
se postupů a forem předkládání informací 
uvedených v tomto článku.
Komisi je svěřena pravomoc k přijímání 
prováděcích technických norem 
uvedených v prvním pododstavci 
postupem podle článku 15 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[XX].
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Or. en

Pozměňovací návrh 177
Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány, všechny osoby, které pro příslušné 
orgány pracují nebo pracovaly, nebo 
subjekty, na které jsou přeneseny 
pravomoci podle čl. 69 odst., jakož i 
auditoři a experti pověření příslušnými 
orgány, byli vázáni povinností zachovat 
služební tajemství. Nesmějí sdělit 
žádné důvěrné informace, které se dozvědí 
při plnění svých povinností, s výjimkou 
souhrnné či celkové formy tak, aby nebylo 
možno určit totožnost jednotlivých 
investičních podniků, organizátorů trhu, 
regulovaných trhů nebo jiné osoby, aniž 
jsou dotčeny požadavky vnitrostátního 
trestního práva nebo jiných ustanovení této 
směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány, všechny osoby, které pro příslušné 
orgány pracují nebo pracovaly, nebo 
subjekty, na které jsou přeneseny 
pravomoci podle čl. 69 odst., jakož i 
auditoři a experti pověření příslušnými 
orgány, byli vázáni povinností zachovat 
služební tajemství. Nesmějí sdělit 
žádné důvěrné informace, které se dozvědí 
při plnění svých povinností, s výjimkou 
souhrnné či celkové formy tak, aby nebylo 
možno určit totožnost jednotlivých 
investičních podniků, organizátorů trhu, 
regulovaných trhů nebo jiné osoby, aniž 
jsou dotčeny požadavky vnitrostátního 
trestního práva nebo jiných ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. .../... 
[MiFIR].

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny požadavky 
vnitrostátního trestního práva, mohou
příslušné orgány, subjekty nebo fyzické či 
právnické osoby jiné než příslušné orgány, 
které získají důvěrné informace podle této 
směrnice, tyto informace použít v případě 
příslušných orgánů v rámci působnosti této 
směrnice pouze k plnění svých povinností 
a výkonu svých funkcí nebo v případě 

3. Aniž jsou dotčeny požadavky 
vnitrostátního trestního práva, mohou 
příslušné orgány, subjekty nebo fyzické či 
právnické osoby jiné než příslušné orgány, 
které získají důvěrné informace podle této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. .../... 
[MiFIR], tyto informace použít v případě 
příslušných orgánů v rámci působnosti této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. .../... 
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jiných orgánů, subjektů nebo fyzických či 
právnických osob k účelu, ke kterému jim 
byly poskytnuty, nebo v rámci správních 
nebo soudních řízení, která s výkonem 
těchto funkcí konkrétně souvisejí. Pokud 
s tím však příslušný orgán nebo jiný orgán, 
subjekt nebo osoba sdělující informace 
souhlasí, může orgán, který je obdržel, tyto 
informace použít pro jiné účely.

[MiFIR] pouze k plnění svých povinností 
a výkonu svých funkcí nebo v případě 
jiných orgánů, subjektů nebo fyzických či 
právnických osob k účelu, ke kterému jim 
byly poskytnuty, nebo v rámci správních 
nebo soudních řízení, která s výkonem 
těchto funkcí konkrétně souvisejí. Pokud 
s tím však příslušný orgán nebo jiný orgán, 
subjekt nebo osoba sdělující informace 
souhlasí, může orgán, který je obdržel, tyto 
informace použít pro jiné účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré důvěrné informace přijaté, 
vyměněné nebo předané podle této 
směrnice podléhají služebnímu tajemství 
podle tohoto článku. Tento článek však 
nebrání příslušným orgánům ve výměně 
nebo předávání důvěrných informací 
v souladu s touto směrnicí nebo jinými 
směrnicemi vztahujícími se na investiční 
podniky, úvěrové instituce, penzijní fondy, 
SKIPCP, zprostředkovatele pojištění 
a zajištění, pojišťovny, regulované trhy 
nebo organizátory trhů či jiné subjekty se 
souhlasem příslušného orgánu nebo jiného 
orgánu, subjektu, fyzické či právnické 
osoby, které informace poskytly.

4. Veškeré důvěrné informace přijaté, 
vyměněné nebo předané podle této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. .../... 
[MiFIR] podléhají služebnímu tajemství 
podle tohoto článku. Tento článek však 
nebrání příslušným orgánům ve výměně 
nebo předávání důvěrných informací 
v souladu s touto směrnicí nebo nařízením 
(EU) č. .../... [MiFIR] nebo jinými 
směrnicemi nebo nařízeními vztahujícími 
se na investiční podniky, úvěrové instituce, 
penzijní fondy, SKIPCP, zprostředkovatele 
pojištění a zajištění, pojišťovny, 
regulované trhy nebo organizátory trhů či 
jiné subjekty se souhlasem příslušného 
orgánu nebo jiného orgánu, subjektu, 
fyzické či právnické osoby, které 
informace poskytly.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány různých členských států 
vzájemně spolupracují, kdykoli je to 
nezbytné pro účely plnění jejich úkolů 
podle této směrnice, a využívají své 
pravomoci stanovené v této směrnici nebo 
ve vnitrostátním právu.

Příslušné orgány různých členských států 
vzájemně spolupracují, kdykoli je to 
nezbytné pro účely plnění jejich úkolů 
podle této směrnice nebo nařízení (EU) č. 
.../... [MiFIR], a využívají své pravomoci 
stanovené v této směrnici nebo v nařízení 
(EU) č. .../... [MiFIR] nebo 
ve vnitrostátním právu.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K usnadnění a urychlení spolupráce, a 
zejména výměny informací, určí členské 
státy jediný příslušný orgán jako kontaktní 
místo pro účely této směrnice. Členské 
státy sdělí Komisi, Evropskému orgánu 
dohledu (Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy) a ostatním členským státům 
názvy orgánů, které určí k přijímání žádostí 
o výměnu informací nebo o spolupráci 
podle tohoto odstavce. Orgán ESMA 
zveřejní seznam těchto orgánů na svých 
internetových stránkách a aktualizuje jej.

„K usnadnění a urychlení spolupráce, a 
zejména výměny informací, určí členské 
státy jediný příslušný orgán jako kontaktní 
místo pro účely této směrnice a nařízení 
(EU) č..…/… [MiFIR]. Členské státy sdělí 
Komisi, Evropskému orgánu dohledu 
(Evropskému orgánu pro cenné papíry 
a trhy) a ostatním členským státům názvy 
orgánů, které určí k přijímání žádostí 
o výměnu informací nebo o spolupráci 
podle tohoto odstavce. Orgán ESMA 
zveřejní seznam těchto orgánů na svých 
internetových stránkách a aktualizuje jej.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud má příslušný orgán závažné 
důvody se domnívat, že subjekty, které 

4. Pokud má příslušný orgán závažné 
důvody se domnívat, že subjekty, které 
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nespadají pod jeho dohled, jednají nebo 
jednaly na území jiného členského státu 
v rozporu s touto směrnicí, oznámí to v co 
nejpodrobnějším rozsahu příslušnému 
orgánu jiného členského státu a orgánu 
ESMA. Příslušný orgán, který obdržel 
takové oznámení, přijme vhodná opatření. 
Vyrozumí rovněž příslušný orgán, který 
provedl oznámení, a orgán ESMA 
o výsledku opatření a v rámci možností 
o zásadním vývoji, k němuž došlo 
v mezidobí. Tímto odstavcem není dotčena 
pravomoc příslušného orgánu, který 
provedl oznámení.

nespadají pod jeho dohled, jednají nebo 
jednaly na území jiného členského státu 
v rozporu s touto směrnicí nebo nařízením 
(EU) č..…/… [MiFIR], oznámí to v co 
nejpodrobnějším rozsahu příslušnému 
orgánu jiného členského státu a orgánu 
ESMA. Příslušný orgán, který obdržel 
takové oznámení, přijme vhodná opatření. 
Vyrozumí rovněž příslušný orgán, který 
provedl oznámení, a orgán ESMA 
o výsledku opatření a v rámci možností 
o zásadním vývoji, k němuž došlo 
v mezidobí. Tímto odstavcem není dotčena 
pravomoc příslušného orgánu, který 
provedl oznámení.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem pro 
standardní formuláře, šablony a postupy 
pro ujednání o spolupráci uvedené 
v odstavci 2.

8. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem pro 
standardní formuláře, šablony a postupy 
pro ujednání o spolupráci uvedené 
v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do …*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Návrh směrnice
Čl. 84 – název (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce mezi příslušnými orgány při 
činnostech dohledu, kontrole na místě 
nebo vyšetřování

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].

Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
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[31. prosince 2016]. nejpozději do …*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států, které 
byly pro účely této směrnice v souladu 
s čl. 83 odst. 1 určeny jako kontaktní místa, 
si ihned vzájemně poskytnou informace 
vyžadované pro účely plnění úkolů 
příslušných orgánů určených v souladu 
s čl. 69 odst. 1 a stanovené v předpisech 
přijatých na základě této směrnice.

1. Příslušné orgány členských států, které 
byly pro účely této směrnice a nařízení 
(EU) č..…/… [MiFIR] v souladu s čl. 83 
odst. 1 určeny jako kontaktní místa, si 
ihned vzájemně poskytnou informace 
vyžadované pro účely plnění úkolů 
příslušných orgánů určených v souladu 
s čl. 69 odst. 1 a stanovené v předpisech 
přijatých na základě této směrnice a 
nařízení (EU) č..…/… [MiFIR].

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány, které si podle této 
směrnice vyměňují informace s jinými 
příslušnými orgány, mohou v okamžiku 
sdělení informací uvést, že tyto informace 
nesmějí být bez jejich výslovného souhlasu 
zveřejněny, a v tom případě lze výměnu 
těchto informací provádět výhradně pro 
účely, pro které tyto orgány daly souhlas.

Příslušné orgány, které si podle této 
směrnice nebo nařízení (EU) č..…/… 
[MiFIR] vyměňují informace s jinými 
příslušnými orgány, mohou v okamžiku 
sdělení informací uvést, že tyto informace 
nesmějí být bez jejich výslovného souhlasu 
zveřejněny, a v tom případě lze výměnu 
těchto informací provádět výhradně pro 
účely, pro které tyto orgány daly souhlas.
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Or. en

Pozměňovací návrh 190
Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do …*.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Tento článek, ani články 81 a 92 nebrání 
příslušnému orgánu, aby předával orgánu 
ESMA, Evropské radě pro systémová 
rizika, centrálním bankám, Evropskému 
systému centrálních bank a Evropské 
centrální bance jako měnovým orgánům 
a případně jiným orgánům veřejné moci 
příslušným pro dohled nad platebními 
systémy a systémy vypořádání důvěrné 
informace určené k plnění jejich úkolů; 
podobně mohou tyto orgány nebo instituce 
předávat příslušným orgánům informace, 
které mohou příslušné orgány potřebovat 
pro účely plnění svých funkcí podle této 
směrnice.

5. Tento článek, ani články 81 a 92 nebrání 
příslušnému orgánu, aby předával orgánu 
ESMA, Evropské radě pro systémová 
rizika, centrálním bankám, Evropskému 
systému centrálních bank a Evropské 
centrální bance jako měnovým orgánům 
a případně jiným orgánům veřejné moci 
příslušným pro dohled nad platebními 
systémy a systémy vypořádání důvěrné 
informace určené k plnění jejich úkolů;
podobně mohou tyto orgány nebo instituce 
předávat příslušným orgánům informace, 
které mohou příslušné orgány potřebovat 
pro účely plnění svých funkcí podle této 
směrnice nebo nařízení (EU) č..…/… 
[MiFIR].

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) spolupracovat, jak je stanoveno 
v článku 83;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) by takové šetření, ověřování na místě, 
činnost dohledu nebo výměna informací 
mohly nepříznivě ovlivnit svrchovanost, 
bezpečnost nebo veřejný pořádek 
dožádaného členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Návrh směrnice
Čl. 88 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
[31. prosince 2016].

Orgán ESMA tyto návrhy prováděcích 
technických norem předloží Komisi 
nejpozději do …*.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 195
Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány neprodleně poskytnou 
orgánu ESMA veškeré informace nezbytné 
k tomu, aby mohl tento orgán plnit své 
povinnosti podle této směrnice a v souladu 
s článkem 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.

2. Příslušné orgány neprodleně poskytnou 
orgánu ESMA veškeré informace nezbytné 
k tomu, aby mohl tento orgán plnit své 
povinnosti podle této směrnice a podle
nařízení (EU) č..…/… [MiFIR]
a v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 
1095/2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Návrh směrnice
Článek 91 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91a
Ochrana údajů

Pokud jde o zpracování osobních údajů 
členskými státy v rámci této směrnice a 
nařízení (EU) č. .../... [MiFIR], použijí 
příslušné orgány ustanovení směrnice 
95/46/ES a vnitrostátní pravidla 
k zajištění uplatňování této směrnice. 
Pokud jde o zpracování osobních údajů 
orgánem ESMA v rámci této směrnice a 
nařízení (EU) č. .../... [MiFIR], řídí se 
ESMA ustanoveními nařízení (ES) 
č. 45/2001.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k příjímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94, pokud jde o čl. 2 odst. 3, čl. 
4 odst. 1 a 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, 
čl. 17 odst. 6, čl. 23 odst. 3, čl. 24 odst. 8, 
čl. 25 odst. 6, čl. 27 odst. 7, čl. 28 odst. 3, 
čl. 30 odst. 5, čl. 32 odst. 3, čl. 35 odst. 8, 
čl. 44 odst. 4, čl. 51 odst. 7, čl. 52 odst. 6, 
čl. 53 odst. 4, čl. 59 odst. 3, čl. 60 odst. 5, 
čl. 66 odst. 6 a 7, čl. 67 odst. 3, 7 a 8, čl. 68 
odst. 5, čl. 83 odst. 7 a čl. 99 odst. 2.

Komise je zmocněna k příjímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94, pokud jde o čl. 2 odst. 3, čl. 
4 odst. 3, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 
17 odst. 6, čl. 23 odst. 3, čl. 24 odst. 8, čl. 
25 odst. 6, čl. 27 odst. 7, čl. 28 odst. 3, čl. 
30 odst. 5, čl. 32 odst. 3, čl. 35 odst. 8, čl. 
44 odst. 4, čl. 51 odst. 7, čl. 52 odst. 6, čl. 
53 odst. 4, čl. 60 odst. 5, čl. 66 odst. 6 a 7, 
čl. 67 odst. 3, 7 a 8, čl. 68 odst. 5 a čl. 83 
odst. 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 93 vstupuje v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců
od jeho oznámení žádné námitky nebo 
pokud před uplynutím této lhůty Evropský 
parlament i Rada uvědomí Komisi o tom, 
že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 3, 13 odst. 1, čl. 16 
odst. 12, čl. 17 odst. 6, čl. 23 odst. 3, čl. 24 
odst. 8, čl. 25 odst. 6, čl. 27 odst. 7, čl. 28 
odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 32 odst. 3, čl. 35 
odst. 8, čl. 44 odst. 4, čl. 51 odst. 7, čl. 52 
odst. 6, čl. 53 odst. 4, čl. 60 odst. 5, čl. 66 
odst. 6, čl. 66 odst. 7, čl. 67 odst. 3, čl. 67 
odst. 7, čl. 67 odst. 8, čl. 68 odst. 5 a čl. 83 
odst. 7 vstupuje v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví ve lhůtě tří měsíců od jeho 
oznámení žádné námitky nebo pokud před 
uplynutím této lhůty Evropský parlament i 
Rada uvědomí Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro přijímání prováděcích aktů podle 
článků 41 a 60 je Komisi nápomocen 
Evropský výbor pro cenné papíry, zřízený 
rozhodnutím Komise 2001/528/ES. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen Evropský výbor 
pro cenné papíry, zřízený rozhodnutím 
Komise 2001/528/ES. Tento výbor je 
výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011 
s ohledem na ustanovení článku 8 
uvedeného nařízení.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uplynutím [dvou let od použití 
MiFID, jak je uvedeno v článku 97]
Komise předloží po konzultaci s orgánem 
ESMA zprávu Evropskému parlamentu a 
Radě o:

1. Před ...* Komise předloží po konzultaci 
s orgánem ESMA zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o:

______________
*Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
42 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 202
Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) fungování organizovaných obchodních 
systémů s přihlédnutím ke zkušenostem 
příslušných orgánů v oblasti dohledu, 
k počtu systémů OTF povolených v EU a 
k jejich podílu na trhu;

a) fungování organizovaných obchodních 
systémů s přihlédnutím ke zkušenostem 
příslušných orgánů v oblasti dohledu, 
k počtu systémů OTF povolených v EU a 
k jejich podílu na trhu, a zejména 
posouzení toho, zda jsou nutné jakékoli 
úpravy definice OTF a že zůstává 
příhodným rozsah nástrojů, které uvádí 
kategorie OTF;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Návrh směrnice
Článek 96 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 96a
Zaměstnanci a zdroje ESMA

Orgán ESMA posoudí do ...* personální 
a finanční potřeby vyplývající z toho, že se 
orgán ujme svých pravomocí a povinností 
v souladu s touto směrnicí a nařízením 
(EU) č. .../... [MiFIR], a předloží zprávu 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.
______________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
18 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 204
Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [….]. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 1 až 5, 7, 9, 10, 13 až 25, 
27 až 32, 34 až 37, 39, 41 až 46, 48, 51 až 
54, 59 až 69a, 71 až 77, 79, 80, 83, 84, 85, 
87 až 90, 92 až 99 a přílohami I a II [výčet 
všech článků, ve kterých byly učiněny 
významné změny oproti směrnici 
2004/39/ES] do ...*. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

______________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 2 
roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy tyto předpisy použijí od […]
s výjimkou ustanovení provádějících do 
vnitrostátního práva čl. 67 odst. 2, který se 
použije od [2 roky ode dne použitelnosti 
zbytku směrnice].

Členské státy tyto předpisy použijí od ...*
s výjimkou ustanovení provádějících do 
vnitrostátního práva čl. 67 odst. 2, který se 
použije od ...**.

______________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
30 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.
** Pro Úř. věst. vložte prosím datum: 
42 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Návrh směrnice
Článek 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2004/39/ES a její následné 
změny se zrušují s účinkem ode dne […]. 
Odkazy na směrnici 2004/39/ES nebo na 
směrnici 93/22/EHS se považují za odkazy 
na tuto směrnici. Odkazy na pojmy 
definované ve směrnici 2004/39/ES nebo 
ve směrnici 93/22/EHS nebo na jejich 
články se považují za odkazy na 
odpovídající pojmy definované v této 
směrnici nebo na odpovídající články této 
směrnice.

Směrnice 2004/39/EHS ve znění aktů 
uvedených v části A přílohy IIa se zrušuje
s účinkem od ...*, aniž jsou dotčeny 
povinnosti členských států týkající se lhůt 
pro provedení směrnice 2004/39/ES 
uvedených v části B přílohy IIa této 
směrnice do vnitrostátních právních 
předpisů. Odkazy na směrnici 2004/39/ES 
nebo na směrnici 93/22/EHS se považují za 
odkazy na tuto směrnici nebo na nařízení 
(EU) č. .../... [MiFIR] v souladu se 
srovnávacími tabulkami uvedenými v části 
A přílohy IIb pro směrnici 2004/39/ES 
nebo v části B uvedené přílohy pro 
směrnici 93/22/EHS. Odkazy na pojmy 
definované ve směrnici 2004/39/ES nebo 
ve směrnici 93/22/EHS nebo na jejich 
články se považují za odkazy na 
odpovídající pojmy definované v této 
směrnici nebo na odpovídající články této 
směrnice.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Návrh směrnice
Čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Stávající podniky ze třetích zemí mohou 
nadále poskytovat služby a provádět 
činnosti v členských státech v souladu 

1. Finanční instituce ze třetích zemí 
mohou nadále poskytovat služby a 
provádět činnosti prostřednictvím poboček 
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s vnitrostátními režimy do [4 roky po 
vstupu této směrnice v platnost].

v členských státech v souladu 
s vnitrostátními režimy, do jednoho roku 
poté, co Komise přijme rozhodnutí ve 
vztahu k příslušné třetí zemi v souladu 
s čl. 41 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Návrh směrnice
Čl. 99 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 94 k prodloužení doby 
použitelnosti odstavce 1, s ohledem na 
rozhodnutí o rovnocennosti, které již 
Komise přijala v souladu s čl. 41 odst. 3 a 
na očekávaný vývoj právního a 
dohledového rámce ve třetích zemích.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) opce, futures, swapy, dohody 
o budoucích úrokových sazbách a jakékoli 
jiné derivátové smlouvy týkající se 
cenných papírů, měn, úrokových sazeb či 
výnosů nebo jiné derivátové nástroje, 
finanční indexy nebo finanční míry, které 
lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti;

Netýká se českého znění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 210
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) opce, futures, swapy, dohody 
o budoucích úrokových sazbách a jakékoli 
jiné derivátové smlouvy týkající se 
klimatických proměnných, sazeb 
přepravného nebo měr inflace či jiných 
oficiálních ekonomických statistických 
údajů, které musejí být vypořádány 
v hotovosti nebo mohou být vypořádány 
v hotovosti na žádost jedné ze stran 
z jiného důvodu než z důvodu neplnění 
nebo z jiného důvodu ukončení, i další 
derivátové smlouvy týkající se majetku, 
práv, závazků, indexů a měr neuvedených 
jinde v tomto oddílu, které mají znaky 
jiných derivátových finančních nástrojů, 
mimo jiné s ohledem na to, zda jsou 
obchodovány na regulovaném trhu , 
v systému OTF nebo MTF, zúčtovány 
a vypořádány prostřednictvím uznávaných 
zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy 
k dodatkové úhradě.

(10) opce, futures, swapy, dohody 
o budoucích úrokových sazbách a jakékoli 
jiné derivátové smlouvy týkající se 
klimatických proměnných, sazeb 
přepravného, emisních povolenek nebo 
měr inflace či jiných oficiálních 
ekonomických statistických údajů, které 
musejí být vypořádány v hotovosti nebo 
mohou být vypořádány v hotovosti na 
žádost jedné ze stran z jiného důvodu než 
z důvodu neplnění nebo z jiného důvodu 
ukončení, i další derivátové smlouvy 
týkající se majetku, práv, závazků, indexů 
a měr neuvedených jinde v tomto oddílu, 
které mají znaky jiných derivátových 
finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem 
na to, zda jsou obchodovány na 
regulovaném trhu , v systému OTF nebo 
MTF, zúčtovány a vypořádány 
prostřednictvím uznávaných zúčtovacích 
středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové 
úhradě.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Další specifikace ve vztahu k bodům 
7 a 10
1. Pro účely bodu 7 se smlouva, která není 
spotovým kontraktem ve smyslu odstavce 
2 tohoto článku, a která nespadá do 
působnosti odstavce 4, považuje za 
smlouvu, která má vlastnosti jiných 
derivátových finančních nástrojů a 
neslouží ke komerčním účelům, jestliže 
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splňuje tyto podmínky:
a) splňuje některé z těchto kritérií:
i) smlouva je obchodována na trhu nebo 
v obchodním systému ve třetí zemi, který 
plní podobné funkce jako regulovaný trh 
nebo MTF nebo OTF,
ii) je výslovně uvedeno, že bude 
obchodována nebo že se na ni vztahují 
pravidla regulovaného trhu, MTF, OTF 
nebo systému obchodování ve třetí zemi,
iii) je výslovně uvedeno, že je rovnocenná 
kontraktu, s nímž se obchoduje na 
regulovaném trhu, v MTF, OTF nebo 
v systému obchodování ve třetí zemi;
b) zúčtuje ji zúčtovací středisko či jiný 
subjekt vykonávající tytéž funkce jako 
centrální protistrana, anebo existují 
dohody o zaplacení nebo poskytnutí marže 
v souvislosti se smlouvou;
c) má standardní formu, takže zejména 
cena, série, termín dodání či jiné 
podmínky se určují hlavně odkazem na 
pravidelně zveřejňované ceny, na 
standardní série či standardní termín 
dodání.
2. Spotovým kontraktem se pro účely 
odstavce 1 rozumí smlouva o prodeji 
komodity, aktiva nebo práva, podle jejichž 
podmínek je dodání naplánováno na 
pozdější z těchto termínů:
a) dva obchodní dny;
b) termín, který je u dané komodity, aktiva 
či práva na trhu všeobecně akceptován 
jako standardní dodací lhůta.
Smlouva však není spotovým kontraktem, 
jestliže se smluvní strany bez ohledu na 
výslovné podmínky smlouvy shodly na 
tom, že dodávka podkladového aktiva se 
odkládá a neuskuteční se ve lhůtě 
uvedené v prvním pododstavci.
3. Pro účely bodu 10 se má za to, že 
derivátová smlouva odvozená od 
podkladového aktiva, o němž se zmiňuje 
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citovaný oddíl, má vlastnosti jiného 
derivátového finančního nástroje, jestliže 
je splněna jedna z těchto podmínek:
a) její vypořádání se provede v hotovosti 
nebo může být provedeno v hotovosti, 
pokud si tuto možnost vybere jedna nebo 
více stran jinak než z důvodu neplnění 
nebo jiného důvodu k vypovězení;
b) tato smlouva je obchodována na 
regulovaném trhu, v MTV nebo OTF;
c) v souvislosti s danou smlouvou jsou 
splněny podmínky uvedené v odstavci 1.
4. Pro účely bodu 7 se na smlouvu pohlíží 
jako na smlouvu sloužící ke komerčním 
účelům a jako na smlouvu, která nemá 
znaky jiných derivátových finančních 
nástrojů pro účely bodů 7 a 10, jestliže ji 
uzavřel provozovatel či správce 
energetické rozvodné sítě, mechanismu na 
vyrovnávání oběhu energie či sítě 
ropovodů a v daném čase je nutno 
udržovat rovnováhu mezi dodávkami a 
spotřebou energie.
5. Kromě derivátových smluv toho typu, 
uvedené v bodu 10, spadá do tohoto bodu i 
derivátová smlouva, která se týká některé 
z následujících možností, jestliže splňuje 
kritéria obsažená v uvedeném bodu i 
v odst. 3:
a) přenosová kapacita telekomunikačních 
sítí;
b) skladovací kapacita pro komoditu;
c) přenosová nebo dopravní kapacita pro 
komodity, ať už tuto kapacitu představují 
kabely, potrubí nebo jiné prostředky;
d) podpora, úvěr, povolenka, právo nebo 
podobné aktivum přímo související 
s dodávkami, rozvodem či spotřebou 
energie získané z obnovitelných zdrojů;
e) geologická, environmentální nebo jiná 
fyzikální veličina;
f) jakékoli jiné aktivum nebo právo 
zaměnitelné povahy, kromě práva být 
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příjemcem služby, kterou lze převádět;
g) index nebo míra týkající se ceny, 
hodnoty nebo objemu obchodů 
s libovolnými aktivy, právy, službami či 
závazky.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod II.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přijmout zvláštní 
kritéria pro posouzení odborných 
schopností a znalostí obcí a místních 
veřejných orgánů, které žádají o statut 
profesionálního klienta. Tato kritéria 
mohou být alternativní nebo doplňková 
k těm, která jsou uvedena v předchozím 
odstavci.

Členské státy přijmou zvláštní kritéria pro 
posouzení odborných schopností a znalostí 
obcí a místních veřejných orgánů, které 
žádají o statut profesionálního klienta. Tato 
kritéria mohou být alternativní nebo 
doplňková k těm, která jsou uvedena 
v předchozím odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Návrh směrnice
Příloha II a – část A (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa
Část A

Zrušená směrnice a její následné změny 
(uvedené v článku 98)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, 
s. 1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/31/ES ze dne 5. dubna 2006 o trzích 
finančních nástrojů s ohledem na některé 
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lhůty (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 60).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/44/ES ze dne 5. září 2007 s ohledem 
na procesní pravidla a hodnotící kritéria 
pro obezřetnostní posuzování nabývání a 
zvyšování účastí ve finančním sektoru 
(Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/10/ES ze dne 11. března 2008 
o trzích finančních nástrojů s ohledem na 
prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Úř. 
věst. L 76, 19.3.2008, s. 33)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/78/ES ze dne 24. listopadu 2010 
s ohledem na pravomoci Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví), Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) a Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro cenné papíry 
a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, 
s. 120)

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Návrh směrnice
Příloha II a – část B (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (uvedené v článku 98)

Směrnice 2004/39/ES
Lhůty pro provedení: 31. ledna 2007

Období provádění 1. listopadu 2007
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Or. en

Pozměňovací návrh 215
Návrh směrnice
Příloha II b – název (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Srovnávací tabulky

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Návrh směrnice
Příloha II b – část A (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Část A

Tato směrnice Směrnice 2004/39/ES
Čl. 1 odst. 1 Čl. 1 odst. 1
Čl. 1 odst. 2
Čl. 1 odst. 3 Čl. 1 odst. 2
Článek 2 Článek 2
Čl. 3 odst. 1 a 2 Čl. 3 odst. 1 a 2
Čl. 3 odst. 3 a 4
Čl. 4 odst. 1
Čl. 4 odst. 2 Čl. 4 odst. 1
Čl. 4 odst. 3 Čl. 4 odst. 2
Článek 5 Článek 5
Článek 6 Článek 6
Čl. 7 odst. 1, 2, 3, 4 Čl. 7 odst. 1, 2, 3, 4
Čl. 7 odst. 5 Čl. 7 odst. 4
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Článek 8 Článek 8
Čl. 9 odst. 1, 2, 3, 4 Čl. 9 odst. 1
Čl. 9 odst. 5 Čl. 9 odst. 2
Čl. 9 odst. 6
Čl. 9 odst. 7 Čl. 9 odst. 3
Čl. 9 odst. 8 Čl. 9 odst. 4
Čl. 10 odst. 1 a 2 Čl. 10 odst. 1 a 2
Čl. 10 odst. 3
Čl. 11 odst. 1 Čl. 10 odst. 3
Čl. 11 odst. 2 Čl. 10 odst. 4
Čl. 11 odst. 3 Čl. 10 odst. 5
Čl. 11 odst. 4 Čl. 10 odst. 6
Článek 12 Článek 10a
Článek 13 Článek 10b
Článek 14 Článek 11
Článek 15 Článek 12
Čl. 16 odst. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 Čl. 13 odst. 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Čl. 16 odst. 7
Čl. 16 odst. 8 Čl. 13 odst. 7
Čl. 16 odst. 9 Čl. 13 odst. 8
Čl. 16 odst. 10
Čl. 16 odst. 11 Čl. 13 odst. 9
Čl. 16 odst. 12 Čl. 13 odst. 10
Článek 17
Čl. 18 odst. 1 a 2 Čl. 14 odst. 1 a 2
Čl. 18 odst. 3 Čl. 14 odst. 4
Čl. 18 odst. 4 Čl. 14 odst. 5
Čl. 18 odst. 5 Čl. 14 odst. 6
Čl. 18 odst. 6 Čl. 14 odst. 7
Čl. 18 odst. 7 a 8
Článek 19
Článek 20
Článek 21 Článek 16
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Článek 22 Článek 17
Článek 23 Článek 18
Čl. 24 odst. 1, 2 a 3 Čl. 19 odst. 1, 2 a 3
Čl. 24 odst. 4 Čl. 19 odst. 9
Čl. 24 odst. 5
Čl. 24 odst. 6
Čl. 24 odst. 7
Čl. 24 odst. 8
Čl. 25 odst. 1 Čl. 19 odst. 4
Čl. 25 odst. 2 Čl. 19 odst. 5
Čl. 25 odst. 3 Čl. 19 odst. 6
Čl. 25 odst. 4 Čl. 19 odst. 7
Čl. 25 odst. 5 Čl. 19 odst. 8
Čl. 25 odst. 6 Čl. 19 odst. 10
Čl. 25 odst. 7
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Přezkum směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) je nutno vnímat v kontextu odpovědi 
EU na finanční krizi. Směrnice MiFID I (2004/39/ES) vstoupila v účinnost 1. listopadu 2007, 
kdy nahradila směrnici o investičních službách (ISD). Byla doplněna prováděcím nařízením 
(ES č. 1287/2006) a prováděcí směrnicí (2006/73/ES). 

Skutečnost, že k revizi dochází pouhých pět let po zavedení směrnice MiFID I, má dvě 
příčiny: situace na trhu se změnila v důsledku technického pokroku, vstupu nových účastníků 
na trh a rozvoje složitějších obchodních strategií. Kromě toho je třeba MiFID v reakci na 
finanční krizi přezkoumat s cílem snížit systémové riziko a zajistit stabilitu finančních trhů i 
náležitou ochranu investorů. Proto Evropská komise dne 20. října 2011 navrhla nařízení a 
směrnici, které by společně směrnici 2004/39/ES nahradily.
Evropský parlament zahájil konzultace, což umožnilo všem zúčastněným stranám vyjádřit se. 
V zájmu plné transparentnosti bylo 193 reakcí zveřejněno na internetové stránce 
Hospodářského a měnového výboru (ECON). Kromě toho zpravodaj předložil tři pracovní 
dokumenty, které měly poskytnout přehled o směrnici MiFID I a pojmenovat některé klíčové 
aspekty návrhů Komise.Jelikož je přezkum MiFID důležitým krokem směrem 
k transparentním a účinným finančním trhům v Evropské unii, uvítal zpravodaj návrhy 
Komise jako takové, jelikož se jedná o jedno z hlavních témat jeho usnesení ze dne 
14. prosince 2010 o regulaci obchodování s finančními nástroji – tzv. „dark pools“ atd.
(2010/2075(INI)). Parlament ve svém usnesení požadoval mimo jiné další prověření 
vysokofrekvenčního obchodování a vhodnosti stávajících požadavků transparentnosti 
pro obchodní místa. Zpravodaj sice přivítal celkový zájem Komise zaručit, aby se 
veškeré organizované obchodování odehrávalo na regulovaných obchodních místech, 
avšak lituje, že se Komise neztotožnila s jedním z hlavních bodů usnesení Parlamentu, 
jímž bylo nezavádět novou kategorii obchodních míst – namísto toho Parlament 
navrhoval upravit požadavky na místa provádění stanovené ve směrnici MiFID I: 
regulované trhy (RM), mnohostranné obchodní systémy (MTF) a systematické 
internalizátory (SI).

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj podporuje návrh Komise rozšířit oblast působnosti směrnice MiFID a omezit 
výjimky, jelikož je zastáncem odstranění veškerých mezer regulačního rámce s cílem zajistit, 
aby žádná část trhu nezůstala neregulována. K zajištění toho, aby nebyly výjimky zneužívány, 
navrhuje zpravodaj stanovit povinnost osob podávat zprávy, v nichž by objasnily, proč je 
jejich činnost doplňková k činnosti hlavní. Orgán ESMA by měl vypracovat návrhy 
regulačních technických norem, které více upřesní kritéria pro určení doplňkových činností.

Komise posílí regulační rámec ochrany investorů, aby se zlepšila úroveň poskytování 
informací klientům o službách a provádění jejich příkazů. Zpravodaj tento cíl podporuje. Není 
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ovšem pro nově navrženou povinnost uvádět, zda je investiční poradenství nezávislé a zda je 
založeno na široké či užší analýze trhu, neboť omezení užívání slova „nezávislé“ může 
znamenat, že jiné formy poradenství budou mít negativní konotace. Z toho důvodu zvolil 
zpravodaj neutrálnější znění a navrhuje, aby klienti byli před poskytnutím poradenství 
informováni o tom, zda došlo k platbám od třetích stran a zda se poradenství vztahuje na 
omezený počet nástrojů. Klienti by dále měli být informováni o četnosti pravidelného 
posuzování vhodnosti finančních nástrojů. Správci portfolia by měli mít možnost přijímat 
materiální stimuly, ovšem přijetí jakéhokoli stimulu by mělo být naprosto transparentní a 
klient by o něm měl být informován před uzavřením smlouvy. Zpravodaj dále zavádí novou 
povinnost, aby investiční podniky při navrhování nového produktu upřesnily cílovou skupinu 
v rámci kategorie profesionálních nebo neprofesionálních klientů a zajistily, aby byl produkt 
navržen tak, aby odpovídal potřebám těchto klientů a byl nabízen klientům v rámci cílové 
skupiny. A konečně se zpravodaj domnívá, že mezi informace, které je nutné o klientovi 
získat, by měla patřit i informace o jeho rizikové toleranci.

Co se týče uchovávání záznamů, Komise navrhuje, aby tyto záznamy obsahovaly i 
telefonické hovory a elektronickou komunikaci. Jelikož však může být požadavek přístupu 
k takovým záznamům v rozporu s vnitrostátními právními předpisy na ochranu údajů a 
soukromí jednotlivce, zpravodaj navrhuje, aby členské státy mohly místo záznamů uznávat 
jako odpovídající prostředek dokumentace jejich alternativu, například zápis.

Zatímco směrnice MiFID I rozlišovala tři kategorie organizovaných míst provádění –
regulované trhy, systémy MTF a systematické internalizátory, jak již bylo zmíněno výše –
Komise nyní zavádí čtvrtou kategorii nazvanou organizované obchodní systémy (OTF). Pro 
všechna obchodní místa jsou zde totožné podmínky týkající se činnosti před uskutečněním 
obchodu a po jeho uskutečnění a téměř identické požadavky týkající se organizačních aspektů 
a dohledu nad trhem. Hlavním rozdílem mezi regulovanými trhy a MTF na jedné straně a 
OTF na straně druhé je, že OTF má určitou míru vlastního rozhodování ohledně způsobu 
provádění transakcí. Zpravodaj si klade otázku, zda je vytvoření nové kategorie správnou 
cestou k zachycení těch organizovaných míst, která dosud nejsou pokryta stávajícími 
kategoriemi. Ve snaze nevytvářet nové mezery v právních předpisech navrhuje omezit 
kategorii OTF jen na jiné než akciové nástroje a následně upravit doložku o přezkumu tak, 
aby zajišťovala, že se bude to, zda je tato kategorie zapotřebí a jaký má dopad, přezkoumávat.

Návrhy k MiFID II zahrnují konkrétní povinnosti uplatňované na každého, kdo provádí 
algoritmické obchodování, přičemž takové obchodování definují poměrně široce. Zpravodaj 
doporučuje individualizovanější přístup a navrhuje definici vysokofrekvenčního obchodování 
a strategie vysokofrekvenčního obchodování tak, aby se vymezila konkrétní podskupina 
algoritmického obchodování, a dále navrhuje zákaz přímého elektronického přístupu. 
Zpravodaj dále uznává návrhy Komise, aby regulované trhy, MTF a OTF zajistily, že jejich 
systémy budou odolné vůči mimořádným situacím na trhu, a že budou zavedeny řádné 
přerušovací mechanismy a opatření k zajištění obchodní kontinuity. Zpravodaj takový 
přístup vítá, má k němu však tři návrhy, které jej mají upevnit: za prvé: za účelem zpomalení 
obchodování a toků příkazů navrhuje, že všechny příkazy by měly být platné alespoň 
500 milisekund; za druhé: pro všechna obchodní místa by měly existovat parametry 
k zastavení obchodování, které by měly být nahlášeny příslušným orgánům a orgánu ESMA, 
jenž by je měl zveřejnit na svých internetových stránkách; za třetí: požadovat, aby obchodní 
místa zajistila, že jejich struktura poplatků zahrnuje vyšší poplatky pro vydaný příkaz, který 
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byl zrušen, než pro příkaz provedený a vyšší poplatky pro účastníky trhu, kteří zadávají 
vysoký podíl zrušených příkazů.

Komise navrhuje zpřísnit ustanovení v oblasti správy a řízení společností s ohledem na 
profil, úlohu a povinnosti výkonných i nevýkonných ředitelů a vyváženost ve složení řídících 
orgánů. Zpravodaj zpřísňuje pravidla pro řídící orgány obchodních míst a navrhuje, aby jedna 
osoba nemohla vykonávat více než jednu výkonnou či dvě nevýkonné vedoucí funkce 
současně, zároveň by však byla zachována možnost vykonávat současně výkonnou a 
nevýkonnou vedoucí funkci v rámci téže skupiny. Současně by měly být zavedeny účinné 
systémy, které by odhalily a řešily střet zájmů.

Komise vytváří novou podkategorii trhů, které jsou zpravidla organizovány jako systém MTF, 
a to trhy pro růst malých a středních podniků (MSP). Zpravodaj tento cíl sice podporuje, 
není si však jist praktickým přínosem označování některých trhů jako trhů pro růst MSP a 
navrhuje, že by tato koncepce měla přinejmenším vycházet ze standardizované definice MSP 
v EU.

Podle Komise by všechna obchodní místa, na nichž se obchoduje s komoditními deriváty, 
měla přijmout vhodné limity pozic nebo jiná opatření k zajištění řádného fungování trhu a 
poskytování standardizovaných informací. Obecně zpravodaj tento přístup vítá, jelikož 
podporuje snahu zabránit nadměrným spekulacím ohledně cen potravin. Jsou však nutné 
určité úpravy a zpřísnění. Podle mínění zpravodaje by využití kontrol pozic mělo být 
doplňkem, nikoli alternativou k využívání limitů pozic. Při stanovení těchto limitů by však 
mělo být rozlišováno mezi pozicemi spjatými s obchodní činností v souvislosti s komoditou a 
ostatními pozicemi. Podrobnější upřesnění limitů k počtu smluv by měl dále upravit orgán 
ESMA v návrhu regulačních norem.

Co se týče konsolidace údajů, všechny společnosti by měly mít povinnost zveřejňovat své 
obchodní zprávy prostřednictvím schváleného systému zveřejňování a umožnit tak účinné 
srovnání cen a obchodů uskutečňovaných ve všech obchodních místech. Zpravodaj návrh 
Komise podporuje, upozorňuje však, že by se všemi údaji mělo být nakládáno 
nediskriminačně.

Režim třetích zemí navrhovaný Komisí se zakládá na posouzení rovnocennosti právního 
systému třetí země tak, aby společnosti ze třetí země, o jejíž rovnocennosti bylo Komisí 
rozhodnuto, mohly požadovat povolení k poskytování služeb v EU. Zpravodaj ve snaze 
nastolit ucelený režim třetích zemí nahradil výraz „investiční podnik ze třetí země“ výrazem 
„finanční instituce ze třetí země“.

Návrhy Komise dále obsahují pestrou škálu pravomocí vnitrostátních orgánů a ESMA. 
Například by orgány dohledu mohly zasáhnout v každé etapě existence určité komoditní 
derivátové smlouvy nebo přijmout opatření k omezení pozice předem a nediskriminačním 
způsobem. Členské státy by měly povinnost zavést alespoň na minimální úrovni stanovené 
správní sankce. Zpravodaj tato opatření zpřísňuje s cílem zajistit, aby byla pravidla MiFID pro 
účastníky trhu závazná.

A konečně zpravodaj snižuje počet aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, 
jelikož se domnívá, že zásadní politická rozhodnutí je třeba přijmout řádným legislativním 
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postupem za účasti Parlamentu a Rady, a upřesňuje lhůty, v nichž má orgán ESMA navrhnout 
požadované regulační normy.
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PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ref.: D(2012)12430

paní Sharon Bowles
předsedkyně Hospodářského a měnového výboru
ASP 10G201
Brusel

Předmět: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a 
o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (přepracované 
znění) 
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený 
návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto: 

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou 
věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně 
příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném 
výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také 
předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj 
úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 54 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit 
svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít 
zpět.“

Podle názoru právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která 
přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele, se Výbor 
pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny, kromě těch, 
které v něm byly jako takové označeny, a že, pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení 
dřívějších aktů s výše uvedenými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez 
jakékoli změny jejich podstaty.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti po diskusi na své schůzi konané dne 1. března 2012 
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doporučuje (22 hlasy pro a aniž by se někdo zdržel hlasování)1, aby Váš výbor jako věcně 
příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 87.

S úctou

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: stanovisko poradní skupiny.

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové výboru: Klaus-Heiner Lehne (předseda), 
Evelyn Regner (místopředsedkyně), Raffaele Baldassarre (místopředseda), Françoise Castex 
(místopředsedkyně), Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, 
Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip 
Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-
Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz 
Zwiefka.
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PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 10. ledna 2012

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o zrušení 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (přepracované znění) 
COM(2011)0656 ze dne 20. 10. 2011 – 2011/0298(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 
10. a 28. listopadu 2011 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích 1 proběhl přezkum návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, jíž se 
přepracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 
o trzích finančních nástrojů, o změně směrnic Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS. Poradní 
skupina se v této věci shodla na níže uvedených závěrech.

1) Pokud jde o důvodovou zprávu, měla by v souladu s příslušnými požadavky 
interinstitucionální dohody uvádět, která ustanovení původního právního předpisu zůstávají 
v návrhu nezměněna, jak stanoví odst. 6 písm. a) bod iii) interinstitucionální dohody.
2) Níže uvedené změny navržené v přepracovaném znění by měly být zvýrazněny použitím 
podkladu písma v šedém odstínu, který obecně označuje změny věcného obsahu:
– v bodě odůvodnění 37 vypuštění úplného znění stávajícího bodu odůvodnění 27 směrnice 
2004/39/ES;
– v bodě odůvodnění 61 připojení závěrečných slov „systém OTF nebo mimo systematického 
internalizátora“;
– v bodě odůvodnění 102 nahrazení slova „podporovaly“ slovem „zajistily“;
– v čl. 1 odst. 1 připojení závěrečných slov „poskytovatele služeb vykazování údajů a podniky 
ze třetích zemí poskytující investiční služby nebo činnosti v Unii“;

                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala 
na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.
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– v čl. 1 odst. 3 první odrážce připojení odkazu na nový článek 17;
– v čl. 1 odst. 3 čtvrté odrážce slova „až 80“;
– v čl. 1 odst. 3 páté odrážce vypuštění odkazu na „čl. 71 odst. 1“;
– v čl. 2 odst. 1 bodu iii) vypuštění slov „mimo regulovaný trh nebo MTF formou poskytování 
systému přístupného třetím osobám za účelem obchodování s nimi“;
– v čl. 5 odst. 2 vypuštění závěrečných slov „a 15“;
– v čl. 9 odst. 7 vypuštění slov „navrhované změny vedení podniku“;
– v čl. 16 odst. 1 připojení závěrečných slov „a v článku 17“;
– v čl. 16 odst. 11 připojení závěrečných slov „a 7“;
– v čl. 18 odst. 1 vypuštění slov „a pevná“;
– v čl. 18 odst. 6 nahrazení stávajícího odkazu na „čl. 50 odst. 1“ odkazem na nový „čl. 72 
odst. 1“;
– v čl. 24 odst. 1 nahrazení slov „v odstavcích 2 až 8“ slovy „v tomto článku a v článku 25“;
– v čl. 24 odst. 3 druhém pododstavci slovo „měly“;
– v čl. 29 odst. 1 vypuštění slov „mohou rozhodnout, že“;
– v čl. 30 odst. 2 prvním pododstavci vypuštění slov „a l)“;
– v čl. 36 odst. 2 druhém pododstavci nahrazení slov „může... zveřejnit“ slovem „zveřejní“;
– v čl. 55 odst. 3 písm. b) připojení závěrečných slov „a zkušenosti“;
– v čl. 92 odst. 1 čtvrtém pododstavci připojení závěrečného písmena f);
– v příloze I oddílu C bodu 10 vypuštění slov „povolenek na emise“;
3) V čl. 4 odst. 2 bodu 18, jenž odpovídá čl. 4 odst. 1 bodu 22 směrnice 2004/39/ES, by měl 
být odkaz uvádějící „článkem 48“ v platném znění pozměněn na „článkem 69“.
4) V čl. 36 odst. 9 prvním pododstavci by před slovy „Orgán ESMA“ mělo být uvedeno (a 
dvojitě přeškrtnuto) „Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může“, což je 
původní znění čl. 31 odst. 7 třetího pododstavce směrnice 2004/39/ES.
5) V čl. 69 odst. 2 prvním pododstavci, jenž odpovídá čl. 48 odst. 2 prvnímu pododstavci 
směrnice 2004/39/ES, by měl být odkaz uvádějící „čl. 23 odst. 4“ v platném znění pozměněn 
na „čl. 29 odst. 4“.
6) Aby byl akt přepracování v souladu s požadavky, jež stanoví bod 7 interinstitucionální 
dohody, měl by také obsahovat tyto prvky, které návrh přepracování předložený Komisí 
neobsahuje:
– srovnávací tabulku v příloze, v souladu s bodem 7 písm. b);
– ve zrušujícím článku text stanovující, že toto zrušení se nedotýká povinností členských států 
vyplývajících ze lhůty pro provedení směrnice, která se zrušuje, v souladu s bodem 7 písm. c) 
podbodem i), jakož i tabulku uvádějící tuto lhůtu přiloženou v souladu s bodem 7 písm. c) 
podbodem ii).

Na základě projednání návrhu tudíž došla poradní pracovní skupina k jednomyslnému závěru, 
že návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které jsou jako takové označeny v návrhu 
nebo v tomto stanovisku. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci 
nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh 
prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.
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C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
vedoucí právní služby vedoucí právní služby generální ředitel


