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Pozměňovací návrh 139
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je vhodné a nezbytné, aby příslušná 
ustanovení měla právní formu nařízení, 
protože některá z nich ukládají soukromým 
subjektům přímé povinnosti, aby 
oznamovaly a sdělovaly čisté krátké pozice 
v některých nástrojích, a přímé povinnosti 
ohledně nekrytého krátkého prodeje. 
Nařízení je rovněž nezbytné ke svěření 
pravomocí Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), zřízenému 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […/…]15, aby mohl koordinovat 
opatření přijímaná příslušnými orgány 
nebo sám přijímat opatření.

(3) Je vhodné a nezbytné, aby příslušná 
ustanovení měla právní formu nařízení, 
protože některá z nich ukládají soukromým 
subjektům přímé povinnosti, aby 
oznamovaly a sdělovaly čisté krátké pozice 
v některých nástrojích. Nařízení je rovněž 
nezbytné ke svěření pravomocí 
Evropskému orgánu pro cenné papíry 
a trhy ESA (ESMA), zřízenému nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1095/201015, aby mohl koordinovat 
opatření přijímaná příslušnými orgány 
nebo sám přijímat opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je vhodné a nezbytné, aby příslušná 
ustanovení měla právní formu nařízení, 
protože některá z nich ukládají soukromým 
subjektům přímé povinnosti, aby 
oznamovaly a sdělovaly čisté krátké pozice 
v některých nástrojích, a přímé povinnosti 
ohledně nekrytého krátkého prodeje. 
Nařízení je rovněž nezbytné ke svěření 
pravomocí Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), zřízenému 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(3) Je vhodné a nezbytné, aby příslušná 
ustanovení měla právní formu nařízení, 
protože některá z nich ukládají soukromým 
subjektům přímé povinnosti, aby 
oznamovaly a sdělovaly čisté krátké pozice 
v některých nástrojích, a přímé povinnosti 
ohledně nekrytého krátkého prodeje. Toto 
nařízení neukládá povinnosti oznamování 
a zveřejňování, pokud jde o dlouhé pozice, 
neboť tyto povinnosti jsou předmětem 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. […/…]15, aby mohl koordinovat 
opatření přijímaná příslušnými orgány 
nebo sám přijímat opatření.

2004/109/ES o harmonizaci požadavků na 
průhlednost týkajících se informací 
o emitentech, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu1. Nařízení je rovněž nezbytné ke 
svěření pravomocí Evropskému orgánu pro 
cenné papíry a trhy ESA (ESMA), 
zřízenému nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010, aby 
mohl koordinovat opatření přijímaná 
příslušnými orgány nebo sám přijímat 
opatření.
______________________

1 Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti oznamování a zveřejňování, pokud jde o dlouhé pozice, spadají do působnosti 
směrnice 2004/109/ES a neměly by být předmětem tohoto nařízení. Jakékoli návrhy na změnu 
povinností zveřejňování stanovených ve směrnici 2004/109/ES by měly být podány 
v souvislosti s revizí této směrnice (která momentálně probíhá).

Pozměňovací návrh 141
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je vhodné a nezbytné, aby příslušná 
ustanovení měla právní formu nařízení, 
protože některá z nich ukládají soukromým 
subjektům přímé povinnosti, aby 
oznamovaly a sdělovaly čisté krátké pozice 
v některých nástrojích, a přímé povinnosti 
ohledně nekrytého krátkého prodeje. 
Nařízení je rovněž nezbytné ke svěření 
pravomocí Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), zřízenému 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […/…]15, aby mohl koordinovat 
opatření přijímaná příslušnými orgány 

(3) Je vhodné a nezbytné, aby příslušná 
ustanovení měla právní formu nařízení, 
protože některá z nich ukládají soukromým 
subjektům přímé povinnosti, aby 
oznamovaly a sdělovaly čisté krátké pozice 
v některých nástrojích, a přímé povinnosti 
ohledně nekrytého krátkého prodeje. Toto 
nařízení neukládá povinnosti oznamování 
a zveřejňování, pokud jde o dlouhé pozice, 
neboť tyto povinnosti jsou předmětem 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/109/ES o harmonizaci požadavků na 
průhlednost týkajících se informací 
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nebo sám přijímat opatření. o emitentech, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu1. Nařízení je rovněž nezbytné ke 
svěření pravomocí Evropskému orgánu pro 
cenné papíry a trhy ESA (ESMA), 
zřízenému nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010, aby 
mohl koordinovat opatření přijímaná 
příslušnými orgány nebo sám přijímat 
opatření.
__________________

1 Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti týkající se oznamování a zveřejňování jsou již zahrnuty ve směrnici o průhlednosti 
(směrnice 2004/109/ES), která je v současnosti revidována. Jelikož zde se jedná o nařízení o 
krátkém prodeji, bylo by nevhodné, aby do působnosti tohoto právního předpisu spadala 
opatření týkající se dlouhých pozic. 

Pozměňovací návrh 142
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Kvůli ukončení současné roztříštěné 
situace, v níž některé členské státy přijaly 
rozdílná opatření, a s cílem omezit možnost 
příslušných orgánů přijímat rozdílná 
opatření je důležité, aby byla potenciální 
rizika vyplývající z krátkého prodeje 
a swapů úvěrového selhání řešena 
harmonizovaným způsobem. Zaváděné 
požadavky by měly reagovat na zjištěná 
rizika, aniž by nepatřičně zmenšovaly 
výhody, které krátký prodej přináší pro
kvalitu a efektivnost trhů.

(4) Kvůli ukončení současné roztříštěné 
situace, v níž některé členské státy přijaly 
rozdílná opatření, a s cílem omezit možnost 
příslušných orgánů přijímat rozdílná 
opatření je důležité, aby byla potenciální 
rizika vyplývající z krátkého prodeje 
a swapů úvěrového selhání řešena 
harmonizovaným způsobem. Zaváděné 
požadavky by měly reagovat na zjištěná 
rizika a zajistit kvalitu a efektivnost trhů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Kvůli ukončení současné roztříštěné 
situace, v níž některé členské státy přijaly 
rozdílná opatření, a s cílem omezit možnost 
příslušných orgánů přijímat rozdílná 
opatření je důležité, aby byla potenciální 
rizika vyplývající z krátkého prodeje 
a swapů úvěrového selhání řešena 
harmonizovaným způsobem. Zaváděné 
požadavky by měly reagovat na zjištěná 
rizika, aniž by nepatřičně zmenšovaly 
výhody, které krátký prodej přináší pro 
kvalitu a efektivnost trhů.

(4) Kvůli ukončení současné roztříštěné 
situace, v níž některé členské státy přijaly 
rozdílná opatření, a s cílem omezit možnost 
příslušných orgánů přijímat rozdílná 
opatření je důležité, aby byla potenciální 
rizika vyplývající z krátkého prodeje 
a swapů úvěrového selhání řešena 
harmonizovaným způsobem. Zaváděné 
požadavky by měly reagovat na zjištěná 
rizika, aniž by negativně působily na 
stabilitu evropských finančních trhů a 
jejich schopnost zajišťovat likvidní 
prostředky pro reálnou ekonomiku.
Členským státům by však nemělo být 
bráněno v tom, aby zavedly přísnější 
regulaci swapů úvěrového selhání a 
krátkého prodeje.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Kvůli ukončení současné roztříštěné 
situace, v níž některé členské státy přijaly 
rozdílná opatření, a s cílem omezit možnost 
příslušných orgánů přijímat rozdílná 
opatření je důležité, aby byla potenciální 
rizika vyplývající z krátkého prodeje 
a swapů úvěrového selhání řešena 
harmonizovaným způsobem. Zaváděné 
požadavky by měly reagovat na zjištěná 

(4) Kvůli ukončení současné roztříštěné 
situace, v níž některé členské státy přijaly 
rozdílná opatření, a s cílem omezit možnost 
příslušných orgánů přijímat rozdílná 
opatření je důležité, aby byla potenciální 
rizika vyplývající z krátkého prodeje 
a swapů úvěrového selhání řešena 
dohodnutým způsobem. Přitom by členské 
státy měly mít i nadále možnost zavádět 
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rizika, aniž by nepatřičně zmenšovaly 
výhody, které krátký prodej přináší 
pro kvalitu a efektivnost trhů.

přísnější požadavky. Zaváděné požadavky 
by měly reagovat na zjištěná rizika 
a přihlížet zvláště k problémům, které
krátký prodej způsobuje s ohledem 
na kvalitu a efektivnost trhů. Je nutné 
zakázat především nekrytý krátký prodej 
a krátký prodej v souvislosti 
se surovinami.

Or. de

Pozměňovací návrh 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Kvůli ukončení současné roztříštěné 
situace, v níž některé členské státy přijaly 
rozdílná opatření, a s cílem omezit možnost 
příslušných orgánů přijímat rozdílná 
opatření je důležité, aby byla potenciální 
rizika vyplývající z krátkého prodeje 
a swapů úvěrového selhání řešena 
harmonizovaným způsobem. Zaváděné 
požadavky by měly reagovat na zjištěná 
rizika, aniž by nepatřičně zmenšovaly 
výhody, které krátký prodej přináší pro 
kvalitu a efektivnost trhů.

(4) Kvůli ukončení současné roztříštěné 
situace, v níž některé členské státy přijaly 
rozdílná opatření, a s cílem omezit možnost 
příslušných orgánů přijímat rozdílná 
opatření je důležité, aby byla potenciální 
rizika vyplývající z krátkého prodeje 
a swapů úvěrového selhání řešena 
harmonizovaným způsobem. Zaváděné 
požadavky by měly reagovat na zjištěná 
rizika, aniž by negativně působily na 
fungování finančních trhů v Unii, s 
ohledem na rozdíly mezi členskými státy a 
potenciální hospodářský dopad těchto 
požadavků.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Krátký prodej přispívá k efektivnosti 
trhů. Zvyšuje likviditu trhů (protože 
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krátký prodávající prodává cenné papíry 
a později tyto cenné papíry odkupuje, aby 
krátký prodej pokryl). Tím, že investorům 
umožňuje jednat, pokud se domnívají, že 
je nějaký cenný papír nadhodnocený, vede 
krátký prodej také k efektivnější tvorbě 
cen cenných papírů, přispívá ke 
zmírňování cenových bublin a může včas 
upozornit na fundamentální problémy 
určitého emitenta. Jedná se rovněž 
o důležitý nástroj pro zajišťování a další 
činnosti v oblasti řízení rizik a tvorby trhu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité poukázat na to, že krátký prodej má pro emitenty a investory ekonomický význam. 
Cílem je zajistit, aby bylo nařízení ve snaze o harmonizaci rámce pro krátký prodej vyvážené 
a bylo tak pro emitenty a investory přínosné. 

Pozměňovací návrh 147
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Krátký prodej přispívá k efektivnosti 
trhů. Zvyšuje likviditu trhů (protože 
krátký prodávající prodává cenné papíry 
a později tyto cenné papíry odkupuje, aby 
krátký prodej pokryl). Tím, že investorům 
umožňuje jednat, pokud se domnívají, že 
je nějaký cenný papír nadhodnocený, vede 
krátký prodej také k efektivnější tvorbě 
cen cenných papírů, přispívá ke 
zmírňování cenových bublin a může včas 
upozornit na fundamentální problémy 
určitého emitenta. Jedná se rovněž 
o důležitý nástroj pro zajišťování a další 
činnosti v oblasti řízení rizik a tvorby trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Je zcela nezbytné poukázat v bodech odůvodnění na to, že krátký prodej má pro emitenty a 
investory ekonomický význam. Cílem je zajistit, aby bylo nařízení ve snaze o harmonizaci 
rámce pro krátký prodej vyvážené a bylo tak pro emitenty a investory přínosné. 

Pozměňovací návrh 148
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Přestože komoditní trhy, a zejména 
trhy zemědělské, jsou vystaveny podobným 
rizikům jako jiné finanční nástroje v 
tomto nařízení, nespadají komodity do 
působnosti tohoto nařízení.  Čistě 
spekulativní obchodování by mělo být 
zakázáno a orgánu ESA (ESMA) a 
příslušným orgánům by měla být udělena 
pravomoc účinně řešit funkční nedostatky 
na komoditních trzích. V tomto ohledu by 
Komise měla předložit vhodný návrh 
regulace komoditních trhů, který by 
zohledňoval jejich specifičnost. 
Komoditami důležitými pro odvětví 
energetiky by se měl zabývat návrh 
nařízení o integritě a transparentnosti 
trhu s energií, který předložila Komise 
(KOM(2010)0726).

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Proti swapům úvěrového selhání, 
nekrytému krátkému prodeji a krátkému 
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prodeji komodit je třeba bojovat a na 
finančních trzích v Unii by měly být 
zakázány. Nekrytý krátký prodej, krátký 
prodej komodit a swapy úvěrového selhání 
nemají žádný makroekonomický přínos a 
nesou s sebou značná systémová rizika, 
která lze předem jen velmi obtížně 
vyhodnotit. Zajištění proti rizikům by 
mělo být nahrazeno jinými, méně 
škodlivými nástroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zvýšená transparentnost významných 
čistých krátkých pozic v určitých 
finančních nástrojích bude pravděpodobně 
prospěšná jak pro regulační orgán, tak pro 
účastníky trhu. U akcií, jež jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii, je třeba zavést dvoustupňový 
model, který na vhodné úrovni zajistí větší 
transparentnost významných čistých 
krátkých pozic v akciích. Při dosažení nižší 
prahové hodnoty by měly být pozice 
důvěrně oznamovány dotčeným 
regulačním orgánům, aby tyto orgány 
mohly monitorovat a v případě potřeby 
šetřit krátký prodej, který by mohl vytvářet 
systémová rizika nebo představovat 
zneužívání trhu; při dosažení vyšší 
prahové hodnoty by měly být pozice 
zveřejňovány na trhu, aby ostatní 
účastníci trhu získali užitečné informace 
o jednotlivých významných krátkých 
pozicích v akciích.

(6) Zvýšená transparentnost významných 
čistých krátkých pozic v určitých 
finančních nástrojích bude pravděpodobně 
prospěšná pro regulační orgán. U akcií, jež 
jsou přijaty k obchodování v obchodním 
systému v Unii, je třeba zavést 
dvoustupňový model, který na vhodné 
úrovni zajistí větší transparentnost 
významných čistých krátkých pozic 
v akciích. Při dosažení vymezené prahové 
hodnoty by měly být pozice důvěrně 
oznamovány dotčeným regulačním 
orgánům, aby tyto orgány mohly 
monitorovat a v případě potřeby šetřit 
krátký prodej, který by mohl vytvářet 
systémová rizika nebo představovat 
zneužívání trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Sdělování jednotlivých krátkých pozic veřejnosti nepůsobí příznivě na hospodářskou soutěž a 
může mít negativní dopad na menší investory. Mohlo by způsobit procyklické chování, které 
by vedlo ke snížení cen akcií a poškození evropských podniků. To by také pro všechny 
uživatele trhů – retailové investory, penzijní fondy a podnikové emitenty – znamenalo 
omezenou likviditu a méně efektivní tvorbu cen.  Měli bychom však zajistit, aby k relevantním 
informacím měly přístup příslušné orgány za účelem monitorování systémových rizik.

Pozměňovací návrh 151
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zvýšená transparentnost významných 
čistých krátkých pozic v určitých 
finančních nástrojích bude pravděpodobně
prospěšná jak pro regulační orgán, tak 
pro účastníky trhu. U akcií, jež jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii, je třeba zavést dvoustupňový 
model, který na vhodné úrovni zajistí větší 
transparentnost významných čistých 
krátkých pozic v akciích. Při dosažení 
nižší prahové hodnoty by měly být pozice 
důvěrně oznamovány dotčeným 
regulačním orgánům, aby tyto orgány 
mohly monitorovat a v případě potřeby 
šetřit krátký prodej, který by mohl vytvářet 
systémová rizika nebo představovat 
zneužívání trhu; při dosažení vyšší 
prahové hodnoty by měly být pozice 
zveřejňovány na trhu, aby ostatní účastníci 
trhu získali užitečné informace 
o jednotlivých významných krátkých 
pozicích v akciích.

(6) Zvýšená transparentnost významných 
čistých krátkých pozic v určitých 
finančních nástrojích se považuje za 
prospěšnou pro účely regulačního 
dohledu nad trhem. U akcií, jež jsou 
přijaty k obchodování v obchodním 
systému v Unii, je třeba zavést 
dvoustupňový model, který na vhodné 
úrovni zajistí větší transparentnost 
významných čistých krátkých pozic 
v akciích. Pozice nad určitou prahovou 
hodnotou by měly být důvěrně 
oznamovány dotčeným regulačním 
orgánům, aby tyto orgány mohly 
monitorovat a v případě potřeby šetřit 
krátký prodej, který by mohl vytvářet 
systémová rizika nebo představovat 
zneužívání trhu, a pozice nad touto 
prahovou hodnotou by měly být 
zveřejňovány na trhu souhrnnou, 
anonymní formou, aby ostatní účastníci 
trhu získali užitečné informace o objemu 
krátkých pozic v akciích.

Or. en
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Odůvodnění

Sdělování jednotlivých krátkých pozic veřejnosti nepomáhá regulačním orgánům při 
odhalování zneužívání trhu a držitele krátkých pozic vystavuje nebezpečí vytěsňování 
z krátkých pozic (tzv. „short squeeze“) a dalšího zneužívání, podporuje stádní chování,  
snižuje likviditu, neboť investoři nechtějí, aby se o jejich krátkých pozicích dozvěděly podniky, 
a proto se krátkému prodeji raději vyhýbají. Souhrnné sdělování poskytuje účastníkům trhu 
užitečné informace.

Pozměňovací návrh 152
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zvýšená transparentnost významných 
čistých krátkých pozic v určitých 
finančních nástrojích bude pravděpodobně 
prospěšná jak pro regulační orgán, tak pro 
účastníky trhu. U akcií, jež jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii, je třeba zavést dvoustupňový 
model, který na vhodné úrovni zajistí větší 
transparentnost významných čistých 
krátkých pozic v akciích. Při dosažení 
nižší prahové hodnoty by měly být pozice 
důvěrně oznamovány dotčeným 
regulačním orgánům, aby tyto orgány 
mohly monitorovat a v případě potřeby 
šetřit krátký prodej, který by mohl vytvářet 
systémová rizika nebo představovat 
zneužívání trhu; při dosažení vyšší prahové 
hodnoty by měly být pozice zveřejňovány 
na trhu, aby ostatní účastníci trhu získali 
užitečné informace o jednotlivých 
významných krátkých pozicích v akciích.

(6) Zvýšená transparentnost významných 
čistých krátkých pozic v určitých 
finančních nástrojích bude pravděpodobně 
prospěšná jak pro regulační orgán, tak pro 
účastníky trhu. U akcií, jež jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii, je třeba zavést dvoustupňový 
model, který na vhodné úrovni zajistí větší 
transparentnost významných čistých 
krátkých pozic v akciích. Pozice nad 
určitou prahovou hodnotou by měly být 
důvěrně oznamovány dotčeným 
regulačním orgánům, aby tyto orgány 
mohly monitorovat a v případě potřeby 
šetřit krátký prodej, který by mohl vytvářet 
systémová rizika nebo představovat 
zneužívání trhu; pozice by rovněž měly být 
zveřejňovány na trhu souhrnnou, 
anonymní formou, aby ostatní účastníci 
trhu získali užitečné informace 
o jednotlivých významných krátkých 
pozicích v akciích.

Or. en



AM\853802CS.doc 13/121 PE456.773v01-00

CS

Pozměňovací návrh 153
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zvýšená transparentnost významných 
čistých krátkých pozic v určitých 
finančních nástrojích bude pravděpodobně 
prospěšná jak pro regulační orgán, tak pro 
účastníky trhu. U akcií, jež jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii, je třeba zavést dvoustupňový 
model, který na vhodné úrovni zajistí větší 
transparentnost významných čistých 
krátkých pozic v akciích. Při dosažení nižší
prahové hodnoty by měly být pozice 
důvěrně oznamovány dotčeným 
regulačním orgánům, aby tyto orgány 
mohly monitorovat a v případě potřeby 
šetřit krátký prodej, který by mohl vytvářet 
systémová rizika nebo představovat 
zneužívání trhu; při dosažení vyšší prahové 
hodnoty by měly být pozice zveřejňovány 
na trhu, aby ostatní účastníci trhu získali 
užitečné informace o jednotlivých 
významných krátkých pozicích v akciích.

(6) Zvýšená transparentnost významných 
čistých krátkých pozic v určitých 
finančních nástrojích bude pravděpodobně 
prospěšná jak pro regulační orgán, tak pro 
účastníky trhu. U akcií, jež jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii, je třeba zavést dvoustupňový 
model, který na vhodné úrovni zajistí větší 
transparentnost významných čistých 
krátkých pozic v akciích. Při překročení 
určité prahové hodnoty by měly být pozice 
důvěrně oznamovány dotčeným 
regulačním orgánům, aby tyto orgány 
mohly monitorovat a v případě potřeby 
šetřit krátký prodej, který by mohl vytvářet 
systémová rizika nebo představovat 
zneužívání trhu; pozice by rovněž měly být 
zveřejňovány na trhu, aby ostatní účastníci 
trhu získali užitečné informace 
o jednotlivých významných krátkých 
pozicích v akciích.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zvýšená transparentnost významných 
čistých krátkých pozic v určitých 
finančních nástrojích bude pravděpodobně 
prospěšná jak pro regulační orgán, tak pro 
účastníky trhu. U akcií, jež jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii, je třeba zavést dvoustupňový 

(6) Zvýšená transparentnost významných 
čistých krátkých pozic v určitých 
finančních nástrojích bude pravděpodobně 
prospěšná jak pro regulační orgán, tak pro 
účastníky trhu. U akcií, jež jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii nebo jsou umístěny soukromě, je 
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model, který na vhodné úrovni zajistí větší 
transparentnost významných čistých 
krátkých pozic v akciích. Při dosažení nižší 
prahové hodnoty by měly být pozice 
důvěrně oznamovány dotčeným 
regulačním orgánům, aby tyto orgány 
mohly monitorovat a v případě potřeby 
šetřit krátký prodej, který by mohl vytvářet 
systémová rizika nebo představovat 
zneužívání trhu; při dosažení vyšší prahové 
hodnoty by měly být pozice zveřejňovány 
na trhu, aby ostatní účastníci trhu získali 
užitečné informace o jednotlivých 
významných krátkých pozicích v akciích.

třeba zavést dvoustupňový model, který na 
vhodné úrovni zajistí větší transparentnost 
významných čistých krátkých pozic 
v akciích. Při dosažení nižší prahové 
hodnoty by měly být pozice důvěrně 
oznamovány dotčeným regulačním 
orgánům, aby tyto orgány mohly 
monitorovat a v případě potřeby šetřit 
krátký prodej, který by mohl vytvářet 
systémová rizika nebo představovat 
zneužívání trhu; při dosažení vyšší prahové 
hodnoty by měly být pozice zveřejňovány 
na trhu, aby ostatní účastníci trhu získali 
užitečné informace o jednotlivých 
významných krátkých pozicích v akciích.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Díky sdělování významných čistých 
krátkých pozic týkajících se státních 
dluhopisů regulačním orgánům by tyto 
orgány získávaly důležité informace, které 
by jim pomáhaly sledovat, zda tyto pozice 
ve skutečnosti nevytvářejí systémová rizika 
nebo nejsou používány pro zneužívání 
trhu. Proto je třeba stanovit povinnost 
oznamovat regulačním orgánům významné 
čisté krátké pozice týkající se státních 
dluhopisů v Unii. Tento požadavek by měl 
zahrnovat pouze důvěrné sdělování 
informací regulačním orgánům, protože 
jejich zveřejňování na trhu s těmito nástroji 
by mohlo mít škodlivý účinek na trhy se 
státními dluhopisy, které jsou již postiženy 
zhoršenou likviditou. Požadavek by měl 
v každém případě zahrnovat oznamování 
významných expozic vůči státním 
emitentům, které vznikly použitím swapů 

(7) Díky sdělování významných čistých 
krátkých pozic týkajících se státních 
dluhopisů nebo indexů finančních trhů 
členských států nebo Unie regulačním 
orgánům by tyto orgány získávaly důležité 
informace, které by jim pomáhaly sledovat, 
zda tyto pozice ve skutečnosti nevytvářejí 
systémová rizika nebo nejsou používány 
pro zneužívání trhu. Proto je třeba stanovit 
povinnost oznamovat regulačním orgánům 
významné čisté krátké pozice týkající se 
státních dluhopisů nebo indexů finančních 
trhů členských států či Unie. Tento 
požadavek by měl zahrnovat pouze 
důvěrné sdělování informací regulačním 
orgánům, protože jejich zveřejňování na 
trhu s těmito nástroji by mohlo mít 
škodlivý účinek na trhy se státními 
dluhopisy, které jsou již postiženy 
zhoršenou likviditou, nebo s ohledem na 
indexy finančních trhů členských států či 
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úvěrového selhání. Unie. Požadavek by měl v každém případě 
zahrnovat oznamování významných 
expozic vůči státním emitentům, které 
vznikly použitím swapů úvěrového selhání 
a finančních nástrojů souvisejících s 
finančními indexy členských států či 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Požadavky na oznamování týkající se 
státních dluhopisů by se měly vztahovat na 
dluhopisy vydané Unií a členskými státy, 
včetně každého ministerstva, resortu, 
centrální banky, agentury nebo podřízené 
vládní organizace, které vydávají dluhopisy 
jménem členského státu, avšak mimo 
regionální orgány a polostátní organizace, 
které vydávají dluhopisy.

(8) Požadavky na oznamování týkající se 
státních dluhopisů by se měly vztahovat na 
dluhopisy vydané Unií a členskými státy, 
včetně každého ministerstva, resortu, 
centrální banky, agentury nebo podřízené 
vládní organizace, které vydávají dluhopisy 
jménem členského státu, avšak mimo 
regionální orgány a polostátní organizace, 
které vydávají dluhopisy. Toto nařízení by 
se nemělo vztahovat na dluhové nástroje 
podnikových emitentů v Unii, které nejsou 
emitovány jménem členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Není dokázáno, že by krátké pozice týkající se dluhových nástrojů emitovaných podniky 
představovaly systémové riziko. Rozšířit povinnosti zveřejňování na dluhové nástroje 
emitované podniky by nebylo přiměřené.

Pozměňovací návrh 157
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Požadavky na oznamování týkající se 
státních dluhopisů by se měly vztahovat na 
dluhopisy vydané Unií a členskými státy, 
včetně každého ministerstva, resortu, 
centrální banky, agentury nebo podřízené 
vládní organizace, které vydávají dluhopisy 
jménem členského státu, avšak mimo 
regionální orgány a polostátní organizace, 
které vydávají dluhopisy.

(8) Požadavky na oznamování týkající se 
státních dluhopisů by se měly vztahovat na 
dluhopisy vydané Unií a členskými státy, 
včetně každého ministerstva, resortu, 
centrální banky, agentury nebo podřízené 
vládní organizace, které vydávají dluhopisy 
jménem členského státu, avšak mimo 
regionální orgány a polostátní organizace, 
které vydávají dluhopisy. Toto nařízení by 
se nemělo vztahovat na dluhové nástroje 
podnikových emitentů v Unii, které nejsou 
emitovány jménem členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Během konzultací k tomuto nařízení nebyly předloženy důkazy, které by naznačovaly, že 
krátké pozice týkající se dluhových nástrojů emitovaných podniky představují systémové 
riziko.  Nařízení se již vztahuje na významné krátké pozice ve vztahu k akciím emitovaným 
podnikovými emitenty v Unii; rozšířit povinnosti zveřejňování také na dluhové nástroje 
emitované podnikovými emitenty by nebylo přiměřené.

Pozměňovací návrh 158
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Požadavky na oznamování týkající se 
státních dluhopisů by se měly vztahovat na 
dluhopisy vydané Unií a členskými státy, 
včetně každého ministerstva, resortu, 
centrální banky, agentury nebo podřízené 
vládní organizace, které vydávají dluhopisy 
jménem členského státu, avšak mimo 
regionální orgány a polostátní organizace, 
které vydávají dluhopisy.

(8) Požadavky na oznamování týkající se 
státních dluhopisů by se měly vztahovat na 
dluhopisy vydané Unií a členskými státy, 
včetně každého ministerstva, resortu, 
centrální banky, agentury nebo podřízené 
vládní organizace, které vydávají dluhopisy 
jménem členského státu nebo Unie, avšak 
mimo regionální orgány a polostátní 
organizace, které vydávají dluhopisy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby bylo zajištěno, že požadavek na 
transparentnost bude komplexní a účelný, 
je důležité, aby se týkal nejen krátkých 
pozic vzniklých obchodováním s akciemi 
nebo státními dluhopisy v obchodních 
systémech, ale také krátkých pozic 
vzniklých obchodováním mimo obchodní 
systémy a ekonomických čistých krátkých 
pozic vytvořených použitím derivátů.

(9) Aby bylo zajištěno, že požadavek na 
transparentnost bude komplexní a účelný, 
je důležité, aby se týkal nejen krátkých 
pozic vzniklých obchodováním s cennými 
papíry, nástroji souvisejícími s indexy
nebo státními dluhopisy v obchodních 
systémech, ale také krátkých pozic 
vzniklých obchodováním mimo obchodní 
systémy a ekonomických čistých krátkých 
pozic vytvořených použitím derivátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby bylo zajištěno, že požadavek na 
transparentnost bude komplexní a účelný, 
je důležité, aby se týkal nejen krátkých 
pozic vzniklých obchodováním s akciemi 
nebo státními dluhopisy v obchodních 
systémech, ale také krátkých pozic 
vzniklých obchodováním mimo obchodní 
systémy a ekonomických čistých krátkých 
pozic vytvořených použitím derivátů.

(9) Aby bylo zajištěno, že požadavek na 
transparentnost bude komplexní a účelný, 
je důležité, aby se týkal nejen krátkých 
pozic vzniklých obchodováním s akciemi 
nebo státními dluhopisy v obchodních 
systémech, ale také krátkých pozic 
vzniklých obchodováním mimo obchodní 
systémy (ať už se jedná o regulované trhy, 
mnohostranné systémy obchodování, 
systematické internalizátory či 
mimoburzovní obchodování) a 
ekonomických čistých krátkých pozic 
vytvořených použitím derivátů, jako jsou 
opce, futures, rozdílové smlouvy a sázky 
na spready týkající akcií nebo státních 
dluhopisů (spread betting).
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odráží potřebu specifikovat, co se rozumí výrazem „mimo obchodní 
systémy“ a co zahrnuje pojem „deriváty“, aby se zamezilo rozdílným výkladům tohoto 
pravidla.

Pozměňovací návrh 161
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li být režim transparentnosti pro 
regulační orgány a pro trh užitečný, měl by 
v každém případě poskytovat úplné 
a přesné informace o pozicích určité 
fyzické nebo právnické osoby. Zejména by 
informace poskytované regulačnímu 
orgánu nebo trhu měly zohledňovat jak 
krátké, tak dlouhé pozice, aby byly 
podávány cenné informace o čisté krátké 
pozici dané fyzické nebo právnické osoby 
v akciích, státních dluhopisech a swapech 
úvěrového selhání.

(10) Má-li být režim transparentnosti pro 
regulační orgány a pro trh užitečný, měl by 
v každém případě poskytovat informace 
o významných krátkých pozicích určité 
fyzické nebo právnické osoby. Zejména by 
informace poskytované regulačnímu 
orgánu nebo trhu souhrnnou, anonymní 
formou měly zohledňovat jak krátké, tak 
dlouhé pozice, aby byly podávány cenné 
informace o čisté krátké pozici dané 
fyzické nebo právnické osoby v akciích, 
státních dluhopisech a swapech úvěrového 
selhání. Úplné a přesné sdělování 
významných krátkých pozic je pro orgány 
dozoru zdrojem důležitých informací o 
rizicích na trhu a je považováno za 
důležité pro účely dohledu nad trhem. 
Naopak pro účely dohledu nad trhem není 
považováno za nezbytné požadovat 
označování jednotlivých pokynů ke 
krátkému prodeji, které mohou být v 
krátké době uzavřeny.  

Or. en

Odůvodnění

Má-li být režim transparentnosti pro regulační orgány a pro trh užitečný, měl by v každém 
případě poskytovat informace o významných krátkých pozicích určité fyzické nebo právnické 
osoby. Zejména by informace poskytované regulačnímu orgánu nebo trhu měly zohledňovat 
jak krátké, tak dlouhé pozice, aby byly podávány cenné informace o čisté krátké pozici dané 
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fyzické nebo právnické osoby v akciích, státních dluhopisech a swapech úvěrového selhání.

Pozměňovací návrh 162
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li být režim transparentnosti pro 
regulační orgány a pro trh užitečný, měl by 
v každém případě poskytovat úplné 
a přesné informace o pozicích určité 
fyzické nebo právnické osoby. Zejména by 
informace poskytované regulačnímu 
orgánu nebo trhu měly zohledňovat jak 
krátké, tak dlouhé pozice, aby byly 
podávány cenné informace o čisté krátké 
pozici dané fyzické nebo právnické osoby 
v akciích, státních dluhopisech a swapech 
úvěrového selhání.

(10) Má-li být režim transparentnosti pro 
regulační orgány a pro trh užitečný, měl by 
v každém případě poskytovat úplné 
a přesné informace o pozicích určité 
fyzické nebo právnické osoby. Zejména by 
informace důvěrně poskytované 
regulačnímu orgánu měly zohledňovat jak 
krátké, tak dlouhé pozice, aby byly 
podávány cenné informace o čisté krátké 
pozici dané fyzické nebo právnické osoby 
v akciích, státních dluhopisech a swapech 
úvěrového selhání. Má-li se zabránit tomu, 
aby regulačním orgánům docházela 
oznámení s informacemi, které nemají z 
hlediska významu, systémovosti či 
dohledu žádnou hodnotu, měl by orgán 
ESA (ESMA) pečlivě vyhodnotit prahové 
hodnoty pro důvěrná oznámení a 
důkladně zvážit, jaké jsou s různými 
prahovými hodnotami spojeny náklady a 
jaký mají přínos, a poté by měl doporučit 
Komisi, jaké prahové hodnoty by bylo 
vhodné použít.

Or. en

Odůvodnění

Sdělování jednotlivých krátkých pozic veřejnosti může mít negativní dopad na menší 
investory. Mohlo by způsobit procyklické chování, které by vedlo ke snížení cen akcií, což by 
poškodilo evropské podniky, a ke snížení likvidity a méně efektivní tvorbě cen. Měli bychom 
však zajistit, aby příslušné orgány měly přístup k dostatečnému objemu relevantních 
informací, aby mohly monitorovat systémová rizika, aniž by vznikly přílišné náklady 
a administrativní zátěž a aniž by se evropské trhy staly méně konkurenceschopnými.
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Pozměňovací návrh 163
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li být režim transparentnosti pro
regulační orgány a pro trh užitečný, měl by 
v každém případě poskytovat úplné 
a přesné informace o pozicích určité 
fyzické nebo právnické osoby. Zejména by 
informace poskytované regulačnímu 
orgánu nebo trhu měly zohledňovat jak 
krátké, tak dlouhé pozice, aby byly 
podávány cenné informace o čisté krátké 
pozici dané fyzické nebo právnické osoby 
v akciích, státních dluhopisech a swapech 
úvěrového selhání.

(10) Má-li být režim transparentnosti pro 
regulační orgány a pro trh užitečný, měl by 
v každém případě poskytovat úplné 
a přesné informace o pozicích určité 
fyzické nebo právnické osoby. Zejména by 
informace poskytované regulačnímu 
orgánu nebo trhu měly zohledňovat jak 
krátké, tak dlouhé pozice, aby byly 
podávány cenné informace o čisté krátké 
pozici dané fyzické nebo právnické osoby 
v cenných papírech, indexech, státních 
dluhopisech a swapech úvěrového selhání.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Při výpočtu krátké nebo dlouhé pozice 
by se měly brát v potaz všechny formy 
hospodářského zájmu, který daná fyzická 
nebo právnická osoba má ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti nebo vydaným státním 
dluhopisům členského státu nebo Unie. 
Zejména by se měl vzít v úvahu zájem, 
který byl získán přímo nebo nepřímo 
použitím derivátů, jako jsou opce, futures, 
rozdílové smlouvy a sázky na spready,
týkajících se akcií nebo státních dluhopisů. 
V případě pozic týkajících se státních 
dluhopisů je třeba brát v úvahu také swapy 

(11) Při výpočtu krátké nebo dlouhé pozice 
by se měly brát v potaz všechny formy
hospodářského zájmu, který daná fyzická 
nebo právnická osoba má ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, vydaným státním dluhopisům 
členského státu nebo Unie nebo indexům 
finančních trhů členského státu nebo 
Unie. Zejména by se měl vzít v úvahu 
zájem, který byl získán přímo nebo 
nepřímo použitím derivátů, jako jsou opce, 
futures, rozdílové smlouvy a sázky na 
spready týkající se cenných papírů, 
státních dluhopisů nebo indexů (spread 
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úvěrového selhání týkající se emitentů 
státních dluhopisů.

betting). V případě pozic týkajících se 
státních dluhopisů je třeba brát v úvahu 
také swapy úvěrového selhání týkající se 
emitentů státních dluhopisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v akciích by měl být zaveden 
požadavek, aby byly označovány pokyny 
k prodeji prováděné v obchodních 
systémech jako pokyny ke krátkému 
prodeji, a byly tak získávány doplňující 
informace o objemu krátkých prodejů 
akcií prováděných v obchodních 
systémech. Informace o pokynech ke 
krátkému prodeji by měly být sestavovány 
obchodním systémem a alespoň denně 
zveřejňovány v souhrnné formě, a to 
rovněž s cílem pomoci příslušným 
orgánům a účastníkům trhu monitorovat 
úroveň krátkých prodejů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Krátké pozice sice napomáhají dohledu nad trhem, avšak přínos označování pokynů ke 
krátkému prodeji je nejasný, a to i s ohledem na to, že povinnost ohlašovat regulačním 
orgánům všechny provedené transakce ukládá účastníkům trhu směrnice o trzích finančních 
nástrojů. 
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Pozměňovací návrh 166
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v akciích by měl být zaveden 
požadavek, aby byly označovány pokyny 
k prodeji prováděné v obchodních 
systémech jako pokyny ke krátkému 
prodeji, a byly tak získávány doplňující 
informace o objemu krátkých prodejů 
akcií prováděných v obchodních 
systémech. Informace o pokynech ke 
krátkému prodeji by měly být sestavovány 
obchodním systémem a alespoň denně 
zveřejňovány v souhrnné formě, a to 
rovněž s cílem pomoci příslušným 
orgánům a účastníkům trhu monitorovat 
úroveň krátkých prodejů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v akciích by měl být zaveden 
požadavek, aby byly označovány pokyny 
k prodeji prováděné v obchodních 
systémech jako pokyny ke krátkému 
prodeji, a byly tak získávány doplňující 
informace o objemu krátkých prodejů 
akcií prováděných v obchodních 
systémech. Informace o pokynech ke 
krátkému prodeji by měly být sestavovány 
obchodním systémem a alespoň denně 

(12) Komise by měla provést úplnou a 
důkladnou analýzu nákladů a přínosu 
zavedení požadavku, aby byly označovány 
pokyny ke krátkému prodeji. Jakékoli 
rozhodnutí zavést takové označování by 
mělo být řádně odůvodněné a nemělo by 
předcházet výsledkům analýzy provedené 
Komisí. Uvedená analýza by měla být 
zveřejněna.
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zveřejňovány v souhrnné formě, a to 
rovněž s cílem pomoci příslušným 
orgánům a účastníkům trhu monitorovat 
úroveň krátkých prodejů.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v akciích by měl být zaveden 
požadavek, aby byly označovány pokyny 
k prodeji prováděné v obchodních 
systémech jako pokyny ke krátkému 
prodeji, a byly tak získávány doplňující 
informace o objemu krátkých prodejů 
akcií prováděných v obchodních 
systémech. Informace o pokynech ke 
krátkému prodeji by měly být sestavovány 
obchodním systémem a alespoň denně 
zveřejňovány v souhrnné formě, a to 
rovněž s cílem pomoci příslušným 
orgánům a účastníkům trhu monitorovat 
úroveň krátkých prodejů.

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v akciích by orgán ESA (ESMA)
měl prozkoumat, jaký přínos a náklady by 
znamenalo zavedení požadavku, aby byly 
označovány pokyny k prodeji prováděné v 
obchodních systémech jako pokyny ke 
krátkému prodeji, a zda je uvedeného cíle 
lépe dosaženo prostřednictvím režimu 
transparentnosti vyžadujícího sdělování 
čistých krátkých pozic v akciích.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v akciích by měl být zaveden 
požadavek, aby byly označovány pokyny 

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v akciích by orgán ESA (ESMA)
měl prozkoumat, jaký přínos a náklady by 
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k prodeji prováděné v obchodních 
systémech jako pokyny ke krátkému 
prodeji, a byly tak získávány doplňující 
informace o objemu krátkých prodejů 
akcií prováděných v obchodních 
systémech. Informace o pokynech ke 
krátkému prodeji by měly být sestavovány 
obchodním systémem a alespoň denně 
zveřejňovány v souhrnné formě, a to 
rovněž s cílem pomoci příslušným 
orgánům a účastníkům trhu monitorovat 
úroveň krátkých prodejů.

znamenalo zavedení požadavku, aby byly 
označovány pokyny k prodeji prováděné v 
obchodních systémech jako pokyny ke 
krátkému prodeji, a zda je uvedeného cíle 
lépe dosaženo prostřednictvím režimu 
transparentnosti vyžadujícího sdělování 
čistých krátkých pozic v akciích.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v akciích by měl být zaveden 
požadavek, aby byly označovány pokyny 
k prodeji prováděné v obchodních 
systémech jako pokyny ke krátkému 
prodeji, a byly tak získávány doplňující 
informace o objemu krátkých prodejů 
akcií prováděných v obchodních 
systémech. Informace o pokynech ke 
krátkému prodeji by měly být sestavovány 
obchodním systémem a alespoň denně 
zveřejňovány v souhrnné formě, a to 
rovněž s cílem pomoci příslušným 
orgánům a účastníkům trhu monitorovat 
úroveň krátkých prodejů.

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v akciích by orgán ESA (ESMA)
měl provést kvantitativní a kvalitativní 
posouzení dopadů s cílem prozkoumat, 
jaké náklady a přínos by znamenalo 
zavedení požadavku, aby byly označovány 
pokyny k prodeji prováděné v obchodních 
systémech jako pokyny ke krátkému 
prodeji, a zda je uvedeného cíle lépe 
dosaženo prostřednictvím režimu 
transparentnosti vyžadujícího sdělování 
čistých krátkých pozic v akciích.

Or. en

Odůvodnění

Označování pokynů by neposkytovalo přesné informace a vedlo by ke značným provozním 
nákladům, které by zatížily zejména menší obchodní systémy. V konečném důsledku by 
dopadlo na investory a emitenty. Před zavedením uvedeného požadavku by mělo být 
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provedeno řádné posouzení dopadů z hlediska přínosu a nákladů.

Pozměňovací návrh 171
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v akciích by měl být zaveden 
požadavek, aby byly označovány pokyny 
k prodeji prováděné v obchodních 
systémech jako pokyny ke krátkému 
prodeji, a byly tak získávány doplňující 
informace o objemu krátkých prodejů akcií 
prováděných v obchodních systémech. 
Informace o pokynech ke krátkému prodeji 
by měly být sestavovány obchodním 
systémem a alespoň denně zveřejňovány 
v souhrnné formě, a to rovněž s cílem 
pomoci příslušným orgánům a účastníkům 
trhu monitorovat úroveň krátkých prodejů.

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího hlášení čistých krátkých 
pozic v akciích by měl být zaveden 
požadavek, aby byly označovány pokyny k 
prodeji prováděné jako pokyny ke 
krátkému prodeji podle toho, jak jsou 
zaznamenány na konci dne, a byly tak 
získávány doplňující informace o objemu 
uskutečněných krátkých prodejů akcií. 
Informace o pokynech k prodeji, které 
vyústí v krátkou pozici zaznamenanou na 
konci dne, by měly být sestavovány 
investičním podnikem a alespoň denně 
sdělovány příslušnému orgánu, a to s 
cílem pomoci příslušným orgánům 
monitorovat úroveň krátkých prodejů

Or. en

Odůvodnění

Obchodní systémy nemají přesné informace potřebné k určení toho, zda jednotlivec provádí 
krátký prodej akcií. Účinné postupy označování pokynů týkajících se akcií přijatých 
k obchodování mohou v praxi zavádět pouze investiční podniky, které mají přístup k údajům o 
totožnosti a bilanci plateb svých klientů. Označování pokynů k prodeji by navíc mělo probíhat 
pouze na konci dne. Je třeba upozornit na to, že označování pokynů k povolenému krátkému 
prodeji v reálném čase může přinášet zavádějící a absurdní výsledky. 

Pozměňovací návrh 172
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v akciích by měl být zaveden 
požadavek, aby byly označovány pokyny 
k prodeji prováděné v obchodních 
systémech jako pokyny ke krátkému 
prodeji, a byly tak získávány doplňující 
informace o objemu krátkých prodejů akcií 
prováděných v obchodních systémech. 
Informace o pokynech ke krátkému prodeji 
by měly být sestavovány obchodním 
systémem a alespoň denně zveřejňovány 
v souhrnné formě, a to rovněž s cílem 
pomoci příslušným orgánům a účastníkům 
trhu monitorovat úroveň krátkých prodejů.

(12) Vedle režimu transparentnosti 
vyžadujícího sdělování čistých krátkých 
pozic v cenných papírech by měl být 
zaveden požadavek, aby byly označovány 
pokyny k prodeji prováděné jako pokyny 
ke krátkému prodeji, a byly tak získávány 
doplňující informace o objemu 
uskutečněných krátkých prodejů cenných 
papírů. Informace o pokynech ke krátkému 
prodeji by měly být sestavovány 
obchodním systémem nebo investičním 
podnikem, který jménem klientů nebo na 
vlastní účet provádí pokyny v případě, že 
nejsou prováděny v obchodním systému, a 
alespoň denně zveřejňovány v souhrnné 
formě, a to rovněž s cílem pomoci 
příslušným orgánům a účastníkům trhu 
monitorovat úroveň krátkých prodejů.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Koupě swapů úvěrového selhání, aniž 
by měl kupující dlouhou pozici 
v podkladových státních dluhopisech, 
může být z hospodářského hlediska 
rovnocenná vstupu do krátké pozice 
vzhledem k podkladovému dluhovému 
nástroji. Výpočet čisté krátké pozice 
vzhledem ke státním dluhopisům by proto 
měl zahrnovat swapy úvěrového selhání 
týkající se závazku emitenta státních 
dluhopisů. Pozice ve swapech úvěrového 
selhání by se měla brát v potaz pro účely 
stanovení jak toho, zda má fyzická nebo 
právnická osoba významnou čistou krátkou 
pozici týkající se státních dluhopisů, kterou 

(13) Koupě swapů úvěrového selhání, aniž 
by měl kupující dlouhou pozici v 
podkladových státních dluhopisech nebo 
jinou pozici, jejíž hodnota bude 
pravděpodobně negativně ovlivněna 
snížením úvěruschopnosti příslušného 
státu, může být z hospodářského hlediska 
rovnocenná vstupu do krátké pozice 
vzhledem k podkladovému dluhovému 
nástroji. Výpočet čisté krátké pozice 
vzhledem ke státním dluhopisům by proto 
měl zahrnovat swapy úvěrového selhání 
týkající se závazku emitenta státních 
dluhopisů. Pozice ve swapech úvěrového 
selhání by se měla brát v potaz pro účely 



AM\853802CS.doc 27/121 PE456.773v01-00

CS

je nutné oznámit příslušnému orgánu, tak 
toho, zda má významnou nekrytou pozici 
ve swapech úvěrového selhání týkajících se 
emitenta státních dluhopisů, která musí být 
tomuto orgánu rovněž oznámena.

stanovení jak toho, zda má fyzická nebo 
právnická osoba významnou čistou krátkou 
pozici týkající se státních dluhopisů, kterou 
je nutné oznámit příslušnému orgánu, tak 
toho, zda má významnou nekrytou pozici 
ve swapech úvěrového selhání týkajících se 
emitenta státních dluhopisů, která musí být 
tomuto orgánu rovněž oznámena.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Koupě swapů úvěrového selhání, aniž 
by měl kupující dlouhou pozici 
v podkladových státních dluhopisech, 
může být z hospodářského hlediska 
rovnocenná vstupu do krátké pozice 
vzhledem k podkladovému dluhovému 
nástroji. Výpočet čisté krátké pozice 
vzhledem ke státním dluhopisům by proto 
měl zahrnovat swapy úvěrového selhání 
týkající se závazku emitenta státních 
dluhopisů. Pozice ve swapech úvěrového 
selhání by se měla brát v potaz pro účely 
stanovení jak toho, zda má fyzická nebo 
právnická osoba významnou čistou krátkou 
pozici týkající se státních dluhopisů, kterou 
je nutné oznámit příslušnému orgánu, tak 
toho, zda má významnou nekrytou pozici 
ve swapech úvěrového selhání týkajících se 
emitenta státních dluhopisů, která musí být 
tomuto orgánu rovněž oznámena.

(13) Koupě swapů úvěrového selhání, aniž 
by měl kupující dlouhou pozici v 
podkladových státních dluhopisech nebo 
jinou pozici, jejíž hodnota bude 
pravděpodobně negativně ovlivněna 
snížením úvěruschopnosti příslušného 
státu, může být z hospodářského hlediska 
rovnocenná vstupu do krátké pozice 
vzhledem k podkladovému dluhovému 
nástroji. Výpočet čisté krátké pozice 
vzhledem ke státním dluhopisům by proto 
měl zahrnovat swapy úvěrového selhání 
týkající se závazku emitenta státních 
dluhopisů. Pozice ve swapech úvěrového 
selhání by se měla brát v potaz pro účely 
stanovení jak toho, zda má fyzická nebo 
právnická osoba významnou čistou krátkou 
pozici týkající se státních dluhopisů, kterou 
je nutné oznámit příslušnému orgánu, tak 
toho, zda má významnou nekrytou pozici 
ve swapech úvěrového selhání týkajících se 
emitenta státních dluhopisů, která musí být 
tomuto orgánu rovněž oznámena.

Or. en
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Odůvodnění

Swapy úvěrového selhání týkající se státních dluhopisů jsou účinným prostředkem ke zmírnění 
rizika u celé škály nástrojů, a nejen u podkladových státních dluhopisů, např. u dluhopisů 
vydaných podniky, jejichž úvěruschopnost je úzce spjata s příslušným státem. Zavedení 
omezení nebo požadavků na zveřejňování pro účastníky trhu odradí tyto účastníky od 
investování do těchto dluhopisů, což pak bude mít vliv na schopnost podniků získávat finanční 
prostředky.

Pozměňovací návrh 175
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Koupě swapů úvěrového selhání, aniž 
by měl kupující dlouhou pozici 
v podkladových státních dluhopisech, 
může být z hospodářského hlediska 
rovnocenná vstupu do krátké pozice 
vzhledem k podkladovému dluhovému 
nástroji. Výpočet čisté krátké pozice 
vzhledem ke státním dluhopisům by proto 
měl zahrnovat swapy úvěrového selhání 
týkající se závazku emitenta státních 
dluhopisů. Pozice ve swapech úvěrového 
selhání by se měla brát v potaz pro účely 
stanovení jak toho, zda má fyzická nebo 
právnická osoba významnou čistou krátkou 
pozici týkající se státních dluhopisů, kterou 
je nutné oznámit příslušnému orgánu, tak 
toho, zda má významnou nekrytou pozici 
ve swapech úvěrového selhání týkajících se 
emitenta státních dluhopisů, která musí být 
tomuto orgánu rovněž oznámena.

(13) Koupě swapů úvěrového selhání, aniž 
by měl kupující dlouhou pozici v 
podkladových státních dluhopisech nebo 
jiný majetek či cenné papíry, které se 
nacházejí v příslušné jurisdikci nebo jsou 
vydány subjekty v příslušné jurisdikci, 
jejichž hodnota bude pravděpodobně 
negativně ovlivněna snížením 
úvěruschopnosti příslušného státu, může 
být z hospodářského hlediska rovnocenná 
vstupu do krátké pozice vzhledem k 
podkladovému dluhovému nástroji. 
Výpočet čisté krátké pozice vzhledem ke 
státním dluhopisům by proto měl zahrnovat 
swapy úvěrového selhání týkající se 
závazku emitenta státních dluhopisů. 
Pozice ve swapech úvěrového selhání by se 
měla brát v potaz pro účely stanovení jak 
toho, zda má fyzická nebo právnická osoba 
významnou čistou krátkou pozici týkající 
se státních dluhopisů, kterou je nutné 
oznámit příslušnému orgánu, tak toho, zda 
má významnou nekrytou pozici ve 
swapech úvěrového selhání týkajících se 
emitenta státních dluhopisů, která musí být 
tomuto orgánu rovněž oznámena.

Or. en
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Odůvodnění

Swapy úvěrového selhání státních dluhopisů se používají k zajišťování proti rizikům 
souvisejícím s danou zemí, a to různými způsoby, nejen prostřednictvím dluhových pozic 
(např. držením portfolia majetku nacházejícího se v dané jurisdikci). Používá-li se tedy pozice 
ve swapech úvěrového selhání týkajících se obligací členského státu Unie k zajišťování proti 
riziku spojenému s obsahem portfolia, neměla by být považována za nekrytou.

Pozměňovací návrh 176
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Koupě swapů úvěrového selhání, aniž 
by měl kupující dlouhou pozici 
v podkladových státních dluhopisech, 
může být z hospodářského hlediska 
rovnocenná vstupu do krátké pozice 
vzhledem k podkladovému dluhovému 
nástroji. Výpočet čisté krátké pozice 
vzhledem ke státním dluhopisům by proto 
měl zahrnovat swapy úvěrového selhání 
týkající se závazku emitenta státních 
dluhopisů. Pozice ve swapech úvěrového 
selhání by se měla brát v potaz pro účely 
stanovení jak toho, zda má fyzická nebo 
právnická osoba významnou čistou krátkou 
pozici týkající se státních dluhopisů, kterou 
je nutné oznámit příslušnému orgánu, tak 
toho, zda má významnou nekrytou pozici 
ve swapech úvěrového selhání týkajících 
se emitenta státních dluhopisů, která musí 
být tomuto orgánu rovněž oznámena.

(13) Koupě swapů úvěrového selhání, aniž 
by měl kupující dlouhou pozici 
v podkladových státních dluhopisech, 
může být z hospodářského hlediska 
rovnocenná vstupu do krátké pozice 
vzhledem k podkladovému dluhovému 
nástroji. Výpočet čisté krátké pozice 
vzhledem ke státním dluhopisům by proto 
měl zahrnovat swapy úvěrového selhání 
týkající se závazku emitenta státních 
dluhopisů. Pozice ve swapech úvěrového 
selhání by se měla brát v potaz pro účely 
stanovení jak toho, zda má fyzická nebo 
právnická osoba významnou čistou krátkou 
pozici týkající se státních dluhopisů, kterou 
je nutné oznámit příslušnému orgánu, tak 
toho, zda má významnou nekrytou pozici 
ve swapech úvěrového selhání, které jsou 
podle tohoto nařízení zakázány.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Koupě swapů úvěrového selhání, aniž 
by měl kupující dlouhou pozici 
v podkladových státních dluhopisech, 
může být z hospodářského hlediska 
rovnocenná vstupu do krátké pozice 
vzhledem k podkladovému dluhovému 
nástroji. Výpočet čisté krátké pozice 
vzhledem ke státním dluhopisům by proto 
měl zahrnovat swapy úvěrového selhání 
týkající se závazku emitenta státních 
dluhopisů. Pozice ve swapech úvěrového 
selhání by se měla brát v potaz pro účely 
stanovení jak toho, zda má fyzická nebo 
právnická osoba významnou čistou krátkou 
pozici týkající se státních dluhopisů, kterou 
je nutné oznámit příslušnému orgánu, tak 
toho, zda má významnou nekrytou pozici 
ve swapech úvěrového selhání týkajících se 
emitenta státních dluhopisů, která musí být 
tomuto orgánu rovněž oznámena.

(13) Koupě swapů úvěrového selhání, aniž 
by měl kupující dlouhou pozici 
v podkladových státních dluhopisech, 
může být z hospodářského hlediska 
rovnocenná vstupu do nekryté krátké 
pozice vzhledem k podkladovému 
dluhovému nástroji. Výpočet čisté krátké 
pozice vzhledem ke státním dluhopisům by 
proto měl zahrnovat swapy úvěrového 
selhání týkající se závazku emitenta 
státních dluhopisů. Pozice ve swapech 
úvěrového selhání by se měla brát v potaz 
pro účely stanovení jak toho, zda má 
fyzická nebo právnická osoba významnou 
čistou krátkou pozici týkající se státních 
dluhopisů, kterou je nutné oznámit 
příslušnému orgánu, tak toho, zda má 
významnou nekrytou pozici ve swapech 
úvěrového selhání týkajících se emitenta 
státních dluhopisů, která musí být tomuto 
orgánu rovněž oznámena.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Mají-li být povinnosti v oblasti 
transparentnosti účelné, je důležité, aby se 
uplatňovaly bez ohledu na to, kde se daná 
fyzická nebo právnická osoba nachází, tedy 
i v případě, že se tato fyzická nebo 
právnická osoba nachází mimo Unii, ale 
má významnou čistou krátkou pozici 
týkající se společnosti, jejíž akcie jsou 
přijaty k obchodování v obchodním 
systému v Unii, nebo čistou krátkou pozici 
ve státních dluhopisech vydaných 
členským státem nebo Unií.

(15) Mají-li být povinnosti v oblasti 
transparentnosti účelné, je důležité, aby se 
uplatňovaly bez ohledu na to, kde se daná 
fyzická nebo právnická osoba nachází, tedy 
i v případě, že se tato fyzická nebo 
právnická osoba nachází mimo Unii, ale 
má významnou čistou krátkou pozici ve 
finančním nástroji, na který se vztahuje 
toto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 179
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V některých případech se má za to, že 
nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko 
selhání vypořádání a volatility. Za účelem 
snížení těchto rizik je vhodné zavést 
přiměřená omezení nekrytého krátkého 
prodeje. Podrobná omezení by měla 
zohledňovat různá ujednání, která se 
v současnosti používají při krytém 
krátkém prodeji. Je také vhodné stanovit 
požadavky na obchodní systémy týkající se 
postupů náhradní koupě a pokut za 
selhání při vypořádání transakcí s těmito 
nástroji. Postupy náhradní koupě 
a požadavky související s prodlením při 
vypořádání by měly nastavit základní 
standardy vypořádací kázně.

(16) Nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů může být jedním z mnoha 
dalších provozních příčin selhání 
vypořádání a volatility. V nadcházejících 
návrzích Komise týkajících se vypořádací 
kázně je třeba vypracovat opatření za 
účelem snížení těchto rizik a také s cílem 
zavést vhodné postupy náhradní koupě a 
pokuty za selhání při vypořádání transakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V některých případech se má za to, že 
nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko 
selhání vypořádání a volatility. Za účelem 
snížení těchto rizik je vhodné zavést 
přiměřená omezení nekrytého krátkého 
prodeje. Podrobná omezení by měla 
zohledňovat různá ujednání, která se 

(16) V některých případech se má za to, že 
nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko 
selhání vypořádání, volatility a zneužívání 
trhu. Za účelem snížení těchto rizik je 
vhodné zavést přiměřená omezení 
nekrytého krátkého prodeje.
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v současnosti používají při krytém 
krátkém prodeji. Je také vhodné stanovit 
požadavky na obchodní systémy týkající se 
postupů náhradní koupě a pokut za 
selhání při vypořádání transakcí s těmito 
nástroji. Postupy náhradní koupě 
a požadavky související s prodlením při 
vypořádání by měly nastavit základní 
standardy vypořádací kázně.

Or. en

Odůvodnění

Předchozí vypůjčení cenných papírů zvyšuje komplexnost postupů obchodování, neboť 
v okamžiku podání pokynu není jasné, zda a kdy bude pokyn proveden. V případě, že bude 
nutné uzavřít ujednání o zapůjčení předem, dojde k uzavření mnoha nadbytečných ujednání, 
což povede k narušení úvěrového trhu. Zásadně to sníží efektivnost obchodování s cennými 
papíry a zvýší se tím náklady související s obchodováním.

Pozměňovací návrh 181
Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V některých případech se má za to, že
nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko
selhání vypořádání a volatility. Za účelem 
snížení těchto rizik je vhodné zavést 
přiměřená omezení nekrytého krátkého 
prodeje. Podrobná omezení by měla 
zohledňovat různá ujednání, která se 
v současnosti používají při krytém 
krátkém prodeji. Je také vhodné stanovit 
požadavky na obchodní systémy týkající se 
postupů náhradní koupě a pokut za selhání 
při vypořádání transakcí s těmito nástroji. 
Postupy náhradní koupě a požadavky 
související s prodlením při vypořádání by 
měly nastavit základní standardy 
vypořádací kázně.

(16) Nekrytý krátký prodej může být 
jedním z mnoha dalších provozních příčin
selhání vypořádání a volatility. V 
nadcházejících návrzích Komise 
týkajících se vypořádací kázně je třeba 
vypracovat opatření za účelem snížení 
těchto rizik a také s cílem zavést vhodné 
postupy náhradní koupě a pokuty za 
selhání při vypořádání transakcí, přičemž 
by měla být zohledněna práce podskupiny 
Komise – pracovní skupiny pro 
harmonizaci vypořádacích cyklů.
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Pozměňovací návrh 182
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V některých případech se má za to, že
nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko 
selhání vypořádání a volatility. Za účelem 
snížení těchto rizik je vhodné zavést 
přiměřená omezení nekrytého krátkého 
prodeje. Podrobná omezení by měla 
zohledňovat různá ujednání, která se 
v současnosti používají při krytém 
krátkém prodeji. Je také vhodné stanovit 
požadavky na obchodní systémy týkající se 
postupů náhradní koupě a pokut za selhání 
při vypořádání transakcí s těmito nástroji. 
Postupy náhradní koupě a požadavky 
související s prodlením při vypořádání by 
měly nastavit základní standardy 
vypořádací kázně.

(16) Nekrytý krátký prodej zvyšuje riziko 
manipulací na trhu, selhání vypořádání a 
volatility. Z tohoto důvodu jsou nekrytý 
krátký prodej a nekryté pozice ve swapech 
úvěrového selhání zakázány. Je vhodné 
povolit pouze krátký prodej předem 
vypůjčených cenných papírů či dluhopisů 
nebo cenných papírů či dluhopisů, jejichž 
vypůjčení je zaručeno. Je také vhodné 
stanovit požadavky týkající se postupů 
náhradní koupě a pokut za selhání při 
vypořádání transakcí s těmito nástroji. 
Postupy náhradní koupě a požadavky 
související s prodlením při vypořádání by 
měly nastavit základní standardy 
vypořádací kázně.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V některých případech se má za to, že 
nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko 
selhání vypořádání a volatility. Za účelem 
snížení těchto rizik je vhodné zavést 
přiměřená omezení nekrytého krátkého 
prodeje. Podrobná omezení by měla 
zohledňovat různá ujednání, která se 

(16) V některých případech se má za to, že 
nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko 
selhání vypořádání a volatility. Za účelem 
snížení těchto rizik je vhodné zavést 
přiměřená omezení nekrytého krátkého 
prodeje. Podrobná omezení by měla 
zohledňovat různá ujednání, která se 
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v současnosti používají při krytém krátkém 
prodeji. Je také vhodné stanovit požadavky 
na obchodní systémy týkající se postupů 
náhradní koupě a pokut za selhání při 
vypořádání transakcí s těmito nástroji. 
Postupy náhradní koupě a požadavky 
související s prodlením při vypořádání by 
měly nastavit základní standardy 
vypořádací kázně.

v současnosti používají při krytém krátkém 
prodeji. Je také vhodné stanovit požadavky 
na obchodní systémy týkající se postupů 
náhradní koupě a pokut za selhání při 
vypořádání transakcí s těmito nástroji. 
Postupy náhradní koupě a požadavky 
související s prodlením při vypořádání by 
měly nastavit základní standardy 
vypořádací kázně. Toto nařízení by 
nemělo omezovat nebo zakazovat nekryté 
pozice ve swapech úvěrového selhání na 
státní dluhopisy.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz nekrytých pozic ve swapech úvěrového selhání státních dluhopisů by měl negativní 
dopad na likviditu trhů se státními dluhopisy a nebyl by úměrný systémovému riziku, které tyto 
pozice představují.

Pozměňovací návrh 184
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V některých případech se má za to, že 
nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko 
selhání vypořádání a volatility. Za účelem 
snížení těchto rizik je vhodné zavést 
přiměřená omezení nekrytého krátkého 
prodeje. Podrobná omezení by měla 
zohledňovat různá ujednání, která se 
v současnosti používají při krytém krátkém 
prodeji. Je také vhodné stanovit požadavky 
na obchodní systémy týkající se postupů 
náhradní koupě a pokut za selhání při 
vypořádání transakcí s těmito nástroji. 
Postupy náhradní koupě a požadavky 
související s prodlením při vypořádání by 
měly nastavit základní standardy 

(16) V některých případech se má za to, že 
nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko 
selhání vypořádání a volatility. Za účelem 
snížení těchto rizik je vhodné zavést 
přiměřená omezení nekrytého krátkého 
prodeje. Komise by měla zohledňovat 
různá ujednání, která se v současnosti 
používají při krytém krátkém prodeji. Je 
také vhodné stanovit požadavky na 
obchodní systémy týkající se postupů 
náhradní koupě a pokut za selhání při 
vypořádání transakcí s těmito nástroji. 
Postupy náhradní koupě a požadavky 
související s prodlením při vypořádání by 
měly nastavit základní standardy 
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vypořádací kázně. vypořádací kázně. Opatřeními 
souvisejícími s vypořádáním a s náhradní 
koupí by se však měly zabývat jiné právní 
předpisy Unie v jiném kontextu, než je 
krátký prodej, protože se neomezují na 
krátký prodej.

Or. en

Odůvodnění

Selhání při vypořádání má velký význam, ale mělo by se řešit horizontálně, nikoli vertikálně. 
Existuje celá řada provozních důvodů, proč selhání při vypořádání nesouvisí s krátkým 
prodejem. Centrální depozitář cenných papírů nemá prostředky, aby věděl, zda je selhání při 
vypořádání způsobeno nekrytým krátkým prodejem. Snahy zlepšit vypořádací kázeň by měly 
být obsaženy v právních předpisech pro vypořádání cenných papírů nebo v nařízení 
o centrálních depozitářích cenných papírů.

Pozměňovací návrh 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V některých případech se má za to, že
nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko 
selhání vypořádání a volatility. Za účelem 
snížení těchto rizik je vhodné zavést 
přiměřená omezení nekrytého krátkého 
prodeje. Podrobná omezení by měla
zohledňovat různá ujednání, která se 
v současnosti používají při krytém krátkém 
prodeji. Je také vhodné stanovit požadavky 
na obchodní systémy týkající se postupů 
náhradní koupě a pokut za selhání při 
vypořádání transakcí s těmito nástroji. 
Postupy náhradní koupě a požadavky 
související s prodlením při vypořádání by 
měly nastavit základní standardy 
vypořádací kázně.

(16) Nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů může zvýšit potenciální riziko 
selhání vypořádání a volatility. S cílem 
zmírnit tyto obavy a zachovat konzistentní 
mezinárodní přístup je vhodné založit 
krátká prodej na předem vypůjčených 
cenných papírech nebo na cenných 
papírech, o nichž je možno se oprávněně 
domnívat, že mohou být vypůjčeny se 
zohledněním různých ujednání, která se 
v současnosti používají při krytém krátkém 
prodeji Je také vhodné stanovit požadavky 
týkající se postupů náhradní koupě a pokut 
za selhání při vypořádání transakcí s těmito 
nástroji. Postupy náhradní koupě 
a požadavky související s prodlením při 
vypořádání by měly nastavit základní 
standardy vypořádací kázně.
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Pozměňovací návrh 186
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V některých případech se má za to, 
že nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko 
selhání vypořádání a volatility. Za účelem 
snížení těchto rizik je vhodné zavést 
přiměřená omezení nekrytého krátkého 
prodeje. Podrobná omezení by měla 
zohledňovat různá ujednání, která 
se v současnosti používají při krytém 
krátkém prodeji. Je také vhodné stanovit 
požadavky na obchodní systémy týkající se 
postupů náhradní koupě a pokut za selhání 
při vypořádání transakcí s těmito nástroji. 
Postupy náhradní koupě a požadavky 
související s prodlením při vypořádání by 
měly nastavit základní standardy 
vypořádací kázně.

(16) V některých případech se má za to, 
že nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů zvyšuje potenciální riziko, 
že dojde k selhání vypořádání a volatilitě 
na trhu. Za účelem snížení těchto rizik je 
vhodné zavést přiměřená omezení 
nekrytého krátkého prodeje. Podrobná 
omezení by měla zohledňovat různá 
ujednání, která se v současnosti používají 
při krytém krátkém prodeji. Je nutné 
zakázat nekrytý krátký prodej a obecně 
krátký prodej v souvislosti se surovinami, 
protože tento prodej nenabízí obecně 
z hlediska hospodářství žádné výhody 
a přináší rizika, které nelze předem 
odhadnout či rozpoznat a za něž při 
výpadku baissisty ponese v budoucnu 
odpovědnost ústřední protistrana 
a v konečném důsledku daňoví poplatníci. 
Pokud je v souvislosti se surovinami 
nutné zajistit rizika, lze tak učinit pomocí 
dalších nástrojů, jako jsou termínované 
obchody a opce. Je také vhodné stanovit 
požadavky na obchodní systémy týkající se 
postupů náhradní koupě a pokut za selhání 
při vypořádání transakcí s těmito nástroji. 
Postupy náhradní koupě a požadavky 
související s prodlením při vypořádání by 
měly nastavit základní standardy 
vypořádací kázně.

Or. de
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Pozměňovací návrh 187
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Režimy vypořádací kázně (náhradní 
koupě a pokuty) se v Unii používají již 
mnoho let. Potřeba harmonizovat tyto 
režimy i širší režimy vypořádacích cyklů 
vedly v roce 2009 k vytvoření pracovní 
skupiny pro harmonizaci vypořádacích 
cyklů, která se skládá ze zástupců Komise 
a odvětví. Podskupiny pracovní skupiny 
pro harmonizaci vypořádacích cyklů se v 
současné době zabývá tím, jak 
harmonizovat režimy náhradní koupě a 
pokut v Unii. Jej pravděpodobné, že práce 
této podskupiny bude dokončena včas, aby 
bylo možno předat informace pro 
legislativní návrh Komise, v němž bude 
definováno podrobné fungování těchto 
režimů.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) I když je vypořádací kázeň důležitou 
složkou dobře fungujících finančních 
trhů, je jasné, že důvody selhání 
vypořádání jsou různé a nejsou omezeny 
na krátký prodej. Ačkoli by vypořádací 
kázeň, včetně pokut za pozdní vypořádání 
a dalších vhodných opatření, neměla být 
součástí oblasti působnosti tohoto 
nařízení, měla by Komise předložit 
konkrétní návrhy v této oblasti do konce 
roku 2011 současně s vytvořením 
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harmonizovaného právního rámce pro 
centrální depozitáře cenných papírů.

Or. en

Odůvodnění

Selhání při vypořádání má velký význam, ale mělo by se řešit horizontálně, nikoli vertikálně. 
Existuje celá řada provozních důvodů, proč selhání při vypořádání nesouvisí s krátkým 
prodejem. Centrální depozitář cenných papírů nemá prostředky, aby věděl, zda je selhání při 
vypořádání způsobeno nekrytým krátkým prodejem. Snahy zlepšit disciplínu při vypořádání by 
měly být obsaženy v právních předpisech pro vypořádání cenných papírů nebo v nařízení 
o centrálních depozitářích cenných papírů.

Pozměňovací návrh 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Společná vypořádací kázeň v Unii je 
důležitá pro vytvoření dobře fungujících 
finančních trhů. Vytvoření vypořádací 
kázně Unie, včetně harmonizovaných 
pravidel pro peněžní náhradu, režimů 
pokut a harmonizovaných pravidel 
vymáhání, jako je např. náhradní koupě, 
by mělo být součástí širších právních 
předpisů o vypořádání, které má Komise 
navrhnout během roku 2011.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o selhání při vypořádání, budoucí právní předpisy EU by měly obsahovat 
harmonizovaný režim pokut a harmonizovaná pravidla vymáhání, jako jsou pravidla pro 
náhradní koupě a pro peněžní náhradu. Tento legislativní přístup Komise by mohl být založen 
na článku 13, mohl by však rozšířit oblast působnosti uplatňování článku 13 z hlediska 
finančních nástrojů i z hlediska obchodních systémů, na které by se vztahoval.
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Pozměňovací návrh 190
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Swapy úvěrového selhání na státní 
dluhopisy by se měly zakládat na zásadě 
pojistitelného podílu. Nekryté pozice 
swapů úvěrového selhání na státní 
dluhopisy se používají pro nekryté krátké 
pozice státních dluhopisů, pro zrušení 
likvidity příslušných trhů s dluhopisy a 
pro umělé zvýšení výpůjčních nákladů pro 
členské státy a mohou mít škodlivé účinky 
na jejich schopnost refinancovat jejich 
dluhopisy v době krize. Proto by nekryté 
pozice v rámci swapů úvěrového selhání 
na státní dluhopisy měly být zakázány.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Swapy úvěrového selhání na státní 
dluhopisy by se měly zakládat na zásadě 
pojistitelného podílu a přitom by se mělo 
zohlednit, že mohou existovat i jiné státní 
podíly než vlastnictví dluhopisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opatřeními, která se týkají státních 
dluhopisů a swapů úvěrového selhání na 
státní dluhopisy, včetně zvýšené 
transparentnosti a omezení nekrytého 
krátkého prodeje, by měly být uloženy 
požadavky, jež jsou přiměřené a současně 
zamezí škodlivému dopadu na likviditu
trhů se státními dluhopisy a trhů zpětného 
odkupu (repo trhů) státních dluhopisů.

(17) Opatřeními, která se týkají státních 
dluhopisů a swapů úvěrového selhání na 
státní dluhopisy, včetně zvýšené 
transparentnosti, by měly být uloženy 
požadavky, jež jsou přiměřené a současně 
zamezí škodlivému dopadu na efektivitu
trhů se státními dluhopisy a trhů zpětného 
odkupu (repo trhů) státních dluhopisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opatřeními, která se týkají státních 
dluhopisů a swapů úvěrového selhání na 
státní dluhopisy, včetně zvýšené 
transparentnosti a omezení nekrytého 
krátkého prodeje, by měly být uloženy 
požadavky, jež jsou přiměřené a současně 
zamezí škodlivému dopadu na likviditu 
trhů se státními dluhopisy a trhů zpětného 
odkupu (repo trhů) státních dluhopisů.

(17) Opatřeními, která se týkají státních 
dluhopisů a swapů úvěrového selhání na 
státní dluhopisy, včetně zvýšené 
transparentnosti a omezení nekrytého 
krátkého prodeje, by měly být uloženy 
požadavky, jež jsou přiměřené a současně 
zamezí škodlivému dopadu na likviditu 
trhů se státními dluhopisy a trhů zpětného 
odkupu (repo trhů) státních dluhopisů.
Swapy úvěrového selhání na státní 
dluhopisy se legitimně používají pro 
zajištění jiných rizik než přímá expozice 
státním dluhopisům. Toto nařízení by 
proto nemělo omezovat nebo zakazovat 
nekryté pozice ve swapech úvěrového 
selhání na státní dluhopisy.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz nekrytých pozic ve swapech úvěrového selhání na státní dluhopisy by měl negativní 
dopad na likviditu trhů se státními dluhopisy a nebyl by úměrný systémovému riziku, které tyto 
pozice představují. To by pro členské státy velice zdražilo možnost získat peníze na veřejné 
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služby, jako je zdravotnictví, důchody a sociální péče.

Pozměňovací návrh 194
Gay Mitchell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Opatřeními, která se týkají státních 
dluhopisů a swapů úvěrového selhání na 
státní dluhopisy, včetně zvýšené 
transparentnosti a omezení nekrytého 
krátkého prodeje, by měly být uloženy 
požadavky, jež jsou přiměřené a současně 
zamezí škodlivému dopadu na likviditu 
trhů se státními dluhopisy a trhů zpětného 
odkupu (repo trhů) státních dluhopisů.

(17) Opatřeními, která se týkají státních 
dluhopisů a swapů úvěrového selhání na 
státní dluhopisy, včetně zvýšené 
transparentnosti a omezení nekrytého 
krátkého prodeje, by měly být uloženy 
požadavky, jež jsou přiměřené a současně 
zamezí škodlivému dopadu na likviditu 
trhů se státními dluhopisy a trhů zpětného 
odkupu (repo trhů) státních dluhopisů. V 
praxi se swapy úvěrového selhání na 
státní dluhopisy obecně a legitimně 
používají pro zajištění jiných rizik než 
přímá expozice státním dluhopisům. Toto 
nařízení by proto nemělo zakazovat 
nekryté pozice ve swapech úvěrového 
selhání na státní dluhopisy.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz nebo omezení nekrytých pozic ve swapech úvěrového selhání na státní dluhopisy by měl 
negativní dopad na likviditu trhů se státními dluhopisy a pro vlády členských států by zdražil 
získávání peněz na zadávání veřejných zakázek na služby a vytvářel by větší tlak na evropské 
daňové poplatníky.

Pozměňovací návrh 195
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 



PE456.773v01-00 42/121 AM\853802CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Akcie jsou v rostoucí míře přijímány 
k obchodování v různých obchodních 
systémech jak v Unii, tak mimo ni. Akcie 
mnoha velkých společností se sídlem mimo 
Unii jsou rovněž přijaty k obchodování 
v obchodním systému v Unii. Z důvodu 
efektivnosti je vhodné, aby z působnosti 
některých požadavků na oznamování 
a zveřejňování byly cenné papíry vyňaty, 
pokud se hlavní obchodní systém, ve 
kterém se s daným nástrojem obchoduje, 
nachází mimo Unii.

(18) Akcie jsou v rostoucí míře přijímány 
k obchodování v různých obchodních 
systémech jak v Unii, tak mimo ni. Akcie 
mnoha velkých společností se sídlem mimo 
Unii jsou rovněž přijaty k obchodování 
v obchodním systému v Unii. Z důvodu 
efektivnosti je vhodné, aby byly zahrnuty i
cenné papíry, pokud se hlavní obchodní 
systém, ve kterém se s daným nástrojem 
obchoduje, nachází mimo Unii.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na oznamování a zveřejňování lze také účinně uplatňovat na cenné papíry v 
případě, kdy je základní obchodovací místo tohoto nástroje mimo Unii. Kromě toho by jejich 
vyloučení mohlo představovat otázku regulační arbitráže, kdy by byla v důsledku tohoto 
pravidla  pobídka pro obchodování přemístěna mimo Unii.

Pozměňovací návrh 196
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Činnosti tvorby trhu hrají zásadní
úlohu z hlediska zajišťování likvidity 
na trzích v Unii a tvůrci trhu potřebují 
vstupovat do krátkých pozic, aby mohli 
tuto úlohu plnit. Uložení požadavků 
na tyto činnosti by mohlo vážně omezit 
jejich schopnost zajišťovat likviditu 
a mohlo by mít významný nepříznivý 
dopad na efektivnost trhů Unie. U tvůrců 
trhu se navíc neočekává, že budou 
vstupovat do významných krátkých pozic 
s výjimkou velmi krátkých období. Proto je 

(19) Činnost tvorby trhu hraje z hlediska 
zajišťování likvidity na trzích v Unii 
určitou úlohu. Tvůrci trhu by měli zajistit 
obchodovatelnost (tržní likviditu) cenných 
papírů na základě stanovení cenových 
nabídek pro nákup a prodej. V případě 
fungujícího trhu je prodej možný pouze 
na základě podmínek stanovených 
ze strany tvůrce trhu. Podmínky 
fungování burzy po tvůrci trhu zpravidla 
vyžadují, pouze aby stanovil minimální 
objem akcií či dluhových cenných papírů, 
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vhodné, aby fyzické nebo právnické osoby 
podílející se na těchto činnostech byly 
vyňaty z působnosti požadavků, které by 
mohly zhoršit jejich schopnost plnit 
uvedenou úlohu, a tudíž nepříznivě 
ovlivnit trhy Unie. Aby bylo možné určit 
rovnocenné subjekty z třetích zemí, je 
nezbytný postup pro posuzování 
rovnocennosti trhů třetích zemí. Tato 
výjimka by se měla vztahovat na různé 
druhy činností tvorby trhu, ale nikoli 
na vlastní obchodování společnosti. Je 
rovněž vhodné udělit výjimku pro určité 
operace na primárním trhu, například 
pro ty, jež se týkají státních dluhopisů 
a stabilizačních programů, protože se jedná 
o důležité činnosti, které přispívají
k efektivnímu fungování trhů. Používání 
výjimek by mělo být oznamováno 
příslušným orgánům a tyto orgány by měly 
mít pravomoc zakázat používání výjimky 
fyzické nebo právnické osobě, jež 
nesplňuje příslušná kritéria dané výjimky. 
Příslušné orgány by také měly mít možnost 
vyžádat si informace od fyzické nebo 
právnické osoby za účelem monitorování 
používání výjimky touto osobou.

které od něj mají být odebrány. Kromě 
toho není možné překročit předem 
stanovené maximální rozpětí, není však 
nutné uvádět spravedlivou, matematicky 
přesně stanovenou hodnotu. Spíše může 
tvůrce trhu sám určit kritéria 
pro stanovování ceny. Pokud tvůrce trhu 
svou činnost ukončí a své akcie si 
nevezme, ztratí i druhotný trh svou 
likviditu, resp. při prodeji prostřednictvím 
ústřední protistrany musí vypomoci tato 
protistrana. Proto je vhodné, aby toto 
nařízení platilo pro fyzické nebo právnické 
osoby, které se na činnosti tvorby trhu 
podílejí. Aby bylo možné určit rovnocenné 
subjekty z třetích zemí, je nezbytné zavést 
postup pro posuzování rovnocennosti trhů 
třetích zemí. Tato výjimka by se měla 
vztahovat na různé druhy činnosti tvorby 
trhu, ale nikoli na vlastní obchodování 
společnosti. Je rovněž vhodné udělit 
výjimku pro určité operace na primárním 
trhu, například pro ty, jež se týkají státních 
dluhopisů a stabilizačních programů, 
protože se jedná o důležitou činnost, která 
přispívá k efektivnímu fungování trhů. 
Používání výjimek by mělo být 
oznamováno příslušným orgánům a tyto 
orgány by měly mít pravomoc zakázat 
používání výjimky fyzické nebo právnické 
osobě, jež nesplňuje příslušná kritéria dané 
výjimky. Příslušné orgány by také měly 
mít možnost vyžádat si informace 
od fyzické nebo právnické osoby 
za účelem monitorování používání výjimky 
touto osobou.

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Činnosti tvorby trhu hrají zásadní 
úlohu z hlediska zajišťování likvidity na 
trzích v Unii a tvůrci trhu potřebují 
vstupovat do krátkých pozic, aby mohli 
tuto úlohu plnit. Uložení požadavků na tyto 
činnosti by mohlo vážně omezit jejich 
schopnost zajišťovat likviditu a mohlo by 
mít významný nepříznivý dopad na 
efektivnost trhů Unie. U tvůrců trhu se 
navíc neočekává, že budou vstupovat do 
významných krátkých pozic s výjimkou 
velmi krátkých období. Proto je vhodné, 
aby fyzické nebo právnické osoby 
podílející se na těchto činnostech byly 
vyňaty z působnosti požadavků, které by 
mohly zhoršit jejich schopnost plnit 
uvedenou úlohu, a tudíž nepříznivě ovlivnit 
trhy Unie. Aby bylo možné určit 
rovnocenné subjekty z třetích zemí, je 
nezbytný postup pro posuzování 
rovnocennosti trhů třetích zemí. Tato 
výjimka by se měla vztahovat na různé 
druhy činností tvorby trhu, ale nikoli na 
vlastní obchodování společnosti. Je rovněž 
vhodné udělit výjimku pro určité operace 
na primárním trhu, například pro ty, jež se 
týkají státních dluhopisů a stabilizačních 
programů, protože se jedná o důležité 
činnosti, které přispívají k efektivnímu 
fungování trhů. Používání výjimek by mělo 
být oznamováno příslušným orgánům 
a tyto orgány by měly mít pravomoc 
zakázat používání výjimky fyzické nebo 
právnické osobě, jež nesplňuje příslušná 
kritéria dané výjimky. Příslušné orgány by 
také měly mít možnost vyžádat si 
informace od fyzické nebo právnické 
osoby za účelem monitorování používání 
výjimky touto osobou.

(19) Činnosti tvorby trhu hrají zásadní 
úlohu z hlediska zajišťování likvidity na 
trzích v Unii a tvůrci trhu potřebují 
vstupovat do krátkých pozic, aby mohli 
tuto úlohu plnit. Uložení požadavků na tyto 
činnosti by mohlo vážně omezit jejich 
schopnost zajišťovat likviditu a mohlo by 
mít významný nepříznivý dopad na 
efektivnost trhů Unie. U tvůrců trhu se 
navíc neočekává, že budou vstupovat do 
významných krátkých pozic s výjimkou 
velmi krátkých období. Proto je vhodné, 
aby fyzické nebo právnické osoby 
podílející se na těchto činnostech byly 
vyňaty z působnosti požadavků, které by 
mohly zhoršit jejich schopnost plnit 
uvedenou úlohu, a tudíž nepříznivě ovlivnit 
trhy Unie. Aby bylo možné určit 
rovnocenné subjekty z třetích zemí, je 
nezbytný postup pro posuzování 
rovnocennosti trhů třetích zemí. Tato 
výjimka by se měla vztahovat na různé 
druhy činností tvorby trhu, které přispívají 
k likviditě. Je rovněž vhodné udělit 
výjimku pro operace na primárním trhu, 
například pro ty, jež se týkají státních 
dluhopisů a stabilizačních programů, 
protože se jedná o důležité činnosti, které 
přispívají k efektivnímu fungování trhů. 
Používání výjimek by mělo být 
oznamováno příslušným orgánům a tyto 
orgány by měly mít pravomoc zakázat 
používání výjimky fyzické nebo právnické 
osobě, jež nesplňuje příslušná kritéria dané 
výjimky. Příslušné orgány by také měly 
mít možnost vyžádat si informace od 
fyzické nebo právnické osoby za účelem 
monitorování používání výjimky touto 
osobou.

Or. en

Odůvodnění

S cílem sladit toto nařízení s nařízením MiFID, by měly být zahrnuty všechny obchodní 
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činnosti, které lze pokládat za činnosti tvorby trhu, např. když neexistuje veřejné stanovování 
kotací, reciproční obchodování mezi tvůrci trhu, kdy jeden uspokojuje potřebu druhého 
obchodovat jménem klienta nebo na základě předání.

Pozměňovací návrh 198
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V případě významného poklesu ceny 
finančního nástroje v obchodním systému
by měl mít příslušný orgán také možnost 
dočasně omezit krátký prodej tohoto 
finančního nástroje v tomto systému,
a mohl tak ve vhodných případech rychle 
zasáhnout na dobu 24 hodin s cílem 
předejít chaotickému poklesu ceny 
dotčeného finančního nástroje.

(22) V případě významného poklesu ceny 
finančního nástroje by měl mít příslušný 
orgán také možnost dočasně omezit krátký 
prodej tohoto finančního nástroje a mohl 
tak ve vhodných případech rychle 
zasáhnout s cílem předejít chaotickému 
poklesu ceny dotčeného finančního 
nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V případě významného poklesu ceny 
finančního nástroje v obchodním systému 
by měl mít příslušný orgán také možnost 
dočasně omezit krátký prodej tohoto 
finančního nástroje v tomto systému, 
a mohl tak ve vhodných případech rychle 
zasáhnout na dobu 24 hodin s cílem 
předejít chaotickému poklesu ceny 
dotčeného finančního nástroje.

(22) V případě významného poklesu ceny 
finančního nástroje by měl mít příslušný 
orgán také možnost dočasně omezit krátký 
prodej tohoto finančního nástroje a mohl 
tak ve vhodných případech rychle 
zasáhnout s cílem předejít chaotickému 
poklesu ceny dotčeného finančního 
nástroje. Doba omezení obchodování by 
měla zohledňovat závažnost narušení 
trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V případě významného poklesu ceny 
finančního nástroje v obchodním systému 
by měl mít příslušný orgán také možnost 
dočasně omezit krátký prodej tohoto 
finančního nástroje v tomto systému, 
a mohl tak ve vhodných případech rychle 
zasáhnout na dobu 24 hodin s cílem 
předejít chaotickému poklesu ceny 
dotčeného finančního nástroje.

(22) V případě významného poklesu ceny 
finančního nástroje v obchodním systému a 
legitimních obav týkajících se místních 
nebo celounijních systémových problémů
by měl mít příslušný orgán také možnost 
dočasně omezit krátký prodej tohoto 
finančního nástroje v rámci své vlastní 
jurisdikce nebo požadovat omezení v 
jiných jurisdikcích, a mohl tak ve 
vhodných případech rychle zasáhnout na 
dobu 24 hodin s cílem předejít 
chaotickému poklesu ceny dotčeného 
finančního nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V případě významného poklesu ceny 
finančního nástroje v obchodním systému 
by měl mít příslušný orgán také možnost 
dočasně omezit krátký prodej tohoto 
finančního nástroje v tomto systému, 
a mohl tak ve vhodných případech rychle 
zasáhnout na dobu 24 hodin s cílem 
předejít chaotickému poklesu ceny 
dotčeného finančního nástroje.

(22) V případě významného poklesu ceny 
finančního nástroje v obchodním systému 
by měl mít příslušný orgán také možnost 
dočasně omezit krátký prodej tohoto 
finančního nástroje v daném systému, 
a mohl tak ve vhodných případech 
v průběhu doby, která by odpovídala 
závažnosti narušení finančního trhu, 
rychle zasáhnout s cílem předejít 
chaotickému poklesu ceny dotčeného 
finančního nástroje.

Or. de



AM\853802CS.doc 47/121 PE456.773v01-00

CS

Pozměňovací návrh 202
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pokud se nepříznivá událost nebo 
vývoj týkají více než jednoho členského 
státu nebo mají jiné přeshraniční důsledky, 
mají zásadní význam intenzivní konzultace 
a těsná spolupráce mezi příslušnými 
orgány. Orgán ESMA by měl v takovéto 
situaci plnit klíčovou koordinační úlohu 
a měl by se snažit zajistit jednotný postup 
příslušných orgánů. Složení orgánu ESMA, 
které zahrnuje zástupce příslušných 
orgánů, přispěje k tomu, aby byl schopen 
tuto úlohu plnit.

(23) Pokud se nepříznivá událost nebo 
vývoj týkají více než jednoho členského 
státu nebo mají jiné přeshraniční důsledky, 
mají zásadní význam intenzivní konzultace 
a těsná spolupráce mezi příslušnými 
orgány. Orgán ESA (ESMA) by měl 
v takovéto situaci plnit klíčovou 
koordinační úlohu a měl by zajistit 
jednotný postup příslušných orgánů. 
Složení orgánu ESA (ESMA), které 
zahrnuje zástupce příslušných orgánů, 
přispěje k tomu, aby byl schopen tuto 
úlohu plnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Syed Kamall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Intervenční pravomoci, které 
příslušným orgánům a orgánu ESMA
umožňují omezit krátký prodej, swapy 
úvěrového selhání a další transakce, by 
měly mít pouze dočasnou povahu a měly 
by být používány jen na dobu a v rozsahu, 
které jsou nezbytné pro zvládnutí konkrétní 
hrozby.

(27) Intervenční pravomoci, které 
příslušným orgánům umožňují omezit 
krátký prodej, swapy úvěrového selhání 
a další transakce, by měly mít pouze 
dočasnou povahu a měly by být používány 
jen na dobu a v rozsahu, které jsou 
nezbytné pro zvládnutí konkrétní hrozby.

Or. en
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Odůvodnění

Intervenční pravomoci na trhu členského státu by měly být omezeny na pravomoci 
příslušného orgánu, který nejlépe rozumí místnímu trhu, proto by orgán ESMA v souladu s 
nařízením o orgánu ESMA (1095/2010) intervenční pravomoci neměl mít.

Pozměňovací návrh 204
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Orgánu ESMA by měla být udělena 
obecná pravomoc vést šetření týkající se 
otázky nebo jednání souvisejících 
s krátkým prodejem nebo používáním 
swapů úvěrového selhání, a to s cílem 
posoudit, zda tato otázka nebo jednání 
nepředstavují potenciální hrozbu pro 
finanční stabilitu nebo důvěru na trhu. 
Provede-li takovéto šetření, měl by orgán 
ESMA zveřejnit zprávu obsahující jeho 
zjištění.

(29) Orgánu ESA (ESMA) by měla být 
udělena obecná pravomoc vést šetření 
týkající se otázky nebo jednání 
souvisejících s krátkým prodejem nebo 
používáním swapů úvěrového selhání, a to 
s cílem posoudit, zda tato otázka nebo 
jednání nepředstavují potenciální hrozbu 
pro finanční stabilitu nebo důvěru na trhu. 
Provede-li takovéto šetření, měl by orgán 
ESA (ESMA) zveřejnit zprávu obsahující 
jeho zjištění, a pokud se orgán ESA 
(ESMA) domnívá, že by mělo být 
zavedeno opatření na úrovni Unie, mělo 
by být jeho rozhodnutí pro příslušné 
orgány závazné.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Toto nařízení dodržuje základní práva 
a zásady uznané zejména ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie a v Listině 
základních práv Evropské unie, zvláště 
právo na ochranu osobních údajů uznané 

(31) Toto nařízení dodržuje základní práva 
a zásady uznané zejména ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie a v Listině 
základních práv Evropské unie, zvláště 
právo na ochranu osobních údajů uznané 
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v článku 16 Smlouvy a v článku 8 Listiny. 
Konkrétně transparentnost významných 
čistých krátkých pozic, včetně jejich 
zveřejňování v případech, které stanoví 
toto nařízení, je nezbytná z důvodu 
zajištění stability finančních trhů a ochrany 
investorů. Díky této transparentnosti budou 
moci regulační orgány monitorovat 
používání krátkého prodeje ve spojení se 
strategiemi zneužívání trhu a důsledky pro 
dobré fungování trhu. Kromě toho může 
transparentnost napomáhat k omezení 
informačních asymetrií, neboť zajistí, že 
všichni účastníci trhu budou přiměřeně 
informováni, do jaké míry krátký prodej 
ovlivňuje ceny. Veškerá výměna nebo 
přenos informací příslušnými orgány by 
měly být v souladu s pravidly pro 
předávání osobních údajů stanovenými ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů17. Veškerá výměna 
nebo přenos informací orgánem ESMA by 
měly být v souladu s pravidly pro 
předávání osobních údajů stanovenými v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů18, které by mělo být v 
plném rozsahu použitelné pro zpracování 
osobních údajů pro účely tohoto nařízení.

v článku 16 Smlouvy a v článku 8 Listiny. 
Konkrétně transparentnost významných 
čistých krátkých pozic, včetně jejich 
zveřejňování nad určitou hranici
v případech, které stanoví toto nařízení, je 
nezbytná z důvodu zajištění stability 
finančních trhů a ochrany investorů. Díky 
této transparentnosti budou moci regulační 
orgány monitorovat používání krátkého 
prodeje ve spojení se strategiemi 
zneužívání trhu a důsledky pro dobré 
fungování trhu. Kromě toho může 
transparentnost napomáhat k omezení 
informačních asymetrií, neboť zajistí, že 
všichni účastníci trhu budou přiměřeně 
informováni, do jaké míry krátký prodej 
ovlivňuje ceny. Veškerá výměna nebo 
přenos informací příslušnými orgány by 
měly být v souladu s pravidly pro 
předávání osobních údajů stanovenými ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů17. Veškerá výměna 
nebo přenos informací orgánem ESMA by 
měly být v souladu s pravidly pro 
předávání osobních údajů stanovenými v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů18, které by mělo být v 
plném rozsahu použitelné pro zpracování 
osobních údajů pro účely tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly stanovit 
pravidla pro sankce použitelné při porušení 
tohoto nařízení a zajistit, aby se tyto sankce 
uplatňovaly. Sankce by měly být účinné, 
přiměřené a odrazující.

(32) Na základě pokynů přijatých 
orgánem ESA (ESMA) a se zohledněním 
sdělení Komise o posílení režimů sankcí v 
odvětví finančních služeb by členské státy 
měly stanovit pravidla pro pokuty
použitelné při porušení tohoto nařízení 
a zajistit, aby se tyto sankce uplatňovaly. 
Pokuty by měly být účinné, přiměřené 
a odrazující. V Unii by měl být zaveden 
harmonizovaný režim pokut.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Jelikož některé členské státy již 
zavedly omezení krátkého prodeje a jelikož 
je stanoveno přijetí aktů v přenesené 
pravomoci a závazných technických 
norem, bez nichž by nebylo užitečné 
zaváděný rámec používat, je nutné, aby 
byla poskytnuta dostatečná časová lhůta,

(37) Jelikož některé členské státy již 
zavedly omezení krátkého prodeje, je třeba 
co nejdříve přijmout a provádět účinné 
nařízení na úrovni Unie. Trvalá 
nestabilita trhů a bezprostřední nebezpečí, 
které představují praktiky související se 
swapy úvěrového selhání pro hospodářský 
a politický základ integrace Unie, 
přispívají k naléhavé potřebě přísné 
regulace krátkého prodeje a swapů 
úvěrového selhání.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Jelikož některé členské státy již 
zavedly omezení krátkého prodeje a jelikož
je stanoveno přijetí aktů v přenesené 
pravomoci a závazných technických 
norem, bez nichž by nebylo užitečné 
zaváděný rámec používat, je nutné, aby 
byla poskytnuta dostatečná časová lhůta,

(37) Jelikož některé členské státy již 
zavedly omezení krátkého prodeje, mělo by 
nařízení, které by platilo pro celou Unii, 
vstoupit v platnost co nejdříve. To si 
vyžaduje přetrvávající vysoká nestabilita 
trhu a problematika týkající se swapů 
úvěrového selhání v případě vládních 
dluhů, takže dosažení stabilizace, o niž 
se nařízení snaží, je pro celou Unii velice 
naléhavé,

Or. de

Pozměňovací návrh 209
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) finanční nástroje, které jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii, a to i v případech, kdy se s těmito 
nástroji obchoduje mimo obchodní systém;

(1) finanční nástroje, které jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii nebo jsou umístěny soukromě, a to 
i v případech, kdy se s těmito nástroji 
obchoduje mimo obchodní systém;

Or. en

Odůvodnění

Měly by být zachyceny všechny obchodovatelné finanční nástroje přijaté k obchodování v 
obchodních systémech nebo umístěné soukromě. Pokud by to nebylo opraveno, mělo by to za 
následek regulační arbitráž vedoucí k nerovným podmínkám.

Pozměňovací návrh 210
Thomas Händel

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

(3) dluhové nástroje vydané členským
státem nebo Unií a deriváty uvedené 
v příloze I oddílu C bodech 4 až 10 
směrnice 2004/39/ES, které se vztahují 
k těmto dluhovým nástrojům vydaným 
členským státem nebo Unií nebo k závazku 
členského státu nebo Unie.

(3) dluhové nástroje vydané členským 
státem nebo samotnou Unií či systémově 
důležitou institucí, která má sídlo v Unii 
nebo je v ní usazena, a deriváty uvedené 
v příloze I oddílu C bodech 4 až 10 
směrnice 2004/39/ES, které se vztahují 
k těmto dluhovým nástrojům vydaným 
členským státem nebo Unií nebo k závazku 
členského státu nebo Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) dluhové nástroje vydané členským 
státem nebo Unií a deriváty uvedené 
v příloze I oddílu C bodech 4 až 10 
směrnice 2004/39/ES, které se vztahují 
k těmto dluhovým nástrojům vydaným 
členským státem nebo Unií nebo 
k závazku členského státu nebo Unie.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Působnost nařízení by měla zahrnovat dluh EU nebo členského státu, 1) pokud se článek 12 
na tyto nástroje nevztahuje, 2) pokud se těchto nástrojů netýkají pravomoci orgánu ESMA 
v mimořádných situacích a 3) pokud příslušné orgány mohou rozhodnout o omezeních 
v souvislosti se státními dluhopisy jiných členských států pouze v zájmu podpory týchž 
omezení, o nichž rozhodl dotyčný členský stát.
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Pozměňovací návrh 212
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) dluhové nástroje vydané členským 
státem nebo Unií a deriváty uvedené 
v příloze I oddílu C bodech 4 až 10 
směrnice 2004/39/ES, které se vztahují 
k těmto dluhovým nástrojům vydaným 
členským státem nebo Unií nebo k závazku 
členského státu nebo Unie.

(3) dluhové nástroje vydané členským 
státem nebo Unií a deriváty uvedené 
v příloze I oddílu C bodech 4 až 10 
směrnice 2004/39/ES, které se  k těmto 
dluhovým nástrojům vztahují vydaným 
členským státem nebo Unií nebo na ně 
odkazují.

Or. en

Odůvodnění

Objasňuje, co se myslí deriváty dluhových nástrojů a odstraňuje nejasný odkaz na povinnost 
členských států nebo Unie, který by mohl platit pro jakékoli povinnosti a neomezoval by se 
pouze na finanční nástroje.

Pozměňovací návrh 213
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) dluhové nástroje vydané členským 
státem nebo Unií a deriváty uvedené 
v příloze I oddílu C bodech 4 až 10 
směrnice 2004/39/ES, které se vztahují 
k těmto dluhovým nástrojům vydaným 
členským státem nebo Unií nebo k závazku 
členského státu nebo Unie.

(3) dluhové nástroje vydané členským 
státem nebo Unií a deriváty uvedené 
v příloze I oddílu C bodech 4 až 10 
směrnice 2004/39/ES, které se vztahují 
k těmto dluhovým nástrojům vydaným 
členským státem nebo Unií nebo k závazku 
členského státu, Unie nebo k závazku 
vydanému systémově důležitou institucí, 
která má sídlo nebo je usazena v Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 214
Syed Kamall

Návrh nařízení
Článek 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „swapem úvěrového selhání“ derivátová 
smlouva, podle níž jedna strana platí druhé 
straně poplatek výměnou za poskytnutí 
náhrady nebo platby v případě selhání 
referenčního subjektu nebo v případě 
úvěrové události týkající se tohoto 
referenčního subjektu, a každá jiná 
derivátová smlouva, která má obdobný 
ekonomický účinek;

c) „swapem úvěrového selhání“ derivátová 
smlouva, podle níž jedna strana platí druhé 
straně poplatek výměnou za poskytnutí 
náhrady nebo platby v případě selhání 
referenčního subjektu nebo v případě 
úvěrové události týkající se tohoto 
referenčního subjektu;

Or. en

Odůvodnění

Formulace „každá jiná derivátová smlouva, která má obdobný ekonomický účinek“ není 
jasná a v této souvislosti nic nepřináší.  Měla by být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 215
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „činností tvorby trhu“ činnost uvedená 
v čl. 15 odst. 1;

k) „činností tvorby trhu“ činnosti 
investičního podniku nebo subjektu z třetí 
země nebo místního podniku, který je 
členem obchodního systému nebo trhu ve 
třetí zemi, jejíž právní a dohledový rámec 
byl Komisí prohlášen za rovnocenný 
v souladu s čl. 15 odst. 2, pokud obchodují 
na vlastní účet s finančním nástrojem, ať 
obchodovaným v obchodním systému 
nebo mimo obchodní systém, při plnění 
jednoho z těchto úkolů:
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Or. en

Odůvodnění

Současný text si vyžaduje lepší objasnění týkající se toho, co se myslí různými činnostmi 
tvorby trhu.

Pozměňovací návrh 216
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – písm. k – bod i (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) obchodování formou stanovování 
pevných současných dvousměrných 
kotací, které mají srovnatelnou velikost 
a konkurenční ceny, přičemž výsledkem je 
pravidelné a průběžné zajišťování 
likvidity na trhu;

Or. en

Odůvodnění

Současný text si vyžaduje lepší objasnění týkající se toho, co se myslí různými činnostmi 
tvorby trhu.

Pozměňovací návrh 217
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – písm. k – bod ii (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jako součást své obvyklé činnosti ve 
formě plnění pokynů vydaných klienty 
nebo v reakci na požadavky klientů na 
obchodování;

Or. en
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Odůvodnění

Současný text si vyžaduje lepší objasnění týkající se toho, co se myslí různými činnostmi 
tvorby trhu.

Pozměňovací návrh 218
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – písm. k – bod iii (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zajišťováním pozic vyplývajících z 
plnění pokynů podle bodu ii);

Or. en

Odůvodnění

Současný text si vyžaduje lepší objasnění týkající se toho, co se myslí různými činnostmi 
tvorby trhu.

Pozměňovací návrh 219
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. m 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „hlavním obchodním systémem“ ve 
vztahu k akciím, obchodní systém, na 
kterém se při obchodování s těmito 
akciemi dosahuje nejvyššího obratu;

m) „hlavním obchodním systémem“ ve 
vztahu k cenným papírům, obchodní 
systém, na kterém se při obchodování 
s těmito cennými papíry dosahuje 
nejvyššího obratu;

Or. en

Odůvodnění

V obchodních systémech ne neobchoduje pouze s akciemi.



AM\853802CS.doc 57/121 PE456.773v01-00

CS

Pozměňovací návrh 220
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. p 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „krátkým prodejem“ ve vztahu k akciím 
nebo dluhopisům jakýkoli prodej akcií 
nebo dluhopisů, které prodávající v době 
uzavření dohody o prodeji nevlastní, 
včetně takovéhoto prodeje, při němž má 
prodávající v době uzavření dohody 
o prodeji příslušné akcie nebo dluhopisy 
vypůjčeny nebo má uzavřenu dohodu 
o jejich vypůjčení pro účely jejich dodání 
při vypořádání;

p) „krátkým prodejem ve vztahu k 
finančním nástrojům jakýkoli prodej 
finančního nástroje, který prodávající 
nevlastní, a jakýkoli prodej, který je 
dokončen dodáním finančního nástroje 
vypůjčeného prodávajícím nebo na jeho 
účet;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. p 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „krátkým prodejem“ ve vztahu k akciím 
nebo dluhopisům jakýkoli prodej akcií 
nebo dluhopisů, které prodávající v době 
uzavření dohody o prodeji nevlastní, 
včetně takovéhoto prodeje, při němž má 
prodávající v době uzavření dohody 
o prodeji příslušné akcie nebo dluhopisy 
vypůjčeny nebo má uzavřenu dohodu 
o jejich vypůjčení pro účely jejich dodání 
při vypořádání;

p) „krátkým prodejem“ týkajícím se akcií 
nebo dluhopisů jakýkoli prodej akcií nebo 
dluhopisů, které prodávající v době 
uzavření dohody o prodeji nevlastní, 
včetně takovéhoto prodeje, při němž má 
prodávající v době uzavření dohody 
o prodeji příslušné akcie nebo dluhopisy 
vypůjčeny; nekrytý krátký prodej je 
zakázán;

Or. de
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Pozměňovací návrh 222
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. p 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „krátkým prodejem“ ve vztahu k akciím 
nebo dluhopisům jakýkoli prodej akcií 
nebo dluhopisů, které prodávající v době 
uzavření dohody o prodeji nevlastní, 
včetně takovéhoto prodeje, při němž má 
prodávající v době uzavření dohody 
o prodeji příslušné akcie nebo dluhopisy 
vypůjčeny nebo má uzavřenu dohodu 
o jejich vypůjčení pro účely jejich dodání 
při vypořádání;

p) „krátkým prodejem“ týkajícím se akcií 
nebo dluhopisů jakýkoli prodej akcií nebo 
dluhopisů, které prodávající v době 
uzavření dohody o prodeji nevlastní, 
včetně takovéhoto prodeje, při němž má 
prodávající v době uzavření dohody 
o prodeji příslušné akcie nebo dluhopisy 
vypůjčeny pro účely jejich dodání při 
vypořádání;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. r 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

r) „obchodním systémem“ regulovaný trh 
nebo systém MTF v Unii;

r) „obchodním systémem“ regulovaný trh,
systém MTF nebo systematický 
internalizátor vystupující jako takový, 
případně systém mimo rámec Společenství 
s podobnými funkcemi, jaké plní 
regulovaný trh či MTF;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice je příliš omezující. Definice obchodních systémů v tomto nařízení musí 
být konzistentní s definicí trhů ve směrnici o trzích finančních nástrojů (směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES). Definice bude muset být upravena podle nadcházející revize 
směrnice o trzích finančních nástrojů.
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Pozměňovací návrh 224
Markus Ferber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „oprávněným držitelem“ akcionář, 
držitel dluhopisu nebo držitel jiných 
finančních nástrojů, jak jsou definovány 
ve vnitrostátních právních předpisech, 
podle nichž jsou příslušné cenné papíry 
vytvořeny;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zohlednit různé právní koncepce týkající se držení finančních nástrojů. Čl. 3 odst. 2 
má odpovídající význam pouze ve vztahu k vnitrostátním právním předpisům.

Pozměňovací návrh 225
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „nekrytým krátkým prodejem“ ve 
vztahu k finančnímu nástroji krátký 
prodej finančního nástroje, kdy si 
prodávající v době předložení příkazu ke 
krátkému prodeji nebo před jeho 
předložením nepůjčil finanční nástroj, 
který má doručit kupujícímu nebo nemá 
uzavřenou dohodu o jeho půjčení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se za krátkou 
pozici týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie považuje pozice, která je výsledkem:

1. Pro účely tohoto nařízení se za krátkou 
pozici týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti, vydaných státních 
dluhopisů členského státu nebo Unie nebo 
indexů finančních trhů členského státu 
nebo Unie podnikem emitovaného 
dluhopisu považuje pozice, která je 
výsledkem:

Or. en

Odůvodnění

Navrhované nařízení by mělo rovněž posoudit ostatní nástroje, které umožňují zastávat pozice 
ve výkonnosti finančního trhu členského státu (např. indexových fondů založených na 
burzovních indexech a deriváty založené na těchto fondech) nebo evropského prostoru (např. 
indexové fondy založené na výkonnosti nejvíce kapitalizovaných „blue chip“ společností  v 
Evropě a deriváty založené na těchto fondech).

Pozměňovací návrh 227
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se za krátkou 
pozici týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie považuje pozice, která je výsledkem:

1. Pro účely tohoto nařízení se za krátkou 
pozici týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie považuje pozice (v případě písmene 
b) na základě upraveném o hodnotu 
delta), která je výsledkem:

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s postoji přijatými několika regulačními orgány EU v jejich pokynech o stávajících 
režimech zveřejňování krátkých prodejů by se výpočet čistých pozic měl provádět na základě 
upraveném o hodnotu delta (nikoli na nominálním základě), aby přesněji zachycoval 
ekonomickou pozici podílů držených prostřednictvím derivátů. Tato informace bude pro 
regulační orgány užitečnější.

Pozměňovací návrh 228
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se za krátkou 
pozici týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie považuje pozice, která je výsledkem:

1. Pro účely tohoto nařízení se za krátkou 
pozici týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
dluhových nástrojů členského státu nebo 
Unie považuje pozice, která je výsledkem:

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) krátkého prodeje akcií vydaných 
společností nebo dluhového nástroje 
vydaného členským státem nebo Unií;

a) krátkého prodeje cenných papírů
vydaných společností nebo dluhového 
nástroje vydaného členským státem nebo 
Unií;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Jürgen Klute

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

a) krátkého prodeje akcií vydaných 
společností nebo dluhového nástroje 
vydaného členským státem nebo Unií;

a) krátkého prodeje akcií vydaných 
společností nebo dluhového nástroje 
vydaného členským státem, Unií nebo 
systémově důležitou institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) krátkého prodeje akcií vydaných 
společností nebo dluhového nástroje 
vydaného členským státem nebo Unií;

a) krátkého prodeje akcií vydaných 
společností nebo dluhového nástroje 
vydaného členským státem nebo Unií, 
příp. systémově důležitou institucí;

Or. de

Pozměňovací návrh 232
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) toho, že fyzická nebo právnická osoba 
uzavře transakci, která vytváří finanční 
nástroj jiný nebo se vztahuje 
k finančnímu nástroji jinému, než jsou 
nástroje uvedené v písmeni a), 
a důsledkem nebo jedním z důsledků této 
transakce je, že tato fyzická nebo právnická 
osoba získá finanční výhodu, dojde-li 
k poklesu ceny nebo hodnoty akcií nebo 
dluhového nástroje.

b) toho, že fyzická nebo právnická osoba 
uzavře transakci s finančním nástrojem 
jiným, než jsou nástroje uvedené 
v písmeni a), kdy přímým důsledkem nebo 
jedním z přímých důsledků této transakce 
je, že tato fyzická nebo právnická osoba 
získá finanční výhodu, dojde-li k poklesu 
ceny nebo hodnoty akcií nebo dluhového 
nástroje.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s postoji přijatými několika regulačními orgány EU v jejich pokynech o stávajících 
režimech zveřejňování krátkých prodejů by se výpočet čistých pozic měl provádět na základě 
upraveném o hodnotu delta (nikoli na nominálním základě), aby přesněji zachycoval 
ekonomickou pozici podílů držených prostřednictvím derivátů. Tato informace bude pro 
regulační orgány užitečnější.

Pozměňovací návrh 233
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) toho, že fyzická nebo právnická osoba 
uzavře transakci, která vytváří finanční 
nástroj jiný nebo se vztahuje k finančnímu 
nástroji jinému, než jsou nástroje uvedené 
v písmeni a), a důsledkem nebo jedním 
z důsledků této transakce je, že tato fyzická 
nebo právnická osoba získá finanční 
výhodu, dojde-li k poklesu ceny nebo 
hodnoty akcií nebo dluhového nástroje.

b) toho, že fyzická nebo právnická osoba 
uzavře transakci, která vytváří finanční 
nástroj jiný nebo se vztahuje k finančnímu 
nástroji jinému, než jsou nástroje uvedené 
v písmeni a), a důsledkem nebo jedním 
z důsledků této transakce je, že tato fyzická 
nebo právnická osoba získá finanční 
výhodu, dojde-li k poklesu ceny nebo 
hodnoty cenných papírů, dluhového 
nástroje nebo indexu.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) toho, že fyzická nebo právnická osoba 
uzavře transakci, která vytváří finanční 
nástroj jiný nebo se vztahuje 
k finančnímu nástroji jinému, než jsou 
nástroje uvedené v písmeni a), a důsledkem 
nebo jedním z důsledků této transakce je, 
že tato fyzická nebo právnická osoba získá 
finanční výhodu, dojde-li k poklesu ceny 

b) toho, že fyzická nebo právnická osoba 
uzavře transakci s finančním nástrojem 
jiným, než jsou nástroje uvedené 
v písmeni a), kdy důsledkem nebo jedním 
z důsledků této transakce je, že tato fyzická 
nebo právnická osoba získá finanční 
výhodu, dojde-li k poklesu ceny nebo 
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nebo hodnoty akcií nebo dluhového
nástroje.

hodnoty akcií nebo dluhového nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, co je myslí slovy „která vytváří finanční nástroj nebo se vztahuje k finančnímu 
nástroji“.

Pozměňovací návrh 235
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto nařízení se za dlouhou 
pozicí týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie považuje pozice, která je výsledkem:

2. Pro účely tohoto nařízení se za dlouhou 
pozici týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti, vydaných státních 
dluhopisů členského státu nebo Unie nebo 
indexů finančních trhů členského státu 
nebo Unie považuje pozice, která je 
výsledkem:

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto nařízení se za dlouhou 
pozicí týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie považuje pozice, která je výsledkem:

2. Pro účely tohoto nařízení se za dlouhou 
pozici týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti, vydaných státních 
dluhopisů členského státu nebo Unie 
považuje pozice (v případě písmene b) na 
základě upraveném o hodnotu delta 
nastavení), která je výsledkem:
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Or. en

Odůvodnění

V souladu s postoji přijatými několika regulačními orgány EU v jejich pokynech o stávajících 
režimech zveřejňování krátkých prodejů by se výpočet čistých pozic měl provádět na základě 
upraveném o hodnotu delta (nikoli na nominálním základě), aby přesněji zachycoval 
ekonomickou pozici podílů držených prostřednictvím derivátů. Tato informace bude pro 
regulační orgány užitečnější.

Pozměňovací návrh 237
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto nařízení se za dlouhou
pozicí týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie považuje pozice, která je výsledkem:

2. Pro účely tohoto nařízení se za dlouhou 
pozicí týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
dluhových nástrojů členského státu nebo 
Unie považuje pozice, která je výsledkem:

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto nařízení se za dlouhou 
pozicí týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie považuje pozice, která je výsledkem:

2. Pro účely tohoto nařízení se za dlouhou 
pozicí týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
dluhových nástrojů členského státu nebo 
Unie považuje pozice, která je výsledkem:

Or. de
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Pozměňovací návrh 239
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) držení akcií vydaných společností nebo 
dluhového nástroje vydaného členským 
státem nebo Unií;

a) držení cenných papírů vydaných 
společností nebo dluhového nástroje 
vydaného členským státem nebo Unií;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) držení akcií vydaných společností nebo 
dluhového nástroje vydaného členským 
státem nebo Unií;

a) držení akcií vydaných společností nebo 
dluhového nástroje vydaného členským 
státem nebo Unií, příp. systémově 
důležitou institucí;

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) toho, že fyzická nebo právnická osoba 
uzavře transakci, která vytváří finanční 
nástroj jiný nebo se vztahuje k finančnímu 
nástroji jinému, než jsou nástroje uvedené 
v písmeni a), a důsledkem nebo jedním 
z důsledků této transakce je, že tato fyzická 
nebo právnická osoba získá finanční 
výhodu, dojde-li ke zvýšení ceny nebo 
hodnoty akcií nebo dluhového nástroje.

b) toho, že fyzická nebo právnická osoba 
uzavře transakci, která vytváří finanční 
nástroj jiný nebo se vztahuje k finančnímu 
nástroji jinému, než jsou nástroje uvedené 
v písmeni a), a důsledkem nebo jedním 
z důsledků této transakce je, že tato fyzická 
nebo právnická osoba získá finanční 
výhodu, dojde-li k poklesu ceny nebo 
hodnoty cenných papírů, dluhového 
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nástroje nebo nástroje souvisejícího s 
indexem.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) toho, že fyzická nebo právnická osoba 
uzavře transakci, která vytváří finanční 
nástroj jiný nebo se vztahuje 
k finančnímu nástroji jinému, než jsou 
nástroje uvedené v písmeni a), a důsledkem 
nebo jedním z důsledků této transakce je, 
že tato fyzická nebo právnická osoba získá 
finanční výhodu, dojde-li ke zvýšení ceny 
nebo hodnoty akcií nebo dluhového 
nástroje.

b) toho, že fyzická nebo právnická osoba 
uzavře transakci s finančním nástrojem 
jiným, než jsou nástroje uvedené 
v písmeni a), kdy důsledkem nebo jedním 
z důsledků této transakce je, že tato fyzická 
nebo právnická osoba získá finanční 
výhodu, dojde-li k poklesu ceny nebo 
hodnoty akcií nebo dluhového nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, co je myslí slovy „která vytváří finanční nástroj nebo se vztahuje k finančnímu 
nástroj“.

Pozměňovací návrh 243
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavců 1 a 2 se do výpočtu 
krátké pozice a dlouhé pozice týkajících se 
státních dluhopisů zahrnou veškeré swapy 
úvěrového selhání, které se vztahují 
k závazku nebo úvěrové události týkajících 

3. Pro účely odstavce 1 výpočet krátké 
pozice, týkající se jakékoli krátké pozice 
držené příslušnou osobou nepřímo (včetně 
prostřednictvím nebo pomocí indexu, koše 
cenných papírů nebo podílu ve fondu 
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se členského státu nebo Unie. obchodovaném na burze nebo v 
podobném subjektu) určí přiměřeně daná 
fyzická nebo právnická osoba s 
přihlédnutím k veřejně dostupným 
informacím, pokud jde o složení 
příslušného indexu, koše cenných papírů 
nebo podílů držených v příslušném fondu 
obchodovaném na burze nebo v 
podobném subjektu (a, aby se předešlo 
nejistotě, při výpočtu krátké pozice se od 
nikoho nepožaduje, aby od kohokoli získal 
informace o tomto složení v reálném 
čase).
Pro účely odstavce 2 se do výpočtu dlouhé 
pozice pro všechny účely zahrnou (jako 
dlouhé pozice) všechny podíly držené 
danou osobou v jakémkoli dluhopisu nebo 
dluhovém cenném  papíru převoditelném 
na akcie vydané příslušnou společností.
Pro účely odstavců 1 a 2 se do výpočtu 
krátké pozice a dlouhé pozice týkajících se 
státních dluhopisů zahrnou veškeré swapy 
úvěrového selhání, které se vztahují 
k závazku nebo úvěrové události týkajících 
se členského státu nebo Unie.

Or. en

Odůvodnění

Požadovat od podniků, aby rozložily EFT a široce založené indexy v reálném čase pro výpočet 
toho, zda daná pozice byla krátká, by vytvářelo pro regulační orgán nebo pro trh málo nebo 
smysluplných údajů nebo by nevytvářelo žádné, a je to neúměrně nákladné. Je třeba řádně 
zohlednit dlouhé pozice s cílem poskytnou pravdivé zastoupení čistých krátkých pozic. 
Ignorování souvisejících dlouhých pozic ve výpočtu povede ke snížení likvidity trhů 
s dluhopisy. 

Pozměňovací návrh 244
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely tohoto nařízení se pozice 
zbývající po odečtení veškerých dlouhých 
pozic, které fyzická nebo právnická osoba 
drží ve vztahu k vydaným státním 
dluhopisům členského státu nebo Unie, 
od veškerých krátkých pozic, které tato 
fyzická nebo právnická osoba drží 
ve vztahu k těmto dluhopisům, považuje 
za čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydaným státním dluhopisům členského 
státu nebo Unie.

5. Pro účely tohoto nařízení se pozice 
zbývající po odečtení veškerých dlouhých 
pozic, které fyzická nebo právnická osoba 
drží ve vztahu k vydaným dluhovým 
nástrojům, od veškerých krátkých pozic, 
které tato fyzická nebo právnická osoba 
drží ve vztahu k těmto nástrojům, 
považuje za čistou krátkou pozici 
ve vztahu k vydaným dluhovým 
nástrojům.

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výpočet podle odstavců 1 až 5 týkající 
se státních dluhopisů se provede pro 
každý jednotlivý členský stát nebo pro Unii 
i v případě, že státní dluhopisy jménem 
členského státu nebo Unie vydávají různé 
subjekty v tomto členském státě nebo 
v Unii.

6. Výpočet podle odstavců 1 až 5 týkající 
se dluhových nástrojů se provede pro 
každý jednotlivý členský stát nebo pro Unii 
nebo pro systémově důležité instituce, 
které mají sídlo nebo jsou usazeny v Unii, 
i v případě, že státní dluhopisy jménem 
členského státu nebo Unie vydávají různé 
subjekty v tomto členském státě nebo 
v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výpočet podle odstavců 1 až 5 týkající 6. Výpočet podle odstavců 1 až 5 týkající 
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se státních dluhopisů se provede 
pro každý jednotlivý členský stát nebo 
pro Unii i v případě, že státní dluhopisy
jménem členského státu nebo Unie 
vydávají různé subjekty v tomto členském 
státě nebo v Unii.

se dluhových nástrojů se provede 
pro každý jednotlivý členský stát nebo 
pro Unii, příp. pro systémově důležitou 
instituci, která má sídlo v Unii nebo je v ní 
usazena, i v případě, že dluhové nástroje
jménem členského státu nebo Unie 
vydávají různé subjekty v tomto členském 
státě nebo v Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě činností v rámci správy fondů, 
jež využívají ve vztahu ke konkrétnímu 
emitentovi prostřednictvím oddělených 
fondů spravovaných týmž správcem různé 
investiční strategie, je výpočet čistých 
krátkých a čistých dlouhých pozic pro 
účely odstavců 3, 4 a 5 prováděn na 
úrovni každého fondu. Tam, kde jsou ve 
vztahu ke konkrétnímu emitentovi 
využívány prostřednictvím více než 
jednoho fondu stejné investiční strategie, 
se čisté krátké a čisté dlouhé pozice 
v každém z těchto fondů sloučí. Tam, kde 
se v rámci jednoho subjektu spravuje ve 
vztahu ke konkrétnímu emitentovi na 
základě vlastního uvážení dvě nebo více 
portfolií s použitím stejné investiční 
strategie, by se měly tyto pozice za účelem 
výpočtu čistých krátkých a čistých 
dlouhých pozic sloučit.

Or. en

Odůvodnění

Správcové fondů budou často pro klienty používat celou škálu investičních strategií. Je 
důležité, aby se čisté krátké pozice těchto klientů posuzovaly jednotlivě, protože slučování 
nebo vzájemné vyrovnávání podílů mezi klienty by bylo zavádějící.
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Pozměňovací návrh 248
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výpočet čisté krátké pozice a čisté dlouhé 
pozice pro účely odstavců 3, 4 a 5 
zahrnuje jakýkoli finanční nástroj, jenž 
má za následek přímou nebo nepřímou 
ekonomickou expozici vůči emitovanému 
akciovému kapitálu společnosti nebo 
státním dluhopisům členského státu nebo 
Unie, pokud:
a) se veškerý ekonomický podíl držený 
v rámci koše, indexu nebo fondu 
obchodovaného na burze stanovuje na 
základě informací o složení příslušného 
indexu nebo koše cenných papírů nebo 
o účasti ve fondu obchodovaném na 
burze, které jsou v okamžiku výpočtu 
veřejně přístupné, a právnická nebo 
fyzická osoba provádějící výpočet nemá 
povinnost získávat od kohokoli 
aktualizované informace o uvedeném 
složení; a
b) výpočet dlouhé pozice zahrnuje veškeré 
podíly v dluhových cenných papírech, 
které jsou převoditelné na akcie 
příslušného emitenta.

Or. en

Odůvodnění

Aby čisté pozice zachycovaly skutečnou ekonomickou pozici, je třeba jejich výpočet provádět 
na základě upraveném o hodnotu delta. Tento přístup k výpočtu čistých krátkých pozic zaujalo 
ve svých pokynech o stávajících režimech zveřejňování několik regulačních orgánů EU (např. 
FSA ve Spojeném království a AFM v Nizozemsku). Delta měří, do jaké míry je derivátový 
finanční nástroj vystaven výkyvům ceny akcie. Pokud jde o pododstavec 1 písm. b), změna má 
ujasnit znění ustanovení.
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Pozměňovací návrh 249
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Výpočet čisté krátké pozice a čisté 
dlouhé pozice pro účely odstavců 3, 4 a 5 
zahrnuje jakýkoli finanční nástroj, jenž 
má za následek přímou nebo nepřímou 
ekonomickou expozici vůči vydanému 
akciovému kapitálu společnosti nebo 
státním dluhopisům členského státu nebo 
Unie, pokud:
a) se veškerý ekonomický podíl držený 
v rámci koše, indexu nebo fondu 
obchodovaného na burze stanovuje na 
základě informací o složení příslušného 
indexu nebo koše cenných papírů nebo 
o účasti ve fondu obchodovaném na 
burze, které jsou v okamžiku výpočtu 
veřejně přístupné, a právnická nebo 
fyzická osoba provádějící výpočet nemá 
povinnost získávat od kohokoli 
aktualizované informace o uvedeném 
složení; a
b) výpočet dlouhé pozice zahrnuje veškeré 
podíly v dluhových cenných papírech, 
které jsou převoditelné na akcie 
příslušného emitenta.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění souladu s přístupem zaujatým v modelu celoevropského režimu sdělování 
informací o krátkém prodeji pro akcie výboru CESR.
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Pozměňovací návrh 250
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v jakých případech se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba drží akcie
nebo dluhové nástroje pro účely 
odstavce 2;

a) v jakých případech se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba drží cenné 
papíry nebo dluhové nástroje pro účely 
odstavce 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 7 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) způsob výpočtu čistých krátkých pozic 
u nástrojů souvisejících s indexy.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, 
že fyzická nebo právnická osoba má 
nekrytou pozici ve swapech úvěrového 
selhání týkajících se závazku členského 
státu nebo Unie, v míře, v jaké tyto swapy 
úvěrového selhání neslouží k zajištění proti 
riziku selhání emitenta, má-li daná 
fyzická nebo právnická osoba dlouhou 
pozici ve státních dluhopisech tohoto 
emitenta nebo jakoukoli dlouhou pozici 

1. Obchodování se swapy úvěrového 
selhání a dalšími nástroji určenými 
k zajišťování proti riziku úvěrového 
selhání se na finančních trzích Unie 
zakazuje.
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v dluhopisech emitenta, u kterého existuje 
vysoká korelace mezi cenou jeho 
dluhopisů a cenou závazků členského 
státu nebo Unie. Strana, která je na 
základě swapu úvěrového selhání povinna 
provést platbu nebo vyplatit náhradu 
v případě selhání nebo úvěrové události 
týkající se referenčního subjektu, nemá 
z důvodu této povinnosti nekrytou pozici 
pro účely tohoto odstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku
selhání emitenta, má-li daná fyzická nebo 
právnická osoba dlouhou pozici ve 
státních dluhopisech tohoto emitenta nebo 
jakoukoli dlouhou pozici v dluhopisech 
emitenta, u kterého existuje vysoká 
korelace mezi cenou jeho dluhopisů 
a cenou závazků členského státu nebo 
Unie. Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku
snížení úvěruschopnosti emitenta, má-li 
daná fyzická nebo právnická osoba jinou
pozici, jejíž hodnota bude tímto snížením 
pravděpodobně negativně ovlivněna.
Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 254
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku
selhání emitenta, má-li daná fyzická nebo 
právnická osoba dlouhou pozici ve 
státních dluhopisech tohoto emitenta nebo 
jakoukoli dlouhou pozici v dluhopisech 
emitenta, u kterého existuje vysoká 
korelace mezi cenou jeho dluhopisů 
a cenou závazků členského státu nebo 
Unie. Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku
snížení úvěruschopnosti emitenta, má-li 
daná fyzická nebo právnická osoba jinou
pozici, jejíž hodnota bude tímto snížením 
pravděpodobně negativně ovlivněna.
Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

Or. en

Odůvodnění

Swapy úvěrového selhání týkající se státních dluhopisů jsou účinným prostředkem ke zmírnění 
rizika u celé škály nástrojů, a nejen u podkladových státních dluhopisů. Zavedení omezení 
nebo požadavků na zveřejňování pro účastníky trhu, kteří používají swapy úvěrového selhání 
k zajišťování proti riziku spojenému s podnikovými dluhopisy, odradí tyto účastníky od 
investování do těchto dluhopisů, což pak bude mít vliv na schopnost podniků získávat finanční 
prostředky.

Pozměňovací návrh 255
Syed Kamall

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

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku 
selhání emitenta, má-li daná fyzická nebo 
právnická osoba dlouhou pozici ve 
státních dluhopisech tohoto emitenta nebo 
jakoukoli dlouhou pozici v dluhopisech 
emitenta, u kterého existuje vysoká 
korelace mezi cenou jeho dluhopisů 
a cenou závazků členského státu nebo 
Unie. Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti rizikům 
souvisejícím s příslušným členským 
státem nebo Unií nebo proti rizikům 
souvisejícím s majetkem nebo cennými 
papíry, které se nacházejí v příslušné 
jurisdikci nebo jsou vydány subjekty 
v příslušné jurisdikci a které jsou drženy 
v portfoliu této fyzické nebo právnické 
osoby. Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

Or. en

Odůvodnění

Swapy úvěrového selhání státních dluhopisů se používají k zajišťování proti rizikům 
souvisejícím s danou zemí různými způsoby, a nejen pokud jde o dluhové pozice (ale např. 
i v případě držení portfolia majetku v dané zemi). Používá-li se tedy pozice ve swapech 
úvěrového selhání týkajících se obligací členského státu nebo Unie k zajišťování proti riziku 
spojenému s obsahem portfolia, neměla by se nutně považovat za nekrytou.

Pozměňovací návrh 256
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
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týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku 
selhání emitenta, má-li daná fyzická nebo 
právnická osoba dlouhou pozici ve státních 
dluhopisech tohoto emitenta nebo
jakoukoli dlouhou pozici v dluhopisech 
emitenta, u kterého existuje vysoká
korelace mezi cenou jeho dluhopisů
a cenou závazků členského státu nebo 
Unie. Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku 
selhání emitenta, má-li daná fyzická nebo 
právnická osoba dlouhou pozici ve státních 
dluhopisech tohoto emitenta, nebo proti 
riziku poklesu hodnoty jakýchkoliv aktiv 
této fyzické nebo právnické osoby, 
existuje-li pozitivní korelace mezi
hodnotou těchto aktiv a cenou dluhopisů 
členského státu nebo Unie. Strana, která je 
na základě swapu úvěrového selhání 
povinna provést platbu nebo vyplatit 
náhradu v případě selhání nebo úvěrové 
události týkající se referenčního subjektu, 
nemá z důvodu této povinnosti nekrytou 
pozici pro účely tohoto odstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, 
že fyzická nebo právnická osoba má 
nekrytou pozici ve swapech úvěrového 
selhání týkajících se závazku členského 
státu nebo Unie, v míře, v jaké tyto swapy 
úvěrového selhání neslouží k zajištění proti 
riziku selhání emitenta, má-li daná fyzická 
nebo právnická osoba dlouhou pozici ve 
státních dluhopisech tohoto emitenta nebo 
jakoukoli dlouhou pozici v dluhopisech 
emitenta, u kterého existuje vysoká 
korelace mezi cenou jeho dluhopisů 
a cenou závazků členského státu nebo 
Unie. Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, 
že fyzická nebo právnická osoba má 
nekrytou pozici ve swapech úvěrového 
selhání týkajících se závazku členského 
státu, Unie nebo systémově důležité 
instituce, která má sídlo v Unii nebo je 
v ní usazena, v míře, v jaké tyto swapy 
úvěrového selhání neslouží k zajištění proti 
riziku selhání emitenta, má-li daná fyzická 
nebo právnická osoba dlouhou pozici 
v dluhovém nástroji tohoto emitenta nebo 
jakoukoli dlouhou pozici v dluhopisech 
emitenta, u kterého existuje vysoká 
korelace mezi cenou jeho dluhopisů 
a cenou závazků členského státu nebo 
Unie. Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 



PE456.773v01-00 78/121 AM\853802CS.doc

CS

tohoto odstavce. referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

Or. de

Pozměňovací návrh 258
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku 
selhání emitenta, má-li daná fyzická nebo 
právnická osoba dlouhou pozici ve 
státních dluhopisech tohoto emitenta nebo
jakoukoli dlouhou pozici v dluhopisech
emitenta, u kterého existuje vysoká 
korelace mezi cenou jeho dluhopisů 
a cenou závazků členského státu nebo 
Unie. Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku 
selhání emitenta, má-li daná fyzická nebo 
právnická osoba pozitivní rizikovou 
expozici vůči státním dluhopisům tohoto 
emitenta nebo pozitivní rizikovou expozici 
vůči dluhopisům emitenta, u kterého 
existuje vysoká korelace mezi cenou jeho 
dluhopisů a cenou závazků členského státu 
nebo Unie. Strana, která je na základě 
swapu úvěrového selhání povinna provést 
platbu nebo vyplatit náhradu v případě 
selhání nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

Or. en

Odůvodnění

Definice krytých pozic ve swapech úvěrového selhání se musí rozšířit i na případy, kdy je 
dlouhé pozice dosaženo prostřednictvím derivátů, a nikoli přímým držením státních 
dluhopisů. Deriváty, jako jsou swapy, se často používají k zajišťování proti rizikům spojeným 
se směnnými kurzy.
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Pozměňovací návrh 259
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, podá
relevantnímu příslušnému orgánu
oznámení vždy, když tato pozice dosáhne 
příslušné prahové hodnoty pro oznamovací 
povinnost uvedené v odstavci 2 nebo pod 
tuto hodnotu poklesne.

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, podá
podrobné oznámení o této pozici orgánu
ESA (ESMA) vždy, když tato pozice 
dosáhne příslušné prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost uvedené v odstavci
2 nebo pod tuto hodnotu poklesne.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, podá
relevantnímu příslušnému orgánu 
oznámení vždy, když tato pozice dosáhne 
příslušné prahové hodnoty pro oznamovací 
povinnost uvedené v odstavci 2 nebo pod 
tuto hodnotu poklesne.

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, podá 
orgánu ESA (ESMA) oznámení vždy, když 
tato pozice dosáhne příslušné prahové 
hodnoty pro oznamovací povinnost 
uvedené v odstavci 2 nebo pod tuto 
hodnotu poklesne.

Or. en

Odůvodnění

Centralizované oznamování je pro investory, kteří jsou povinni podat oznámení, mnohem 
vhodnější. Je třeba vytvořit databázi, do níž budou mít příslušné orgány přístup.
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Pozměňovací návrh 261
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému,
podá relevantnímu příslušnému orgánu 
oznámení vždy, když tato pozice dosáhne 
příslušné prahové hodnoty pro oznamovací 
povinnost uvedené v odstavci 2 nebo pod 
tuto hodnotu poklesne.

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, podá relevantnímu 
příslušnému orgánu oznámení vždy, když 
tato pozice dosáhne příslušné prahové 
hodnoty pro oznamovací povinnost 
uvedené v odstavci 2 nebo pod tuto 
hodnotu poklesne.

Or. en

Odůvodnění

Vydaný akciový kapitál společnosti je také možné umístit soukromě. Toto nařízení by mělo 
pokrývat i tuto možnost.

Pozměňovací návrh 262
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, podá 
relevantnímu příslušnému orgánu 
oznámení vždy, když tato pozice dosáhne 
příslušné prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost uvedené 
v odstavci 2 nebo pod tuto hodnotu 

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, podá 
relevantnímu příslušnému orgánu na 
požádání tohoto orgánu oznámení o této 
skutečnosti.
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poklesne.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
oznamovací povinnost je procentní podíl 
rovný 0,2 % hodnoty vydaného akciového 
kapitálu dotčené společnosti a dále 
každých 0,1 %.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
oznamovací povinnost je procentní podíl 
rovný 0,2 % hodnoty vydaného akciového 
kapitálu dotčené společnosti a dále 
každých 0,1 %.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Oznamování krátkých pozic u všech finančních nástrojů by při takto nízké prahové hodnotě 
s největší pravděpodobností vedlo ke značnému každodennímu sdělování. To by mohlo 
administrativně velmi zatížit regulační orgány i jednotlivé firmy. Patrně to vytvoří zbytečný 
informační šum, v němž se ztratí podstatné údaje. Prahové hodnoty pro oznamovací povinnost 
by měly umožňovat určitou pružnost.
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Pozměňovací návrh 265
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 prahové hodnoty
zmíněné v odstavci 2 změnit
s přihlédnutím k vývoji na finančních 
trzích.

3. Je-li to nutné, může orgán ESA 
(ESMA) vydat stanovisko k úpravě 
prahové hodnoty zmíněné v odstavci 2 
s ohledem na vývoj na finančních trzích 
a zaslat je Evropskému parlamentu, Radě 
a Komisi. Do tří měsíců od obdržení 
stanoviska orgánu ESA (ESMA) může
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 a za 
podmínek uvedených v článcích 37 a 38 
prahové hodnoty zmíněné v odstavci 2 
změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 prahové hodnoty 
zmíněné v odstavci 2 změnit 
s přihlédnutím k vývoji na finančních 
trzích.

3. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 stanoví prahové hodnoty 
zmíněné v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Oznamování krátkých pozic u všech finančních nástrojů by při takto nízké prahové hodnotě 
s největší pravděpodobností vedlo ke značnému každodennímu sdělování. To by mohlo 
administrativně velmi zatížit regulační orgány i jednotlivé firmy. Patrně to vytvoří zbytečný 
informační šum, v němž se ztratí podstatné údaje. Prahové hodnoty pro oznamovací povinnost 
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by měly umožňovat určitou pružnost.

Pozměňovací návrh 267
Syed Kamall

Návrh nařízení
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Označování pokynů ke krátkému prodeji 

v obchodním systému
Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny 
k prodeji jako pokyny ke krátkému 
prodeji, pokud prodávající provádí krátký 
prodej daných akcií. Obchodní systém 
alespoň denně zveřejňuje v souhrnné 
podobě objem pokynů označených jako 
pokyny ke krátkému prodeji.

Or. en

Odůvodnění

Označování pokynů by poskytovalo neúplný obrázek, zvyšovalo by provozní náklady 
a neúměrně by postihovalo menší prostředníky a účastníky trhu. V konečném důsledku by 
dopadlo na investory a emitenty. Větší transparentnost a lepší sledování krátkých prodejů se 
nejlépe zajistí sdělováním čistých krátkých pozic regulačním orgánům.

Pozměňovací návrh 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Článek 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Označování pokynů ke krátkému prodeji 

v obchodním systému
Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny 
k prodeji jako pokyny ke krátkému 
prodeji, pokud prodávající provádí krátký 
prodej daných akcií. Obchodní systém 
alespoň denně zveřejňuje v souhrnné 
podobě objem pokynů označených jako 
pokyny ke krátkému prodeji.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na označování pokynů ke krátkému prodeji s sebou nese dodatečné náklady pro 
obchodní systémy a prostředníky, aniž by byl jasným přínosem pro regulační orgány. Navíc 
by informace pocházející z označování těchto pokynů nebyly úplné (mimoburzovní obchody 
nejsou zahrnuty) a neodpovídaly by informacím odvozeným z čistých krátkých pozic 
počítaným na konci daného dne.

Pozměňovací návrh 269
Markus Ferber

Návrh nařízení
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Označování pokynů ke krátkému prodeji 

v obchodním systému
Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny 
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k prodeji jako pokyny ke krátkému 
prodeji, pokud prodávající provádí krátký 
prodej daných akcií. Obchodní systém 
alespoň denně zveřejňuje v souhrnné 
podobě objem pokynů označených jako 
pokyny ke krátkému prodeji.

Or. en

Odůvodnění

Označování pokynů v obchodních systémech není adekvátním opatřením ke zlepšení 
transparentnosti. Toto označování pokynů povede k vysokým provozním nákladům pro 
uživatele, poskytovatele infrastruktury a obchodní systémy, které v konečném důsledku 
ponesou investoři. Pozitivní účinky jsou přitom problematické.

Pozměňovací návrh 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Označování pokynů ke krátkému prodeji 

v obchodním systému
Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny 
k prodeji jako pokyny ke krátkému 
prodeji, pokud prodávající provádí krátký 
prodej daných akcií. Obchodní systém 
alespoň denně zveřejňuje v souhrnné 
podobě objem pokynů označených jako 
pokyny ke krátkému prodeji.

Or. en

Odůvodnění

Krátké pozice sice napomáhají dohledu nad trhem, avšak přínos označování pokynů ke 
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krátkému prodeji je nejasný, a to i s ohledem na to, že směrnice o trzích finančních nástrojů 
ukládá účastníkům trhu povinnost ohlašovat regulačním orgánům všechny provedené 
transakce. 

Pozměňovací návrh 271
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Označování pokynů ke krátkému prodeji 

v obchodním systému
Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny 
k prodeji jako pokyny ke krátkému 
prodeji, pokud prodávající provádí krátký 
prodej daných akcií. Obchodní systém 
alespoň denně zveřejňuje v souhrnné 
podobě objem pokynů označených jako 
pokyny ke krátkému prodeji.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění proporcionality regulačního rámce EU je třeba si vybrat jeden režim (navrhovaný 
režim sdělování), a nikoli dva, které slouží k témuž účelu.

Pozměňovací návrh 272
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Označování pokynů ke krátkému prodeji 
v obchodním systému

Hlášení krátkých prodejů příslušným 
orgánům

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Označování pokynů ke krátkému prodeji
v obchodním systému

Označování pokynů ke krátkému prodeji

Or. en

Odůvodnění

Cenné papíry by se měly označovat bez ohledu na to, zda se s nimi obchoduje v obchodním 
systému, nebo mimo burzu.

Pozměňovací návrh 274
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny 
k prodeji jako pokyny ke krátkému 
prodeji, pokud prodávající provádí krátký 
prodej daných akcií. Obchodní systém 
alespoň denně zveřejňuje v souhrnné 
podobě objem pokynů označených jako 

Komise požádá orgán ESA (ESMA), aby 
změnil přílohu 1 nařízení (ES) 
č. 1287/2006 tak, aby se po prostřednících, 
kteří vykonávají krátké prodeje, 
požadovalo, aby v hlášení o transakcích 
u těchto prodejů určeném pro relevantní 
příslušný orgán uváděli takové prodeje 
jako krátké prodeje.
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pokyny ke krátkému prodeji.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny 
k prodeji jako pokyny ke krátkému 
prodeji, pokud prodávající provádí krátký 
prodej daných akcií. Obchodní systém 
alespoň denně zveřejňuje v souhrnné 
podobě objem pokynů označených jako 
pokyny ke krátkému prodeji.

Všechny investiční podniky ve smyslu čl. 4 
odst. 1 směrnice 2004/39/ES a všichni 
účastníci regulovaného trhu nebo 
mnohostranného systému obchodování 
začlení do svých hlášení o transakcích 
zmíněných v čl. 25 odst. 3 uvedené 
směrnice pole pro transakce s akciemi, 
v němž se označí, zda daná transakce je, 
nebo není krátkým prodejem.

Souhrnné informace o těchto krátkých 
prodejích se zveřejňují.
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 a za 
podmínek uvedených v článcích 37 a 38 
přijme opatření, která stanoví způsob 
zveřejňování těchto souhrnných 
informací.

Or. en

Odůvodnění

Zachytily by se krátké prodeje provedené v RM a MTF a mimoburzovní krátké prodeje a tím 
by se zajistily lepší informace pro regulační orgány a pro veřejnost. Využije-li se stávající 
mechanismus, bude to mnohem méně nákladné, než kdyby se měl vytvářet zcela nový systém. 
Je třeba doufat, že hlášení o transakcích se budou v budoucnu podávat přímo orgánu ESMA 
(viz konzultace o přezkumu směrnice MiFID). Tím by se zajistil společný obsah a formát 
hlášení o transakcích, usnadnila výměna informací mezi regulačními orgány za účelem 
dohledu nad zneužíváním trhu a orgánu ESMA by se umožnilo zveřejňování harmonizovaných 
informací.
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Pozměňovací návrh 276
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny
k prodeji jako pokyny ke krátkému prodeji, 
pokud prodávající provádí krátký prodej 
daných akcií. Obchodní systém alespoň 
denně zveřejňuje v souhrnné podobě 
objem pokynů označených jako pokyny ke 
krátkému prodeji.

Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, nebo investiční 
podnik, který jménem klientů provádí 
pokyny týkající se těchto nástrojů mimo 
obchodní systém, zavede postupy pro 
mimořádné okolnosti zajišťující, aby 
fyzické nebo právnické osoby, které 
v tomto obchodním systému nebo 
prostřednictvím investičního podniku
provádějí pokyny, byly schopny označovat
pokyny k prodeji jako pokyny ke krátkému 
prodeji, pokud prodávající provádí krátký 
prodej daných akcií.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obchodní systém, ve kterém jsou akcie
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny
k prodeji jako pokyny ke krátkému prodeji, 
pokud prodávající provádí krátký prodej 
daných akcií. Obchodní systém alespoň 
denně zveřejňuje v souhrnné podobě objem 
pokynů označených jako pokyny ke 
krátkému prodeji.

Obchodní systém, ve kterém jsou cenné 
papíry přijaty k obchodování, nebo 
investiční podnik, který jménem klientů 
nebo na vlastní účet provádí pokyny 
týkající se těchto nástrojů mimo obchodní 
systém, zavede postupy zajišťující, aby 
fyzické nebo právnické osoby, které 
v tomto obchodním systému nebo 
prostřednictvím investičního podniku
provádějí pokyny, byly schopny označovat
pokyny k prodeji jako pokyny ke krátkému 
prodeji, pokud prodávající provádí krátký 
prodej daných cenných papírů. Obchodní 
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systém nebo investiční podnik alespoň 
denně zveřejňuje v souhrnné podobě objem 
pokynů označených jako pokyny ke 
krátkému prodeji.

Or. en

Odůvodnění

Cenné papíry by se měly označovat bez ohledu na to, zda se s nimi obchoduje v obchodním 
systému, nebo mimo burzu.

Pozměňovací návrh 278
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny 
k prodeji jako pokyny ke krátkému prodeji, 
pokud prodávající provádí krátký prodej 
daných akcií. Obchodní systém alespoň 
denně zveřejňuje v souhrnné podobě objem 
pokynů označených jako pokyny ke 
krátkému prodeji.

Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny a obchodují na svůj 
vlastní účet, označovaly pokyny k prodeji 
jako pokyny ke krátkému prodeji, pokud 
prodávající provádí krátký prodej daných 
akcií. Obchodní systém alespoň denně 
zveřejňuje v souhrnné podobě objem 
pokynů označených jako pokyny ke 
krátkému prodeji.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obchodní systém, ve kterém jsou akcie Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
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přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny 
k prodeji jako pokyny ke krátkému prodeji, 
pokud prodávající provádí krátký prodej 
daných akcií. Obchodní systém alespoň 
denně zveřejňuje v souhrnné podobě objem 
pokynů označených jako pokyny ke 
krátkému prodeji.

přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny 
k prodeji jako pokyny ke krátkému prodeji, 
pokud prodávající provádí krátký prodej 
daných akcií. Shromažďované údaje jsou 
zpřístupněny relevantnímu příslušnému 
orgánu. Obchodní systém alespoň denně 
zveřejňuje v souhrnné podobě objem 
pokynů označených jako pokyny ke 
krátkému prodeji připadajících na každou 
akcii obchodovanou v tomto obchodním 
systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Syed Kamall

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Zveřejňování významných čistých 

krátkých pozic v akciích
1. Fyzická nebo právnická osoba, která 
má čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, 
zveřejní podrobné informace o této pozici 
vždy, když tato pozice dosáhne příslušné 
prahové hodnoty pro zveřejnění uvedené 
v odstavci 2 nebo pod tuto hodnotu 
poklesne.
2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
zveřejnění je procentní podíl rovný 0,5 % 
hodnoty vydaného akciového kapitálu 
dotčené společnosti a dále každých 0,1 %.
3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
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v článcích 37 a 38 prahové hodnoty 
zmíněné v odstavci 2 změnit 
s přihlédnutím k vývoji na finančních 
trzích.

Or. en

Odůvodnění

Sdělování jednotlivých krátkých pozic veřejnosti může mít negativní dopad na malé fondy.  
Mohlo by způsobit procyklické chování, které by vedlo ke snížení cen akcií, což by poškodilo 
evropské podniky, a vést ke snížení likvidity a méně efektivní tvorbě cen pro uživatele trhu –
retailové investory, penzijní fondy a podnikové emitenty. Ustanovení o oznamování v článku 5 
umožní přístup příslušných orgánů k relevantním informacím za účelem monitorování 
systémových rizik bez podstatnější zátěže.

Pozměňovací návrh 281
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba, která 
má čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, 
zveřejní podrobné informace o této pozici 
vždy, když tato pozice dosáhne příslušné 
prahové hodnoty pro zveřejnění uvedené 
v odstavci 2 nebo pod tuto hodnotu 
poklesne.

1. Relevantní příslušný orgán denně 
zveřejňuje podrobnosti o souhrnné 
hodnotě čistých krátkých pozic 
připadajících na každou akcii, ve vztahu 
k níž obdržel oznámení podle článku 5. 
Toto zveřejňování neidentifikuje držitele 
čisté krátké pozice.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Markus Ferber

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

1. Fyzická nebo právnická osoba, která 
má čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému,
zveřejní podrobné informace o této pozici 
vždy, když tato pozice dosáhne příslušné 
prahové hodnoty pro zveřejnění uvedené
v odstavci 2 nebo pod tuto hodnotu 
poklesne.

1. Relevantní příslušný orgán zveřejní 
podrobné informace o této pozici vždy, 
když tato pozice dosáhne příslušné prahové 
hodnoty pro zveřejnění uvedené v odstavci 
2 nebo pod tuto hodnotu poklesne.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba, která 
má čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, 
zveřejní podrobné informace o této pozici 
vždy, když tato pozice dosáhne příslušné 
prahové hodnoty pro zveřejnění uvedené
v odstavci 2 nebo pod tuto hodnotu 
poklesne.

1. Relevantní příslušný orgán zveřejní na 
konci každého dne obchodování veškeré 
souhrnné čisté krátké pozice ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, 
zveřejní podrobné informace o této pozici 
vždy, když tato pozice dosáhne příslušné 
prahové hodnoty pro zveřejnění uvedené
v odstavci 2 nebo pod tuto hodnotu 
poklesne.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Robert Goebbels

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

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému,
zveřejní podrobné informace o této pozici 
vždy, když tato pozice dosáhne příslušné 
prahové hodnoty pro zveřejnění uvedené
v odstavci 2 nebo pod tuto hodnotu 
poklesne.

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, zveřejní podrobné informace 
o této pozici vždy, když tato pozice 
dosáhne příslušné prahové hodnoty pro 
zveřejnění uvedené v odstavci 2 nebo pod 
tuto hodnotu poklesne.

Or. en

Odůvodnění

Cenné papíry by se měly označovat bez ohledu na to, zda se s nimi obchoduje v obchodním 
systému, nebo mimo burzu.

Pozměňovací návrh 285
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému,
zveřejní podrobné informace o této pozici 
vždy, když tato pozice dosáhne příslušné 
prahové hodnoty pro zveřejnění uvedené
v odstavci 2 nebo pod tuto hodnotu 
poklesne.

1. Fyzická nebo právnická osoba, která má 
čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, podá
podrobné oznámení o této pozici orgánu 
ESA (ESMA) vždy, když tato pozice 
dosáhne příslušné prahové hodnoty pro 
zveřejnění uvedené v odstavci 2 nebo pod 
tuto hodnotu poklesne. Orgán ESA 
(ESMA) tyto pozice zveřejní.

Or. en
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Odůvodnění

Všichni držitelé pozice podléhající oznámení budou moci podávat hlášení jedinému orgánu, 
tj. orgánu ESMA, namísto jednomu z 27 regulačních orgánů v závislosti na dané akcii. 
Pozměněné ustanovení navíc umožní zveřejnit všechny pozice podléhající zveřejnění na 
jediném místě, tj. na webové stránce orgánu ESMA. Pozměňovací návrh rovněž zajistí úspory 
z rozsahu pro členské orgány orgánu ESMA, které by si jinak musely jednotlivě vytvářet pro 
hlášení a zveřejňování vlastní mechanismy.

Pozměňovací návrh 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud fyzická nebo právnická osoba 
oznámila, že krátká pozice týkající se akcií 
nějakého podniku dosáhla nebo přesáhla 
prahovou hodnotu pro zveřejňování 
uvedenou v čl. 7 odst. 2, orgán ESA 
(ESMA) denně zveřejňuje hlášení 
o krátkých pozicích. Zveřejňování má 
souhrnnou formu a neobsahuje 
informace o tom, kdo je držitelem dané 
pozice.

Or. en

Odůvodnění

Sdělování jednotlivých krátkých pozic veřejnosti nepomáhá regulačním orgánům při 
odhalování zneužívání trhu a držitele krátkých pozic vystavuje nebezpečí vytěsňování 
z krátkých pozic (tzv. „short squeeze“) a dalšího zneužívání; podporuje stádní chování, 
snižuje likviditu, neboť investoři nechtějí, aby se o jejich krátkých pozicích dozvěděly podniky, 
a proto se krátkému prodeji raději vyhýbají. Souhrnné sdělování poskytuje účastníkům trhu 
užitečné informace.



PE456.773v01-00 96/121 AM\853802CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 287
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
zveřejnění je procentní podíl rovný 0,5 % 
hodnoty vydaného akciového kapitálu 
dotčené společnosti a dále každých 0,1 %.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
zveřejnění je procentní podíl rovný 0,5 %
hodnoty vydaného akciového kapitálu 
dotčené společnosti a dále každých 0,1 %.

2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
zveřejnění je procentní podíl rovný 3 %
hodnoty vydaného akciového kapitálu 
dotčené společnosti a dále každých 0,1 %.

Or. en

Odůvodnění

Krátké pozice jsou pro zbytek trhu známkou, že se nějaký investor domnívá, že stávající cena 
akcií je příliš vysoká. Pokud je zbytek trhu téhož názoru, dojde ke korekci ceny, neboť ostatní 
investoři rovněž přistoupí k prodeji akcií, jak k tomu došlo např. u Enronu. Tato funkce 
krátkého prodeje je však cenná pouze v případě stropu vyššího než 3 %, protože menší pozice 
jsou méně podstatné a vedly by pouze ke snížení likvidity, jelikož investoři by váhali se 
zaujímáním – a zveřejňováním – menších krátkých pozic.

Pozměňovací návrh 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
zveřejnění je procentní podíl rovný 0,5 %
hodnoty vydaného akciového kapitálu 
dotčené společnosti a dále každých 0,1 %.

2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
zveřejnění je procentní podíl rovný 1 %
hodnoty vydaného akciového kapitálu 
dotčené společnosti a dále každých 0,2 %.

Or. en

Odůvodnění

Nejsme přesvědčeni o tom, že přínos režimu zveřejňování významných čistých krátkých pozic 
v akciích převažuje nad jeho náklady. Ke zmírnění dopadu stávajícího ustanovení navrhujeme 
zvýšení prahových hodnot.

Pozměňovací návrh 290
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zveřejňování neidentifikuje držitele čisté 
krátké pozice.

Or. en

Odůvodnění

Nejlepším prostředkem k dosažení stanovených cílů je souhrnné a anonymní zveřejňování, 
neboť nebude poškozovat investory a emitenty, kteří působí na trhu.

Pozměňovací návrh 291
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 prahové hodnoty 
zmíněné v odstavci 2 změnit 
s přihlédnutím k vývoji na finančních 
trzích.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 prahové hodnoty 
zmíněné v odstavci 2 změnit
s přihlédnutím k vývoji na finančních 
trzích.

3. Je-li to nutné, může orgán ESA 
(ESMA) vydat stanovisko k úpravě 
prahové hodnoty zmíněné v odstavci 2 
s ohledem na vývoj na finančních trzích 
a zaslat je Evropskému parlamentu, Radě 
a Komisi.

Do tří měsíců od obdržení stanoviska 
orgánu ESA (ESMA) může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 a za 
podmínek uvedených v článcích 37 a 38 
prahové hodnoty zmíněné v odstavci 2 
změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Syed Kamall

Návrh nařízení
Článek 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Oznamování významných čistých 

krátkých pozic ve státních dluhopisech 
a swapech úvěrového selhání příslušným 

orgánům
1. Fyzická nebo právnická osoba podá 
oznámení relevantními příslušnému 
orgánu vždy, když její pozice dosáhne 
příslušné prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost pro dotčený 
členský stát nebo Unii nebo pod tuto 
hodnotu poklesne, má-li tato osoba 
kteroukoli z těchto pozic:
a) čistá krátká pozice týkající se vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie;
b) nekrytá pozice ve swapech úvěrového 
selhání týkajících se závazku členského 
státu nebo Unie.
2. Příslušné prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost se skládají 
z počáteční hodnoty a následně 
přírůstkových hodnot pro každý členský 
stát a pro Unii, které jsou stanoveny 
v opatřeních přijatých Komisí podle 
odstavce 3.
3. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 stanoví počáteční 
a přírůstkové hodnoty zmíněné 
v odstavci 2. Při tom vezme v úvahu 
všechny tyto okolnosti:
a) že prahové hodnoty nemají být 
stanoveny na takové úrovni, aby bylo 
nutné oznamovat pozice, které mají 
minimální hodnotu;
b) celkovou hodnotu nesplacených 
vydaných státních dluhopisů každého 
členského státu a Unie a průměrnou 
velikost pozic, které účastníci trhu drží ve 
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vztahu ke státním dluhopisům tohoto 
členského státu nebo Unie.

Or. en

Odůvodnění

Neexistují důkazy, které by poukazovaly na to, že je v souvislosti s krátkými pozicemi 
týkajícími se státních dluhopisů nezbytný trvalý režim sdělování informací. Ze zprávy 
pracovní skupiny Komise o vzájemném působení trhů se státními CDS a trhů s dluhopisy 
vyplývá, že neexistují jednoznačné důkazy o tom, že vývoj na trhu s CDS má za následek vyšší 
náklady na financování pro členské státy. Konstatuje naopak, že trh se státními CDS je účinný 
a pro členské státy prospěšný.

Pozměňovací návrh 294
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 8 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznamování významných čistých krátkých 
pozic ve státních dluhopisech a swapech 
úvěrového selhání příslušným orgánům

Oznamování významných čistých krátkých 
pozic v jiných finančních nástrojích 
než akciích příslušným orgánům

Or. en

Odůvodnění

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).
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Pozměňovací návrh 295
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba podá 
oznámení relevantními příslušnému
orgánu vždy, když její pozice dosáhne 
příslušné prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost pro dotčený 
členský stát nebo Unii nebo pod tuto 
hodnotu poklesne, má-li tato osoba 
kteroukoli z těchto pozic:

1. Fyzická nebo právnická osoba podá 
oznámení orgánu ESA (ESMA), má-li tato 
osoba kteroukoli z těchto pozic:

Or. en

Odůvodnění

Veškeré čisté pozice v akciích nějakého podniku je třeba oznamovat orgánu ESMA, aby měl 
tento orgán o krátkých pozicích přehled. U státních dluhových nástrojů a u CDS souvisejících 
s těmito nástroji je zcela zásadní dosáhnout úplné transparentnosti, neboť tyto nástroje 
mohou mít vliv na stabilitu členských států a Evropské unie.

Pozměňovací návrh 296
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba podá 
oznámení relevantními příslušnému
orgánu vždy, když její pozice dosáhne 
příslušné prahové hodnoty pro oznamovací 
povinnost pro dotčený členský stát nebo 
Unii nebo pod tuto hodnotu poklesne, má-li 
tato osoba kteroukoli z těchto pozic:

1. Fyzická nebo právnická osoba podá
podrobné oznámení o své pozici orgánu
ESA (ESMA) vždy, když tato pozice 
dosáhne příslušné prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost pro dotčený členský 
stát nebo Unii nebo pod tuto hodnotu 
poklesne, má-li tato osoba kteroukoli 
z těchto pozic:

Or. en
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Odůvodnění

Všichni držitelé pozice podléhající oznámení budou moci podávat hlášení jedinému orgánu, 
tj. orgánu ESMA, namísto jednomu z 27 regulačních orgánů v závislosti na dané akcii. 
Pozměněné ustanovení navíc umožní zveřejnit všechny pozice podléhající zveřejnění na 
jediném místě, tj. na webové stránce orgánu ESMA. Pozměňovací návrh rovněž zajistí úspory 
z rozsahu pro členské orgány orgánu ESMA, které by si jinak musely jednotlivě vytvářet pro 
hlášení a zveřejňování vlastní mechanismy.

Pozměňovací návrh 297
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba podá 
oznámení relevantními příslušnému orgánu 
vždy, když její pozice dosáhne příslušné 
prahové hodnoty pro oznamovací 
povinnost pro dotčený členský stát nebo 
Unii nebo pod tuto hodnotu poklesne, má-
li tato osoba kteroukoli z těchto pozic:

1. Fyzická nebo právnická osoba podá 
oznámení relevantnímu příslušnému 
orgánu, jakmile její pozice dosáhne 
příslušné prahové hodnoty pro oznamovací 
povinnost nebo pod tuto hodnotu poklesne, 
má-li tato osoba kteroukoli z těchto pozic:

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) čistá krátká pozice týkající se vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie;

a) čistá krátká pozice týkající se vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie nebo čistá krátká pozice 
ve finančním nástroji se vztahem 
k vydaným státním dluhopisům členského 
státu nebo Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 299
Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) čistá krátká pozice týkající se vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie;

a) čistá krátká pozice týkající se vydaných 
státních dluhopisů členského státu, Unie 
nebo systémově důležité instituce, která 
má sídlo nebo je usazena v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) čistá krátká pozice týkající se vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 
Unie;

a) čistá krátká pozice týkající se vydaných 
dluhových nástrojů členského státu, Unie 
nebo systémově důležité instituce, která 
má sídlo v Unii nebo je v ní usazena;

Or. de

Pozměňovací návrh 301
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 8 – bod 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nekrytá pozice ve swapech úvěrového 
selhání týkajících se závazku členského 
státu nebo Unie.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 302
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 8 – bod 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nekrytá pozice ve swapech úvěrového 
selhání týkajících se závazku členského 
státu nebo Unie.

b) čistá krátká pozice týkající se indexů 
finančního trhu členského státu nebo Unie
nebo čistá krátká pozice ve finančním 
nástroji týkajícím se indexů finančního 
trhu členského státu nebo Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – bod 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nekrytá pozice ve swapech úvěrového 
selhání týkajících se závazku členského 
státu nebo Unie.

b) ne krytá pozice ve swapech úvěrového 
selhání týkajících se závazku členského 
státu, Unie nebo systémově důležité 
instituce, která má sídlo v Unii nebo je 
v ní usazena.

Or. de

Pozměňovací návrh 304
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) čistá krátká pozice ve finančním 
nástroji týkajícím se vydaného akciového 
kapitálu společnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 305
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné prahové hodnoty 
pro oznamovací povinnost se skládají 
z počáteční hodnoty a následně 
přírůstkových hodnot pro každý členský 
stát a pro Unii, které jsou stanoveny 
v opatřeních přijatých Komisí podle
odstavce 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je nutné oznamovat veškeré čisté pozice v akciích určité společnosti orgánu ESMA, aby měl 
tento orgán přehled o krátkých pozicích. Je nutné zajistit plnou transparentnost státních 
dluhových nástrojů a swapů úvěrového selhání týkajících se těchto nástrojů, protože tyto 
produkty mohou mít vliv na stabilitu členských států a Evropské unie.

Pozměňovací návrh 306
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné prahové hodnoty 
pro oznamovací povinnost se skládají 
z počáteční hodnoty a následně 
přírůstkových hodnot pro každý členský 
stát a pro Unii, které jsou stanoveny 
v opatřeních přijatých Komisí podle 
odstavce 3.

2. Příslušné prahové hodnoty 
pro oznamovací povinnost se skládají 
z počáteční hodnoty a následně 
přírůstkových hodnot pro každý členský 
stát a pro Unii, které jsou stanoveny 
v opatřeních přijatých Komisí podle 
odstavce 3. Prahové hodnoty 
pro oznamovací povinnost se zveřejňují 
v centrální databázi.

Or. en
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Odůvodnění

Informace o příslušných prahových hodnotách by měly být k dispozici prostřednictvím 
centrální databáze.

Pozměňovací návrh 307
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné prahové hodnoty 
pro oznamovací povinnost se skládají 
z počáteční hodnoty a následně 
přírůstkových hodnot pro každý členský 
stát a pro Unii, které jsou stanoveny 
v opatřeních přijatých Komisí podle 
odstavce 3.

2. Příslušné prahové hodnoty 
pro oznamovací povinnost jsou stanoveny 
v opatřeních přijatých Komisí podle 
odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby byly zajištěny stejné podmínky pro všechny členské státy, je nutné v celé Unii 
harmonizovat prahové hodnoty pro oznamovací povinnost.

Pozměňovací návrh 308
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 stanoví počáteční 
a přírůstkové hodnoty zmíněné 
v odstavci 2. Při tom vezme v úvahu 
všechny tyto okolnosti:

vypouští se
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a) že prahové hodnoty nemají být
stanoveny na takové úrovni, aby bylo 
nutné oznamovat pozice, které mají 
minimální hodnotu;
b) celkovou hodnotu nesplacených 
vydaných státních dluhopisů každého 
členského státu a Unie a průměrnou 
velikost pozic, které účastníci trhu drží ve 
vztahu ke státním dluhopisům tohoto 
členského státu nebo Unie.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné oznamovat veškeré čisté pozice v akciích určité společnosti orgánu ESMA, aby měl 
tento orgán přehled o krátkých pozicích. Je nutné zajistit plnou transparentnost státních 
dluhových nástrojů a swapů úvěrového selhání týkajících se těchto nástrojů, protože tyto 
produkty mohou mít vliv na stabilitu členských států a Evropské unie.

Pozměňovací návrh 309
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 stanoví počáteční 
a přírůstkové hodnoty zmíněné
v odstavci 2. Při tom vezme v úvahu 
všechny tyto okolnosti:

3. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 stanoví příslušné 
prahové hodnoty pro oznamovací 
povinnost uvedené v odstavci 2. Přitom
vezme v úvahu všechny tyto okolnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celkovou hodnotu nesplacených 
vydaných státních dluhopisů každého 
členského státu a Unie a průměrnou 
velikost pozic, které účastníci trhu drží 
ve vztahu ke státním dluhopisům tohoto 
členského státu nebo Unie.

b) celkovou hodnotu nesplacených 
vydaných státních dluhopisů každého 
členského státu a Unie, obrat a průměrnou 
velikost pozic, které účastníci trhu drží 
ve vztahu ke státním dluhopisům tohoto 
členského státu nebo Unie.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštní povaze trhů se státními dluhopisy se zdá, že je nutné stanovit konkrétní 
prahovou hodnotu pro každý členský stát. Tato prahová hodnota by měla přihlížet k míře 
likvidity každého trhu se státními dluhopisy a zároveň se opírat o hodnocení příslušných 
orgánů. Z tohoto důvodu se mohou prahové hodnoty pro jednotlivé členské státy a různé 
druhy cenných papírů lišit.

Pozměňovací návrh 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) likviditu každého trhu se státními 
dluhopisy, jak ji posoudil příslušný orgán.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštní povaze trhů se státními dluhopisy se zdá, že je nutné stanovit konkrétní 
prahovou hodnotu pro každý členský stát. Tato prahová hodnota by měla přihlížet k míře 
likvidity každého trhu se státními dluhopisy a zároveň se opírat o hodnocení příslušných 
orgánů. Z tohoto důvodu se mohou prahové hodnoty pro jednotlivé členské státy a různé 
druhy cenných papírů lišit.
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Pozměňovací návrh 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Vedení záznamů

Pro účely článků 5, 7 a 8 uchovávají 
fyzické a právnické osoby, které drží 
významné množství čistých krátkých 
pozic, záznamy o hrubých pozicích, 
z nichž pochází významné množství 
čistých krátkých pozic, a to po dobu 10 let.

Or. en

Odůvodnění

Aby příslušné orgány mohly provádět účinný dohled nad plánovaným systémem oznamování 
a sdělování informací o krátkých pozicích, se navrhuje, aby fyzické a právnické osoby, které 
příslušným orgánům oznámily či veřejnosti podaly informace o významném množství krátkých 
pozic, uchovávaly po dobu 10 let záznamy o hrubých pozicích, z nichž pochází významné 
množství čistých krátkých pozic.

Pozměňovací návrh 313
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každé oznámení nebo zveřejnění podle 
článků 5, 7 nebo 8 obsahuje údaje 
o totožnosti fyzické nebo právnické osoby, 
která má příslušnou pozici, o velikosti 
příslušné pozice a emitentovi, kterého 
se držená pozice týká, jakož i datum, kdy 
byla příslušná pozice vytvořena nebo 
změněna nebo kdy její držení skončilo.

1. Každé oznámení podle článků 5, 7 
nebo 8 obsahuje údaje o totožnosti fyzické 
nebo právnické osoby, která má příslušnou 
pozici, o velikosti příslušné pozice 
a emitentovi, kterého se držená pozice 
týká, jakož i datum, kdy byla příslušná 
pozice vytvořena nebo změněna nebo kdy 
její držení skončilo.
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Or. en

Odůvodnění

Zveřejňování informací o jednotlivých krátkých pozicích může mít negativní vliv na malé 
fondy. Může vyvolat procyklické chování, které by stahovalo ceny akcií dolů, poškozovalo 
evropské podniky a vedlo by ke snížení likvidity a k méně účinné tvorbě cen pro uživatele trhů 
– neprofesionální investory, penzijní fondy a podnikové emitenty. Ustanovení týkající se 
poskytování informací uvedená v článku 5 umožní příslušným orgánům hodnotit příslušné 
informace za účelem monitorování systémových rizik, aniž by to bylo příliš náročné.

Pozměňovací návrh 314
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každé oznámení nebo zveřejnění podle 
článků 5, 7 nebo 8 obsahuje údaje 
o totožnosti fyzické nebo právnické osoby, 
která má příslušnou pozici, o velikosti 
příslušné pozice a emitentovi, kterého se 
držená pozice týká, jakož i datum, kdy byla 
příslušná pozice vytvořena nebo změněna 
nebo kdy její držení skončilo.

1. Každé oznámení nebo zveřejnění podle 
článků 5 nebo 8 obsahuje údaje 
o totožnosti fyzické nebo právnické osoby, 
která má příslušnou pozici, o velikosti 
příslušné pozice a emitentovi, kterého se 
držená pozice týká, jakož i datum, kdy byla 
příslušná pozice vytvořena nebo změněna 
nebo kdy její držení skončilo.

Každé zveřejnění informací podle 
článku 7 obsahuje anonymní údaje 
o totožnosti fyzické nebo právnické osoby, 
která má příslušnou pozici, o velikosti 
příslušné pozice a emitentovi, kterého 
se držená pozice týká, a dále datum, kdy 
byla příslušná pozice vytvořena nebo 
změněna nebo kdy její držení skončilo.

Or. en

Odůvodnění

Cílů článku 7 lze nejlépe dosáhnout na základě souhrnného sdělování informací o krátkých 
pozicích. Zveřejňování informací o jednotlivých krátkých pozicích má negativní vliv 
na likviditu, což je důsledkem chování investorů, kteří nechtějí provozovat krátký prodej, aby 
se vyhnuli zveřejňování informací o svých obchodních strategiích. Souhrnné sdělování 
informací o krátkém prodeji jednotlivých cenných papírů by bylo pro účastníky trhu 
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prospěšnější, jelikož by to poskytlo kompletní obrázek o dotyčném emitentovi.

Pozměňovací návrh 315
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodná doba pro výpočet čisté krátké 
pozice nastává ve 24:00 dne obchodování, 
ve který má daná fyzická nebo právnická 
osoba příslušnou pozici. Oznámení nebo 
zveřejnění se provede nejpozději v 15:30 
následujícího dne obchodování.

2. Rozhodná doba pro výpočet čisté krátké 
pozice nastává na konci dne obchodování, 
ve který má daná fyzická nebo právnická 
osoba příslušnou pozici, kromě 
automatických nočních obchodů, kdy by 
měla platit hodnota T+1. Oznámení nebo 
zveřejnění se provede nejpozději v 15:30 
následujícího dne obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Doba platná pro výpočet by neměla být ve 24:00, ale abychom se vyhnuli odkazům 
na nepotvrzené objednávky, měl by spíše platit konec dne obchodování. Kromě toho je nutné 
definovat zvláštní případ automatických nočních obchodů. Pro tyto případy by měla jako den 
výpočtu platit hodnota T+1.

Pozměňovací návrh 316
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodná doba pro výpočet čisté krátké 
pozice nastává ve 24:00 dne obchodování, 
ve který má daná fyzická nebo právnická 
osoba příslušnou pozici. Oznámení nebo 
zveřejnění se provede nejpozději v 15:30 
následujícího dne obchodování.

2. Rozhodná doba pro výpočet čisté krátké
pozice nastává ve 23:59 dne obchodování, 
ve který má daná fyzická nebo právnická 
osoba příslušnou pozici. Oznámení nebo 
zveřejnění se provede nejpozději v 15:30 
následujícího dne obchodování. Časový 
limit se vypočítá na základě časového 
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pásma hlavního místa obchodování 
fyzické nebo právnické osoby.

Or. en

Odůvodnění

Ve znění Komise zřejmě došlo k chybě, protože časová hodnota 12 p.m. (uvedená v anglické 
verzi) představuje prostředek dne obchodování. Jelikož se na každý jednotlivý případ může 
vztahovat několik časových pásem, je důležité jasně stanovit, které z nich má přednost. Je 
vhodné, aby to bylo časové pásmo účastníka trhu, který podává informace, protože požadovat 
po účastnících trhu, aby poskytovaly informace o svých pozicích uprostřed dne obchodování 
by vedlo jen k dalším potížím.

Pozměňovací návrh 317
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodná doba pro výpočet čisté krátké 
pozice nastává ve 24:00 dne obchodování, 
ve který má daná fyzická nebo právnická 
osoba příslušnou pozici. Oznámení nebo 
zveřejnění se provede nejpozději v 15:30 
následujícího dne obchodování.

2. Rozhodná doba pro výpočet čisté krátké 
pozice nastává o půlnoci dne obchodování, 
ve který má daná fyzická nebo právnická 
osoba příslušnou pozici. Oznámení nebo 
zveřejnění se provede nejpozději v 15:30 
následujícího dne obchodování.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je nutné upravit, aby bylo jasně stanoveno, o který „den obchodování“ – které 
časové pásmo – se jedná. Záměrem odstavce 2 je, aby doba rozhodná pro výpočet nastávala 
o půlnoci.

Pozměňovací návrh 318
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 



AM\853802CS.doc 113/121 PE456.773v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodná doba pro výpočet čisté krátké 
pozice nastává ve 24:00 dne obchodování, 
ve který má daná fyzická nebo právnická 
osoba příslušnou pozici. Oznámení nebo 
zveřejnění se provede nejpozději v 15:30 
následujícího dne obchodování.

2. Rozhodná doba pro výpočet čisté krátké 
pozice nastává na konci dne obchodování, 
ve který má daná fyzická nebo právnická 
osoba příslušnou pozici. Oznámení nebo 
zveřejnění se provede nejpozději v 15:30 
následujícího dne obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznamování informací relevantnímu 
příslušnému orgánu se provádí v souladu 
se systémem stanoveným v čl. 12 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1287/2006.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy k čl. 7 a 8.

Pozměňovací návrh 320
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zveřejňování informací stanovené 
v článku 7 se provádí způsobem 
zajišťujícím rychlý a nediskriminační 
přístup k informacím. Příslušné 
informace se dají k dispozici úředně 
určenému mechanismu domovského 

vypouští se
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členského státu emitenta akcií, 
uvedenému v čl. 21 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/109/ES20.
20 Úř. věst. L 390, 31. 12. 2004, s. 38.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy k čl. 7 a 8.

Pozměňovací návrh 321
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Příslušný orgán může rozhodnout 
o tom, zda je podle některého z článků 
tohoto nařízení nutné poskytovat 
informace o pozicích držených v den, 
kdy toto nařízení vstoupí v platnost, ledaže 
by se v den jeho vstupu v platnost či 
po něm procentní hodnota pozice fyzické 
nebo právnické osoby změnila tak, že by 
úmyslnou činností této osoby dosáhla 
prahové hodnoty pro oznamovací 
povinnost či zveřejňování informací nebo 
by pod tuto hodnotu klesla.

Or. en

Odůvodnění

S cílem omezit pravděpodobnost výskytu šoku na trhu, který by mohl nastat po vstupu tohoto 
nařízení v platnost, může příslušný orgán rozhodnout o tom, zda je nutné zavést požadavek 
na poskytování informací o pozicích držených v době jeho vstupu v platnost. Příslušný orgán 
by měl rozhodnout, zda by po investorech mělo být požadováno, aby poskytly informace 
při první příležitosti, kdy se v důsledku aktivního obchodování dostane jejich pozice nad 
příslušnou prahovou hodnotu pro ohlašovací povinnost.
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Pozměňovací návrh 322
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Článek 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
Informace poskytované orgánu ESMA

1. Příslušný orgán poskytuje orgánu 
ESMA čtvrtletně souhrnné informace 
o čistých krátkých pozicích týkajících se 
akcií nebo státních dluhopisů 
a o nekrytých pozicích týkajících se swapů 
úvěrového selhání, pro které je tento 
orgán relevantním příslušným orgánem 
a příjemcem oznámení podle článků 5 
až 8.
2. Za účelem plnění svých povinností 
podle tohoto nařízení si může orgán 
ESMA od relevantního příslušného 
orgánu členského státu kdykoli vyžádat 
dodatečné informace o čistých krátkých 
pozicích týkajících se akcií nebo státních 
dluhopisů nebo o nekrytých pozicích 
týkajících se swapů úvěrového selhání.
Příslušný orgán orgánu ESMA 
požadované informace poskytne 
nejpozději do sedmi kalendářních dnů.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že orgán ESMA bude dostávat příslušná hlášení, není nutné v tomto 
odstavci stanovovat povinnost podávat orgánu ESMA jakékoli informace.
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Pozměňovací návrh 323
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán poskytuje orgánu ESMA 
čtvrtletně souhrnné informace o čistých 
krátkých pozicích týkajících se akcií nebo 
státních dluhopisů a o nekrytých pozicích 
týkajících se swapů úvěrového selhání, 
pro které je tento orgán relevantním 
příslušným orgánem a příjemcem 
oznámení podle článků 5 až 8.

1. Příslušný orgán poskytuje orgánu ESMA 
čtvrtletně souhrnné informace o čistých 
krátkých pozicích týkajících se cenných 
papírů, indexů nebo státních dluhopisů, 
pro které je tento orgán relevantním 
příslušným orgánem a příjemcem 
oznámení podle článků 5 až 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem plnění svých povinností podle 
tohoto nařízení si může orgán ESMA 
od relevantního příslušného orgánu 
členského státu kdykoli vyžádat dodatečné 
informace o čistých krátkých pozicích 
týkajících se akcií nebo státních dluhopisů 
nebo o nekrytých pozicích týkajících se 
swapů úvěrového selhání.

Za účelem plnění svých povinností podle 
tohoto nařízení si může orgán ESMA 
od relevantního příslušného orgánu 
členského státu kdykoli vyžádat dodatečné 
informace o čistých krátkých pozicích 
týkajících se cenných papírů, indexů nebo 
státních dluhopisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Kapitola 3 – název 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NEKRYTÝ KRÁTKÝ PRODEJ ZACHÁZENÍ S KRÁTKÝM PRODEJEM 
A SWAPY ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 12 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení nekrytého krátkého prodeje Krytý krátký prodej

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 12 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení nekrytého krátkého prodeje Omezení nekrytého krátkého prodeje 
a swapů úvěrového selhání

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej pouze při splnění 
jedné z těchto podmínek:
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pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů
pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
držet čistou krátkou pozici v akciích
přijatých k obchodování v obchodním 
systému, pouze pokud bude na konci dne 
obchodování, kdy bylo dosaženo této 
krátké pozice, splňovat jednu z těchto 
podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů 
pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému 
v případě, že se očekává, že tento prodej 
povede na konci dne obchodování k čisté 
krátké pozici v příslušných akciích, a to
při splnění jedné z těchto podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Omezení by v tomto případě měla negativní dopad na likviditu trhu se státními dluhopisy 
a neodpovídala by systémovým rizikům, která tyto pozice představují. To by v případě 
členských států velice zdražilo možnost získat peníze na veřejné služby, jako je zdravotnictví, 
důchody a sociální péče.
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Pozměňovací návrh 331
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů
pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému 
pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Státní dluhové nástroje by měly být z těchto požadavků zcela vyňaty.

Pozměňovací návrh 332
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů 
pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej dluhových nástrojů pouze 
při splnění jedné z těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů 
pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej dluhových nástrojů pouze 
při splnění jedné z těchto podmínek:

Or. de

Pozměňovací návrh 334
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů 
pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů 
pouze při splnění jedné z těchto podmínek, 
a to do 23:59 hod. toho dne obchodování, 
v němž tato osoba provede krátký prodej:

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů 
pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů,
pouze pokud bude na konce dne 
obchodování splňovat jednu z těchto 
podmínek:

Or. en



AM\853802CS.doc 121/121 PE456.773v01-00

CS

Odůvodnění

Případný zákaz by se měl zaměřovat na oblasti, v nichž je možné účinně řešit otázku 
manipulačního chování, aniž by přitom docházelo k negativnímu dopadu na výhody, které má 
nekrytý krátký prodej na účinnost trhu.

Pozměňovací návrh 336
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů 
pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů,
pouze pokud bude na konce příslušného 
dne obchodování splňovat jednu z těchto 
podmínek:

Or. en


