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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup schvalování

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(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 nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o změně 
nařízení [nařízení o infrastruktuře evropských trhů] o OTC derivátech, ústředních 
protistranách a registrech obchodních údajů
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0652),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0359/2011),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. února 
20121,

– s ohledem na článek 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),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Je vhodné zajistit, aby se co nejvíce 
obchodů, k nimž dochází mimo 
regulovaná místa provádění, 
uskutečňovalo v organizovaných 
systémech, pro které platí požadavky na 
transparentnost. Účelem tohoto nařízení 
není vyžadovat uplatňování pravidel 
předobchodní transparentnosti na OTC 
transakce zahrnující primární emisi, 
k jejichž znakům patří to, že nástroje mají 
nestandardizovanou podobu a jsou
navržené s ohledem na specifické 
požadavky profesionálních nebo 
neprofesionálních protistran.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Orgán ESMA by měl sledovat 
investiční produkty, včetně 
strukturovaných vkladů a finančních 
nástrojů, které jsou uváděny, 
distribuovány nebo prodávány v Unii, a 
měl by být schopen prověřovat ve
spolupráci s příslušnými orgány nové 
investiční produkty nebo finanční nástroje 
před uvedením na trh, distribucí nebo 
prodejem v Unii. Orgán ESMA by měl být 
oprávněn v Unii dočasně zakázat nebo 
omezit uvádění na trh, distribuci nebo 
prodej některých investičních produktů 
nebo finančních nástrojů nebo druh 
finanční činnosti nebo praktiky, a to za 
předpokladu, že budou splněny určité 
podmínky specifikované v tomto nařízení. 
Orgán ESMA by měl být také schopen 
preventivně uložit tyto zákazy nebo 
omezení předtím, než je investiční produkt 
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nebo finanční nástroj uveden na trh nebo 
prodán klientům, a to za předpokladu, že 
budou splněny určité podmínky 
specifikované v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Příslušné orgány by měly sledovat 
investiční produkty, včetně 
strukturovaných vkladů, a finanční 
nástroje, které jsou uváděny na trh, 
distribuovány nebo prodávány v dotyčném 
členském státě nebo z něj dále 
distribuovány či prodávány. Pravomoci 
příslušných orgánů by měly být doplněny 
o explicitní mechanismus umožňující 
zakázat nebo omezit uvádění na trh, 
distribuci a prodej kteréhokoli investičního 
produktu nebo finančního nástroje, který 
vzbuzuje vážné obavy o ochranu investorů, 
řádné fungování a integritu finančních trhů 
či stabilitu celého finančního systému nebo 
jeho části, přičemž orgánu ESMA by měly 
být svěřeny vhodné pravomoci v oblasti 
koordinace a zasahování v nouzových 
situacích. Výkon těchto pravomocí by měl 
podléhat splnění určitého počtu 
konkrétních podmínek. V případě, že jsou 
tyto podmínky splněny, měl by být 
příslušný orgán schopen preventivně 
stanovit zákaz nebo omezení předtím, než 
je investiční produkt nebo finanční 
nástroj uveden na trh, distribuován nebo 
prodán klientům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(38) Pravomoc k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 SFEU by měla být 
přenesena na Komisi s ohledem na 
specifikaci některých definic, přesné 
povahy požadavků na transparentnost 
obchodů, podrobných podmínek pro 
poskytování výjimek z předobchodní 
transparentnosti, opatření pro odklad 
zveřejnění provedeného obchodu, kritérií 
pro uplatňování povinností předobchodní 
transparentnosti u systematických 
internalizátorů, zvláštních ustanovení 
týkajících se nákladů v souvislosti 
s dostupností údajů o trhu, kritérií pro 
poskytnutí či odmítnutí přístupu mezi 
obchodními systémy a ústředními 
protistranami a dalšího určení podmínek, 
za kterých mohou hrozby pro ochranu 
investorů, řádné fungování a integritu 
finančních trhů či stabilitu celého 
finančního systému Unie nebo jeho části 
opodstatňovat přijetí opatření orgánem 
ESMA. 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 náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Prováděcí pravomoci týkající se
přijímání rozhodnutí o rovnocennosti 
právních rámců a rámců dohledu třetích 

(39) Aby byly zajištěny jednotné 
podmínky provádění tohoto nařízení, měly 
by být Komisi svěřeny prováděcí 
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zemí pro poskytování služeb podniky ze 
třetích zemí by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

pravomoci. Tyto pravomoci by se měly 
týkat přijímání rozhodnutí o rovnocennosti 
právních rámců a rámců dohledu třetích 
zemí pro poskytování služeb podniky ze 
třetích zemí a měly by být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Návrhy regulačních technických 
norem vypracované orgánem ESMA podle 
článku 23 ohledně obsahu a specifikací 
hlášení o transakcích, podle článku 26 
ohledně kritérií likvidity, při jejichž splnění 
se na deriváty bude vztahovat obchodní 
povinnost v organizovaných obchodních 
systémech, a podle článku 36 ohledně 
informací, které žádající podnik ze třetí 
země poskytne orgánu ESMA ve své 
žádosti o registraci, by měla Komise 
přijmout prostřednictvím aktů v přenesené
pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU 
a v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1093/2010.

(42) Komise by měla přijmout návrhy 
regulačních technických norem 
vypracované orgánem ESMA podle 
článku 23 ohledně obsahu a specifikací 
hlášení o transakcích, které stanoví typy 
derivátových smluv, jež mají přímý, 
podstatný a předvídatelný dopad v rámci 
Unie, a které také stanoví, zda by se 
s deklarovanou kategorií derivátů, na 
kterou se vztahuje zúčtovací povinnost 
podle nařízení (EU) č. .../... [EMIR], nebo 
jejími příslušnými částmi, mělo 
obchodovat pouze v organizovaných 
obchodních místech, podle článku 26 
ohledně kritérií likvidity, při jejichž splnění 
se na deriváty bude vztahovat obchodní 
povinnost v organizovaných obchodních 
systémech, a podle článku 36 ohledně 
informací, které žádající podnik ze třetí 
země poskytne orgánu ESMA ve své 
žádosti o registraci. Komise by měla tyto 
návrhy regulačních technických norem
přijmout prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU 
a v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
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č. 1095/2010. 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Komise by měla být rovněž zmocněna 
k přijímání prováděcích technických 
norem prostřednictvím prováděcích aktů 
podle článku 291 SFEU a v souladu 
s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010. 
ESMA by měl být pověřen vypracováním 
návrhů prováděcích technických norem 
uvedených v článku 26 k upřesnění toho, 
zda by kategorie derivátů prohlášená za 
podléhající zúčtovací povinnosti podle 
nařízení [] (nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů) nebo její příslušná 
podskupina měla být obchodována pouze 
v organizovaných obchodních systémech, 
a předložením těchto návrhů Komisi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pravomoci příslušných orgánů a orgánu 
ESMA pro zásahy u produktů a pravomoci 
orgánu ESMA pro řízení pozic a limitů;

e) pravomoci příslušných orgánů a orgánu 
ESMA pro zásahy u produktů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení se vztahuje na úvěrové 
instituce a na investiční podniky povolené 
podle směrnice .../.../EU [nová směrnice 
MiFID], pokud úvěrová instituce nebo 
investiční podnik poskytuje jednu nebo 
více investičních služeb nebo provádí
investiční činnosti, a na regulované trhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) „dvoustranným systémem“ systém, 
který sdružuje nebo umožňuje sdružování 
zájmů třetích stran na nákupu či prodeji 
finančních nástrojů, pomocí nichž 
investiční podnik organizující systém 
obchoduje na vlastní účet prováděním 
příkazů klientů v rámci tohoto systému;
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Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) „mnohostranným systémem“ systém, 
který sdružuje nebo umožňuje sdružování 
zájmů třetích stran na nákupu či prodeji 
finančních nástrojů, nezávisle na tom, 
jaký je skutečný počet příkazů, které jsou 
prováděny ve vyplývajících transakcích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „příslušným orgánem“ orgán určený 
každým členským státem v souladu 
s článkem 48 směrnice [nová směrnice 
MiFID], není-li v uvedené směrnici 
stanoveno jinak;

(17) „příslušným orgánem“ orgán určený 
každým členským státem v souladu 
s článkem 69 směrnice .../.../EU [nová 
směrnice MiFID], není-li v uvedené 
směrnici stanoveno jinak;

Or. en

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) „poskytovatelem konsolidovaných 
obchodních informací (dále jen „CTP“)“ 
osoba, která má podle ustanovení směrnice 
.../.../EU [nová směrnice MiFID] povolení 
poskytovat službu spočívající ve 
shromažďování zpráv o obchodech 
s finančními nástroji uvedenými v článcích 
[5, 6, 11 a 12] tohoto nařízení od 
regulovaných trhů, systémy MTF, OTF a 
schválený systém zveřejňování (APA) a 
v jejich konsolidaci do elektronického 
datového toku, který bude v reálném čase a 
v případech, které určuje čl. 66 odst. 1 a 2 
směrnice .../...EU [nová směrnice MiFID], 
se zpožděním poskytovat údaje o cenách a 
objemech podle finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) „dohledovou funkcí“ řídící orgán, 
který v rámci své kontrolní funkce dohlíží 
na rozhodování vedení a sleduje je;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) „vrcholovým vedením“ osoby, které 
vykonávají výkonné funkce v rámci 
poskytovatele služeb hlášení údajů a které 
jsou odpovědné za každodenní řízení;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) „dohodou o interoperabilitě“ 
dohoda o interoperabilitě ve smyslu čl. 2 
odst. 1 bodu 9 nařízení (EU) č. .../... 
[EMIR].

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) „investičními službami a činnostmi“ 
služby a činnosti podle čl. 4 odst. 1 a 2
směrnice [nová směrnice MiFID];

(27) „investičními službami a činnostmi“ 
služby a činnosti podle čl. 4 odst. 2 bodu 1 
směrnice .../.../EU [nová směrnice MiFID];

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) „velkoobchodními energetickými 
produkty“ smlouvy a deriváty definované 
v čl. 2 odst. 4 nařízení [nařízení o integritě 
a transparentnosti trhu s energií];

(29) „velkoobchodními energetickými 
produkty“ smlouvy a deriváty ve smyslu 
čl. 2 odst. 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze 
dne 25. října 2011 o integritě a 
transparentnosti velkoobchodního trhu 
s energií1;

______________
1 Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1.

Or. en



PE485.888v01-00 20/55 PR\895737CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Definice stanovené v odstavci 1 se 
použijí také na směrnici [nová směrnice 
MiFID].

2. Definice stanovené v čl. 4 odst. 1 
směrnice .../.../EU [nová směrnice MiFID] 
se rovněž vztahují na toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 upřesňujících některé 
technické prvky definic stanovených 
v bodech 3, 3a, 7, 7a, 10 až 16, 18 až 26a, 
28 a 29 odstavce 1 tohoto článku, aby je 
přizpůsobila vývoji trhu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky a 
organizátoři trhu provozující systém MTF 
nebo OTF zveřejňují aktuální kupní a 
prodejní ceny, jakož i intenzitu obchodních 
zájmů na uvedených cenách, sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty a jiné podobné 

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

finanční nástroje přijaté k obchodování či 
obchodované v systémech MTF. Tento 
požadavek se vztahuje také na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF tyto 
informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou regulovaným 
trhům a investičním podnikům a 
organizátorům trhů provozujícím systém 
MTF nebo OTF prominout povinnost 
zveřejňovat informace uvedené v čl. 3 odst. 
1 na základě tržního modelu nebo druhu a 

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

velikosti příkazů v případech vymezených 
v souladu s odstavcem 3. Příslušné orgány 
mohou tuto povinnost prominout zejména 
u příkazů, které jsou rozsahem větší než 
obvyklý tržní objem pro dané akcie, 
depozitní certifikáty, fondy obchodované 
na burze, certifikáty či jiné podobné 
finanční nástroje nebo daný druh akcií, 
depozitních certifikátů, fondů 
obchodovaných na burze, certifikátů či 
jiných podobných finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Komisi výroční zprávu o tom, jak jsou 
uvedená opatření uplatňována v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) tržního modelu; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zvláštní charakteristiky obchodní 
činnosti s produktem;

vypouští se

Or. en

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za nichž lze pro každou 
kategorii dotčeného finančního nástroje 
povolit odklad zveřejnění obchodů pro 
regulovaný trh, investiční podnik, včetně 

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

systematických internalizátorů nebo 
investičních podniků či organizátorů trhu 
provozujících systém MTF nebo OTF, a 
kritéria uplatňovaná při rozhodování 
o transakcích, u kterých je z důvodu jejich 
objemu nebo druhu použitých dluhopisů, 
strukturovaných finančních produktů, 
emisních povolenek či derivátů povolen 
odklad zveřejnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Článek -13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -13a
Povinnost obchodovat OTC 

prostřednictvím systematických 
internalizátorů

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgán příslušný pro trh nejrelevantnější 
z hlediska likvidity ve smyslu článku 23 
stanoví nejméně jednou ročně na základě 
aritmetického průměru hodnot příkazů 
provedených na trhu pro danou akcii, 
depozitní certifikát, fond obchodovaný na 
burze, certifikát a jiný podobný finanční 
nástroj kategorii, ke které daný finanční 
nástroj patří. Tyto informace se 
zpřístupňují všem účastníkům trhu.

6. Orgán příslušný pro trh nejrelevantnější 
z hlediska likvidity ve smyslu článku 23 
stanoví nejméně jednou ročně na základě 
aritmetického průměru hodnot příkazů 
provedených na trhu pro danou akcii, 
depozitní certifikát, fond obchodovaný na 
burze, certifikát a jiný podobný finanční 
nástroj kategorii, ke které daný finanční 
nástroj patří. Tyto informace se 
zpřístupňují všem účastníkům trhu 
a předávají se orgánu ESMA, který je 
zveřejní na svých internetových 
stránkách.
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Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

________________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
24 měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 
vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s akciemi, depozitními certifikáty, fondy 
obchodovanými na burze, certifikáty či 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

obchodovaného v systému MTF či OTF, 
ani pro finanční nástroje, které nemají nebo 
pravděpodobně nebudou mít účinek na 
finanční nástroj přijatý k obchodování či 
obchodovaný v systému MTF nebo OTF.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

_____________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

podle tohoto článku. Komise předá 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
orgánu ESMA.
_____________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
24 měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může postupem uvedeným 
v článku 42 přijímat rozhodnutí 
stanovující, že právní a dohledový rámec 
třetí země zajišťuje, že obchodní místo, 
které získalo povolení v této třetí zemi, 
splňuje právně závazné požadavky, které 
jsou rovnocenné požadavkům na obchodní 
místa uvedená v odst. 1 písm. a) až c)
vyplývajícím z tohoto nařízení, ze 
směrnice [nová směrnice MiFID] a 
z nařízení [nové nařízení o zneužívání trhu] 
a jejichž plnění v dané třetí zemi podléhá 
účinnému dohledu a vymáhání.

4. Komise může přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 42 odst. 2 přijímat 
rozhodnutí stanovující, že právní 
a dohledový rámec třetí země zajišťuje, že 
obchodní místo, které získalo povolení 
v této třetí zemi, splňuje právně závazné 
požadavky, které jsou rovnocenné 
požadavkům na obchodní místa uvedená 
v odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto článku, 
vyplývajícím z tohoto nařízení, ze 
směrnice .../.../EU [nová směrnice MiFID] 
a z nařízení (EU) č. …/... [nové nařízení 
o zneužívání trhu] a jejichž plnění v dané 
třetí zemi podléhá účinnému dohledu 
a vymáhání.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření, která

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

2, jež mají přímý, podstatný a 
předvídatelný dopad v rámci Unie, a 
případy, kdy je nutné nebo vhodné uložit 
obchodní povinnost, aby se zabránilo 
obcházení jakéhokoli ustanovení tohoto 
nařízení.

Orgán ESMA 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 od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA vypracuje návrhy prováděcích
technických norem k určení:

ESMA vypracuje návrhy regulačních
technických norem k určení:

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA předloží návrhy prováděcích
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci Komisi do tří měsíců od doby, 

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

kdy Komise přijme regulační technické 
normy v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení 
(EU) č. …/... [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů].

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Po oznámení uvedeném v prvním 
pododstavci orgán ESMA zveřejní výzvu 
k vypracování návrhů na obchodování 
dotyčných derivátů v místech uvedených 
v čl. 24 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. ESMA v souladu s odstavcem 1 předloží 
Komisi nové návrhy regulačních
technických norem, které pozměňují 
stávající regulační technické normy, 
pozastavují jejich platnost nebo je ruší, 
kdykoli dojde k podstatné změně kritérií 
stanovených v odstavci 2. Předtím může 
ESMA, je-li to vhodné, konzultovat 
s příslušnými orgány třetích zemí. Komisi 
je svěřena pravomoc pozměnit stávající 
regulační technické normy, pozastavit 
jejich platnost a zrušit je v souladu 
s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1095/2010.

Or. en



PR\895737CS.doc 37/55 PE485.888v01-00

CS

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, které 
stanoví kritéria uvedená v odst. 2 písm. b).

ESMA předloží návrhy uvedených 
regulačních technických norem 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 od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán obchodního místa může 
ústřední protistraně odepřít přístup 
k obchodnímu místu, pouze pokud by tento 
přístup ohrozil hladké nebo řádné 
fungování trhů. 

4. Příslušný orgán obchodního místa může 
ústřední protistraně odepřít přístup 
k obchodnímu místu týkající se 
převoditelných cenných papírů a nástrojů 
peněžního trhu, pouze pokud by tento 
přístup ohrozil hladké nebo řádné 
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fungování trhů. Přístup k obchodnímu 
systému pro ostatní finanční nástroje je 
ústřední protistraně poskytnut pouze za 
předpokladu, že nevyžaduje 
interoperabilitu a neohrožuje hladké 
a řádné fungování trhů, zejména 
v důsledku roztříštění likvidity, a že 
obchodní systém zavedl vhodný 
mechanismus k zabránění tomuto 
roztříštění.

Jestliže příslušný orgán odepře přístup na
uvedeném základě, vydá své rozhodnutí do 
dvou měsíců od obdržení žádosti uvedené 
v odstavci 2 a poskytne obchodnímu místu 
a ústřední protistraně plné zdůvodnění 
včetně důkazů, ze kterých jeho rozhodnutí 
vychází.

4a. Jestliže příslušný orgán odepře přístup
na uvedeném základě, vydá své rozhodnutí 
do dvou měsíců od obdržení žádosti 
uvedené v odstavci 2 a poskytne 
obchodnímu místu a ústřední protistraně 
plné zdůvodnění včetně důkazů, ze kterých 
jeho rozhodnutí vychází.

Or. en

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, kde bude 
upřesněn pojem roztříštění likvidity. Tyto 
návrhy regulačních technických norem 
pokud možno odráží regulační technické 
normy přijaté Komisí v souladu s článkem 
5a nařízení (EU) č. .../... [EMIR].
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 od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1095/2010 orgán ESMA investiční 
produkty, včetně strukturovaných vkladů 
a finančních nástrojů, které jsou uváděny, 
distribuovány nebo prodávány v Unii, 
sleduje a ve spolupráci s příslušnými 
orgány může aktivně prověřovat nové 
investiční produkty nebo finanční nástroje 
před uvedením na trh, distribucí nebo 
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prodejem v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) uvádění na trh, distribuci nebo prodej 
určitých investičních produktů, zejména 
strukturovaných vkladů, finančních 
nástrojů či finančních nástrojů s určitými 
rysy;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hrozbu neřeší regulační požadavky 
podle právních předpisů Unie použitelné na 
příslušný finanční nástroj nebo činnost;

b) hrozbu neřeší regulační požadavky 
podle právních předpisů Unie použitelné na 
příslušný investiční produkt, finanční 
nástroj nebo činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jsou podmínky stanovené 
v prvním pododstavci splněny, může 
orgán ESMA preventivně stanovit zákaz 
nebo omezení dle odstavce 1 předtím, než 
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je investiční produkt nebo finanční 
nástroj uveden na trh nebo prodán 
klientům.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Orgán ESMA může před přijetím 
rozhodnutí dle odstavce 1 oznámit svůj 
záměr stanovit zákaz nebo omezení 
investičního produktu či finančního 
nástroje, pokud nedojde k určitým 
změnám v rysech investičního produktu 
nebo finančního nástroje ve stanovené 
lhůtě.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zákaz nebo omezení uložené podle 
odstavce 1 přezkoumává ESMA 
v přiměřených intervalech, nejméně však 
každé tři měsíce. Není-li zákaz nebo 
omezení obnoveno po uplynutí uvedené 
tříměsíční lhůty, jeho platnost skončí.

6. Zákaz nebo omezení uložené podle 
odstavce 1 přezkoumává ESMA 
v přiměřených intervalech, nejméně však 
každé tři měsíce. Pokud je zákaz či 
omezení stanoveno z důvodu ochrany 
investora, měl by orgán ESMA uložený 
zákaz či omezení každoročně 
přezkoumávat. Není-li zákaz nebo omezení 
obnoveno po uplynutí uvedené tříměsíční
nebo roční lhůty, jeho platnost skončí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření stanovující 
kritéria a faktory, které ESMA zohlední při 
určování, zda nastaly hrozby pro ochranu 
investorů nebo pro řádné fungování a 
integritu finančních trhů a pro stabilitu 
celého finančního systému v Unii či jeho 
části uvedené v odst. 2 písm. a).

8. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření stanovující 
kritéria a faktory, které ESMA zohlední při
určování, zda nastaly hrozby pro ochranu 
investorů nebo pro řádné fungování a 
integritu finančních trhů a pro stabilitu 
celého finančního systému v Unii či jeho 
části uvedené v odst. 2 písm. a). Tyto akty 
v přenesené pravomoci umožní orgánu 
ESMA v případě potřeby jednat 
preventivně, přičemž nebude povinen před 
uložením opatření vyčkat na uvedení 
produktů nebo finančních nástrojů na trh 
nebo na provedení daného druhu finanční 
činnosti nebo praktiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Příslušné orgány sledují investiční 
produkty, včetně strukturovaných vkladů 
a finančních nástrojů, které jsou uváděny, 
distribuovány nebo prodávány v jejich 
členském státě nebo z něj dále 
distribuovány či prodávány, a mohou 
aktivně prověřovat nové investiční 
produkty nebo finanční nástroje před 
uvedením na trh, distribucí nebo 
prodejem v členském státě nebo z něj.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) uvádění na trh, distribuci nebo prodej 
určitých investičních produktů, zejména 
strukturovaných vkladů, finančních 
nástrojů či finančních nástrojů s určitými 
rysy;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stávající regulační požadavky podle 
právních předpisů Unie použitelné na 
finanční nástroj nebo činnost nebo praktiku 
dostatečně neřeší rizika uvedená v písmeni 
a) a problém by lépe neřešil zdokonalený 
dohled či vynucování stávajících 
požadavků;

b) stávající regulační požadavky podle 
právních předpisů Unie použitelné na 
investiční produkt, finanční nástroj nebo 
činnost nebo praktiku dostatečně neřeší 
rizika uvedená v písmeni a) a problém by 
lépe neřešil zdokonalený dohled či 
vynucování stávajících požadavků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jsou splněny podmínky 
stanovené v prvním pododstavci, měl by 
být příslušný orgán schopen preventivně 
stanovit zákaz nebo omezení předtím, než 
je investiční produkt nebo finanční 
nástroj uveden na trh, distribuován nebo 
prodán klientům.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušný orgán může před přijetím 
rozhodnutí dle odstavce 1 oznámit svůj 
záměr stanovit zákaz nebo omezení 
investičního produktu či finančního 
nástroje, pokud nedojde k určitým 
změnám v rysech investičního produktu 
nebo finančního nástroje ve stanovené 
lhůtě.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Příslušný orgán nestanoví zákaz či 
omezení podle tohoto článku, pokud 
nejméně jeden týden před přijetím opatření 
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příslušným orgánům a orgánu ESMA 
písemně neoznámil podrobnosti o:

všem ostatním příslušným orgánům a 
orgánu ESMA písemně neoznámil 
podrobnosti o:

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření stanovující kritéria 
a faktory, které ESMA zohlední při 
určování, zda nastala hrozba pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů, mj. 
v souvislosti s opatřeními pro dodání 
fyzických komodit, nebo pro stabilitu 
celého finančního systému v Unii či jeho 
části uvedená v odst. 2 písm. a). Kritéria a 
faktory přihlédnou k návrhům 
regulačních technických norem 
vypracovaným v souladu s čl. 59 odst. 3 
směrnice .../.../EU [nová směrnice 
MiFID] a rozliší situace, kdy ESMA 
přijímá opatření z důvodu nečinnosti 
příslušného orgánu, a situace, kdy ESMA 
reaguje na dodatečné riziko, které 
příslušný orgán není schopen řešit 
v rámci čl. 71 odst. 2 písm. i) a čl. 72 
odst. 1 písm. f) a g) směrnice .../.../EU 
[nová směrnice MiFID].

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

pobočky poskytovat služby vyjmenované 
v článku 30 směrnice .../.../EU [nová 
směrnice MiFID] způsobilým protistranám 
a profesionálním klientům ve smyslu 
ustanovení přílohy II oddílu I směrnice 
.../... /EU [nová směrnice MiFID] 
usazeným v Unii, pouze pokud je 
registrován v registru podniků z třetích 
zemí spravovaném orgánem ESMA 
v souladu s článkem 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Orgán ESMA vypracuje návrhy
regulačních technických norem 
upřesňujících informace, které žádající 
podnik z třetí země poskytne v souladu 
s odstavcem 3 orgánu ESMA ve své 
žádosti o registraci, a formát informací 
poskytovaných v souladu s odstavcem 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

____________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise může ve vztahu ke třetí zemi 
přijmout rozhodnutí v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 42 odst. 2, pokud právní a dohledová 
opatření v uvedené třetí zemi zajišťují, že 
podniky povolené v dané třetí zemi 
odpovídají právně závazným požadavkům, 
které mají rovnocenný účinek jako 
požadavky stanovené směrnicí č. .../.../EU 
[směrnice MiFID], tímto nařízením 
a směrnicí 2006/49/ES [směrnice 
o kapitálové přiměřenosti] a jejich
prováděcími opatřeními, a že daná třetí 
země upravuje rovnocenné reciproční 
uznávání obezřetnostního rámce 
použitelného na investiční podniky 
povolené v souladu s touto směrnicí.
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Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci platí na dobu 
neurčitou od data uvedeného v čl. 41 odst. 
1.

2. Pravomoc k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci uvedených v čl. 2 odst. 3, čl. 4 
odst. 3, čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 10 
odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 2, čl. 13 
odst. 7, čl. 14 odst. 5 a 6, čl. 16 odst. 3, 
čl. 18 odst. 2 a 3, čl. 19 odst. 3, čl. 20 
odst. 3, čl. 28 odst. 6, čl. 29 odst. 6, čl. 30 
odst. 3, čl. 31 odst. 8, čl. 32 odst. 6 a čl. 35 
odst. 10 platí na dobu neurčitou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přenesení pravomocí může Evropský 
parlament nebo Rada kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Nabývá účinku dnem následujícím po 
zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Rozhodnutí 
nemá vliv na platnost žádných aktů 
v přenesené pravomoci, které jsou již 
v platnosti.

3. Přenesení pravomoci podle čl. 2 odst. 3, 
čl. 4 odst. 3, čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 4,
čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 2, 
čl. 13 odst. 7, čl. 14 odst. 5 a 6, čl. 16 
odst. 3, čl. 18 odst. 2 a 3, čl. 19 odst. 3, 
čl. 20 odst. 3, čl. 28 odst. 6, čl. 29 odst. 6, 
čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 8, čl. 32 odst. 6 a 
čl. 35 odst. 10 může Evropský parlament 
nebo Rada kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v 
něm blíže určených. Nabývá účinku dnem 
následujícím po vyhlášení rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Rozhodnutí nemá vliv na platnost žádných 
aktů v přenesené pravomoci, které jsou již 
v platnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci vstoupí 
v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament ani Rada nevysloví ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud před uplynutím této lhůty 
Evropský parlament i Rada Komisi 
uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci vstoupí 
v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament ani Rada nevysloví ve lhůtě tří
měsíců od oznámení aktu Evropskému 
parlamentu a Radě námitky nebo pokud 
před uplynutím této lhůty Evropský 
parlament i Rada Komisi uvědomí, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při přijímání prováděcích aktů podle 
článků 24, 26 a 37 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 91
Návrh nařízení
Čl. 42 – 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 článek 8 uvedeného 
nařízení.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do [2 let od použití nařízení MiFIR, jak 
je uvedeno v čl. 41 odst. 2] Komise po 
konzultaci s orgánem ESMA předloží Radě 
a Evropskému parlamentu zprávu 
o fungování článku 13, včetně toho, zda 
obsah a formát hlášení o transakcích 
obdržených a vyměňovaných mezi 
příslušnými orgány komplexně umožňuje 
sledovat činnosti investičních podniků 
v souladu s čl. 13 odst. 1. Komise může 

2. Do ...* Komise po konzultaci s orgánem 
ESMA předloží Radě a Evropskému 
parlamentu zprávu o fungování článku 23, 
včetně toho, zda obsah a formát hlášení 
o transakcích obdržených a vyměňovaných 
mezi příslušnými orgány komplexně 
umožňuje sledovat činnosti investičních 
podniků v souladu s čl. 23 odst. 1. Komise 
může předložit jakékoli vhodné návrhy, 
včetně ustanovení o hlášení transakcí 
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předložit jakékoli vhodné návrhy, včetně 
ustanovení o hlášení transakcí systému 
určenému orgánem ESMA, a nikoli 
příslušným orgánům, což relevantním 
příslušným orgánům umožní přistupovat ke 
všem informacím ohlášeným podle tohoto 
článku.

systému určenému orgánem ESMA, a 
nikoli příslušným orgánům, což 
relevantním příslušným orgánům umožní 
přistupovat ke všem informacím 
ohlášeným podle tohoto článku.

______________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
42 měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Finanční instituce ze třetích zemí 
mohou poskytovat služby a provádět 
činnosti v členských státech v souladu 
s vnitrostátními režimy do jednoho roku 
poté, co Komise přijme v souvislosti 
s danou třetí zemí rozhodnutí postupem 
podle čl. 41 odst. 3 směrnice .../.../EU 
[nová směrnice MiFID].

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může v souladu s článkem 41 
prostřednictvím aktů v přenesené 
působnosti přijmout opatření stanovující 
prodloužení doby platnosti odstavce 2 
s tím, že vezme v úvahu rozhodnutí 
o rovnocennosti již přijatá Komisí 

vypouští se
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v souladu s článkem 37 a očekávaný vývoj 
právního rámce a rámce dohledu třetích 
zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

______________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
18 měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en
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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 v reakci na finanční 
krizi přezkoumat MiFID 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 nahradily směrnici 2004/39/ES.

Evropský parlament zahájil konzultace, což umožnilo všem zúčastněným stranám vyjádřit svá 
stanoviska. V zájmu plné transparentnosti bylo všech 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, jelikož je 
zastáncem odstranění veškerých mezer regulačního rámce s cílem zajistit, aby žádná část trhu 
nezůstala neregulována.

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 
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všechna obchodní místa jsou zde totožné podmínky týkající se činnosti před uskutečněním 
obchodu a po jeho uskutečnění a téměř identické požadavky týkající se organizačních stránek 
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. Dále zpravodaj navrhuje přesněji definovat 
„dvoustranný“ a „mnohostranný“ systém, aby bylo přesně rozlišeno dvoustranné a 
mnohostranné obchodování a bylo zajištěno, že účastníci trhu podléhají těm správným 
pravidlům.

Zpravodaj bere na vědomí ustanovení o přístupu k tržní infrastruktuře. Domnívá se, že při 
takovém přístupu mohou vznikat problémy v důsledku roztříštění likvidity nebo pokud by 
byla zahrnuta interoperabilita, a že orgány dohledu proto musí být schopny zasáhnout a 
vzniku těchto problémů předejít, jak je to uznané v nařízení EMIR. 

Dle návrhu nařízení MiFIR by se požadavky měly vztahovat na předobchodní a poobchodní
transparentnost i na produkty podobné akciovým a neakciové produkty. Zpravodaj 
podporuje opatření ke zvýšení transparentnosti a stejně tak podporuje i tento přístup, přičemž 
mění pouze možnost prominutí u neakciových produktů. Mezi navrhovanými pravidly 
Komise souvisejícími s povinností oznamování transakcí příslušným orgánům je také nová 
povinnost regulovaných trhů, MTF a OTF uchovávat údaje o příkazech tak, aby byly orgánům 
dohledu přístupné nejméně po dobu 5 let. Zpravodaj tyto návrhy vítá.

Podle Komise by příslušné orgány za koordinace orgánem ESMA mohly stanovovat trvalé 
zákazy nebo omezení finančních produktů nebo činností či praktik. Dále může ESMA 
dočasně zakazovat nebo omezovat produkty, praktiky a služby. Zpravodaj vyjadřuje 
pochybnost, zda možnost zakázat produkty, praktiky či služby pouze ex-post dostačuje 
k zajištění stability finančního trhu či ochrany investora – navrhuje proto dvě doplnění. 
Zaprvé by ESMA či příslušné orgány měly sledovat nejen finanční nástroje, nýbrž i investiční 
produkty, včetně strukturovaných vkladů. Zadruhé by orgán ESMA či příslušné orgány měly 
mít, kromě možnosti stanovit zákaz či omezení produktů, které již byly uvedeny na trh, také 
možnost preventivně stanovit tyto zákazy nebo omezení před uvedením investičního produktu 
nebo finančního nástroje na trh. Navíc by orgán ESMA a příslušné orgány měly oznamovat 
svůj záměr stanovit zákaz nebo omezení investičního produktu či finančního nástroje, tak aby 
mohlo ve stanovené lhůtě dojít k určitým změnám daného nástroje nebo produktu.

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


