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Pozměňovací návrh 337
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tato fyzická nebo právnická osoba si 
vypůjčila dané akcie nebo státní dluhové 
nástroje;

a) tato fyzická nebo právnická osoba si 
vypůjčila dané akcie;

Or. en

Odůvodnění

Omezení by zde měla škodlivý dopad na likviditu trhů se státními dluhopisy a byla by 
neúměrná vzhledem k systémovým rizikům, které tyto pozice představují.  To by pro členské 
státy znamenalo větší náklady na získání peněz na veřejné služby, jako je zdravotnictví, 
důchody a sociální péče.

Pozměňovací návrh 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tato fyzická nebo právnická osoba si 
vypůjčila dané akcie nebo státní dluhové 
nástroje;

a) tato fyzická nebo právnická osoba si 
vypůjčila nebo zakoupila dané akcie;

Or. en

Odůvodnění

Flexibilita na zapůjčení finančního nástroje v rámci jednoho dne by zmírnila nepříznivé 
dopady způsobené omezením likvidity a zároveň by zachovala všeobecný záměr Komise 
vyhnout se selháním při vypořádání. Státní dluhové nástroje by měly být z těchto požadavků 
plně vyjmuty.
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Pozměňovací návrh 339
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tato fyzická nebo právnická osoba si 
vypůjčila dané akcie nebo státní dluhové
nástroje;

a) tato fyzická nebo právnická osoba si 
vypůjčila dané finanční nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tato fyzická nebo právnická osoba si 
vypůjčila dané akcie nebo státní dluhové 
nástroje;

a) tato fyzická nebo právnická osoba si 
vypůjčila dané akcie nebo dluhové 
nástroje;

Or. de

Pozměňovací návrh 341
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení daných akcií 
nebo státních dluhových nástrojů;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 342
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení daných akcií 
nebo státních dluhových nástrojů;

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení daných akcií 
nebo má další absolutně vymahatelný 
nárok, vzniklý na základě smlouvy nebo 
majetkového práva, na převod vlastnictví 
odpovídajícího počtu cenných papírů 
stejného druhu, aby bylo možné ve 
stanovené lhůtě provést vypořádání;

Or. en

Odůvodnění

Existují případy, kdy má prodejce nesporné smluvní právo získat srovnatelný podíl. Je těžké 
pochopit, proč se článek 12 zabývá pouze půjčováním akcií, neboť právo získat majetek je 
právem mnohem závažnějším. Tato úzce zaměřená definice může mít široký dopad na 
strategie portfolií na trhu. Tyto záležitosti by se měly řešit úpravou podmínek v článku 12. 
Státní dluhové nástroje by měly být z těchto požadavků plně vyjmuty.

Pozměňovací návrh 343
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení daných akcií 
nebo státních dluhových nástrojů;

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení finančních 
nástrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení daných akcií
nebo státních dluhových nástrojů;

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela rámcovou dohodu o vypůjčení 
daných akcií;

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacích návrhů je pokrýt problematiku obchodů podpořených „rámcovou 
dohodou“, ve které se třetí strana zavazuje k zapůjčení určitého koše cenných papírů, nebo 
jakýmkoliv jiným ujednáním, v rámci kterého může být ve stanovené lhůtě provedeno 
vypořádání.

Pozměňovací návrh 345
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení daných akcií 
nebo státních dluhových nástrojů;

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení daných akcií;

Or. en

Odůvodnění

Omezení by zde měla škodlivý dopad na likviditu trhů se státními dluhopisy a byla by 
neúměrná vzhledem k systémovým rizikům, které tyto pozice představují.  To by pro členské 
státy znamenalo větší náklady na získání peněz na veřejné služby, jako je zdravotnictví, 
důchody a sociální péče.
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Pozměňovací návrh 346
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení daných akcií 
nebo státních dluhových nástrojů;

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení daných akcií 
nebo dluhových nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení daných akcií 
nebo státních dluhových nástrojů;

b) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela dohodu o vypůjčení daných akcií 
nebo dluhových nástrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 348
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie nebo státní dluhové 
nástroje byly lokalizovány a rezervovány 
pro zapůjčení dané fyzické nebo právnické 
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 349
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie nebo státní dluhové 
nástroje byly lokalizovány a rezervovány 
pro zapůjčení dané fyzické nebo právnické 
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie nebo státní dluhové 
nástroje byly lokalizovány a rezervovány 
pro zapůjčení dané fyzické nebo právnické 
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

c) nejedná se o nekrytý krátký prodej. 

Or. de

Pozměňovací návrh 351
Olle Schmidt

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

c) tato fyzická nebo právnická osoba má
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že
příslušné akcie nebo státní dluhové 
nástroje byly lokalizovány a rezervovány
pro zapůjčení dané fyzické nebo právnické 
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

c) tato fyzická nebo právnická osoba má
rozumné důvody se domnívat, že daná
akcie je k dispozici pro zapůjčení tak, aby 
bylo možné ve stanovené lhůtě provést 
vypořádání.

Or. en

Odůvodnění

Současné znění je více omezující, než je nezbytně nutné, a nevysvětluje jasně, co stanovuje 
potvrzení lokalizace. Díky navrženým změnám bude tento text v souladu s jinými důležitými 
jurisdikcemi.  Státní dluhové nástroje by měly být z těchto požadavků plně vyjmuty.

Pozměňovací návrh 352
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že
příslušné akcie nebo státní dluhové 
nástroje byly lokalizovány a rezervovány 
pro zapůjčení dané fyzické nebo právnické 
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého mají dostatečné důvody se 
domnívat, že si lze akcii zapůjčit, aby bylo 
možné ve stanovené lhůtě provést 
vypořádání.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že
příslušné akcie nebo státní dluhové 
nástroje byly lokalizovány a rezervovány 
pro zapůjčení dané fyzické nebo právnické 
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého oprávněně očekává, že ve 
stanovené lhůtě bude možné provést 
vypořádání.

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacích návrhů je pokrýt problematiku obchodů podpořených „rámcovou 
dohodou“, ve které se třetí strana zavazuje k zapůjčení určitého koše cenných papírů, nebo 
jakýmkoliv jiným ujednáním, v rámci kterého může být ve stanovené lhůtě provedeno 
vypořádání.

Pozměňovací návrh 354
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie nebo státní dluhové nástroje 
byly lokalizovány a rezervovány pro 
zapůjčení dané fyzické nebo právnické 
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

c) tato fyzická nebo právnická osoba 
oprávněně očekává, že příslušné akcie 
nebo státní dluhové nástroje mohou být
lokalizovány a rezervovány pro zapůjčení 
dané fyzické nebo právnické osobě tak, aby 
bylo možné ve stanovené lhůtě provést 
vypořádání.

Or. en

Odůvodnění

Znění článku 12 odst. 1 písm. c by mělo být upraveno tak, aby dobře vyjadřovalo Dodd-
Frankův zákon platný ve Spojených státech (rozumné očekávání). Přísnější pravidla 
lokalizace v EU by mohla pomoci navrátit evropské trhy zpět na mezinárodní úroveň.
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Pozměňovací návrh 355
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie nebo státní dluhové 
nástroje byly lokalizovány a rezervovány
pro zapůjčení dané fyzické nebo právnické 
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie byly lokalizovány pro 
zapůjčení dané fyzické nebo právnické 
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

Or. en

Odůvodnění

Obchodování v rámci jednoho dne nepředstavuje zvýšené riziko, neboť krátké pozice nejsou 
drženy tak dlouho, aby bylo nutné je vypořádat. Požadavek, aby byl nástroj rezervovaný pro 
krátký prodej, je neúměrně omezující a v jeho důsledku se emitentům značně zvýší  náklady na 
vypůjčení. Stejně tak požadavek na lokalizaci státních dluhopisů je vzhledem k malému počtu 
neúspěšných obchodů neúměrný a povede ke značnému zvýšení nákladů na získávání kapitálu, 
které mají vlády Evropské unie.

Pozměňovací návrh 356
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie nebo státní dluhové nástroje 
byly lokalizovány a rezervovány pro
zapůjčení dané fyzické nebo právnické 

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie nebo státní dluhové nástroje 
byly lokalizovány dané fyzické nebo 
právnické osobě tak, aby bylo možné ve 



PE456.805v02-00 12/105 AM\854948CS.doc

CS

osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

stanovené lhůtě provést vypořádání.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie nebo státní dluhové nástroje 
byly lokalizovány a rezervovány pro 
zapůjčení dané fyzické nebo právnické 
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie nebo státní dluhové nástroje 
byly lokalizovány nebo rezervovány pro 
zapůjčení dané fyzické nebo právnické 
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) tato fyzická nebo právnická osoba 
téhož dne koupila nebo dala pokyn 
k provedení úpisu akcií.

Or. en

Odůvodnění

Toto nové znění má objasnit – v souvislosti s navýšením kapitálu formou nového úpisu akcií –
že arbitráž mezi akciemi a úpisem akcií je povolena, včetně jednodenní arbitráže. 



AM\854948CS.doc 13/105 PE456.805v02-00

CS

Pozměňovací návrh 359
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) krátký prodej tohoto finančního 
nástroje se provádí za vyšší cenu, než byla 
jeho cena při bezprostředně 
předcházejícím prodeji (uptick), nebo za 
stejnou cenu jako při jeho posledním 
prodeji, je-li vyšší, než poslední odlišná 
cena (zero uptick).

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínky stanovené  v tomto článku se 
vztahují na transakce prováděné na 
krátkodobých trzích.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zřejmé, že se tyto požadavky vztahují pouze na krátkodobé trhy, tj. tyto futures  
nejsou kryté; smlouva o obchodu s akciemi s pozdějším dodáním.

Pozměňovací návrh 361
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Fyzická či právnická osoba může 
provádět transakce se swapy úvěrového 
selhání, které se týkají závazku členského 
státu nebo Unie pouze tehdy, pokud má 
tato osoba dlouhou pozici ve státních 
dluhopisech tohoto emitenta nebo další 
prokazatelné zájmy na státním podílu.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro používání odstavce 1, svěřují se 
Komisi pravomoci přijmout prováděcí 
technické normy, v nichž se stanoví druhy 
dohod nebo ujednání dostatečně 
zajišťujících, aby byly akcie nebo státní 
dluhové nástroje k dispozici pro 
vypořádání.

2. Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro používání odstavce 1, svěřují se 
Komisi pravomoci přijmout prováděcí 
technické normy, v nichž se stanoví, co by 
vytvořilo rozumné důvody k domněnce, že 
akcie budou k dispozici pro zapůjčení, aby 
bylo možné ve stanovené lhůtě provést
vypořádání.

Or. en

Odůvodnění

Současné znění je více omezující, než je nezbytně nutné, a nevysvětluje jasně, co stanovuje 
potvrzení lokalizace. Díky navrženým změnám bude tento text v souladu s jinými důležitými 
jurisdikcemi.  Státní dluhové nástroje by měly být z těchto požadavků plně vyjmuty.

Pozměňovací návrh 363
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro používání odstavce 1, svěřují se 
Komisi pravomoci přijmout prováděcí 
technické normy, v nichž se stanoví druhy 
dohod nebo ujednání dostatečně 
zajišťujících, aby byly akcie nebo státní 
dluhové nástroje k dispozici pro 
vypořádání.

2. Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro používání odstavce 1, svěřují se 
Komisi pravomoci přijmout prováděcí 
technické normy, v nichž se stanoví druhy 
dohod nebo ujednání, na základě kterých 
běžně vznikají rozumné důvody 
k očekávání, že akcie nebo státní dluhové 
nástroje budou k dispozici pro vypořádání.

Or. en

Odůvodnění

Znění článku 12 odst. 1 písm. c by mělo být upraveno tak, aby dobře vyjadřovalo Dodd-
Frankův zákon platný ve Spojených státech (rozumné očekávání). Přísnější pravidla 
lokalizace v EU by mohla pomoci navrátit evropské trhy zpět na mezinárodní úroveň.

Pozměňovací návrh 364
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro používání odstavce 1, svěřují se 
Komisi pravomoci přijmout prováděcí 
technické normy, v nichž se stanoví druhy 
dohod nebo ujednání dostatečně 
zajišťujících, aby byly akcie nebo státní 
dluhové nástroje k dispozici pro 
vypořádání.

2. Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro používání odstavce 1, svěřují se 
Komisi pravomoci přijmout prováděcí 
technické normy, v nichž se stanoví druhy 
dohod dostatečně zajišťujících, aby byly 
finanční nástroje k dispozici pro 
vypořádání.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2 



PE456.805v02-00 16/105 AM\854948CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vezme v úvahu zejména potřebu 
zachovat likviditu trhů, zvláště trhů se 
státními dluhopisy a trhů zpětného odkupu 
(repo trhů) státních dluhopisů.

Komise vezme v úvahu zejména potřebu 
zachovat efektivitu  trhů, zvláště trhů se 
státními dluhopisy a trhů zpětného odkupu 
(repo trhů) státních dluhopisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží Komisi návrhy 
těchto prováděcích technických norem 
nejpozději do [1. ledna 2012].

Orgán ESA (ESMA) předloží Komisi 
návrhy těchto prováděcích technických 
norem do 1. ledna 2012. Dále ESA 
(ESMA) vypracuje kritéria určující, kdy 
fyzická či právnická osoba může provádět 
transakce se swapy úvěrového selhání, 
které se týkají závazku členského státu 
nebo Unie, bez nutnosti mít dlouhou 
pozici ve státních dluhopisech tohoto 
emitenta.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Krátký prodej akcií nebo dluhopisů 
týkajících se komodit a swapů úvěrového 
selhání se zakazuje.

Or. de
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Pozměňovací návrh 368
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Krátké prodeje komoditních akcií a 
dluhopisů by měly být zakázány.

Or. en

Odůvodnění

Následkem změny klimatu lze očekávat vysokou kolísavost cen potravin a komodit. Krátké 
prodeje swapů úvěrového selhání jsou vnímány jako jeden z důvodů krize Eura, která začala 
na jaře 2010. Je nezbytné zakázat krátké prodeje swapů úvěrového selhání za účelem udržení 
konsolidace veřejných rozpočtů členských států EU. Navíc pro tento trh není zapotřebí větší 
likvidity; riziko selhání může být kryté tradičními nástroji.

Pozměňovací návrh 369
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Krátký prodej akcií nebo dluhových 
nástrojů je možný pouze tehdy, pokud 
k němu dojde bezprostředně po zvýšení 
ceny akcií nebo poté, co tato cena zůstane 
beze změny.

Or. de

Pozměňovací návrh 370
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Krátký prodej akcií nebo dluhových 
nástrojů je možný pouze tehdy, pokud 
transakce proběhne bezprostředně po 
zvýšení nabídkové ceny akcií nebo poté, co 
tato cena zůstane beze změny.

Or. en

Odůvodnění

Zavedením tohoto pravidla nákupu za vyšší cenu lze předcházet přílišnému snižování cen.

Pozměňovací návrh 371
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Nekrytý krátký prodej

Nekrytý krátký prodej je zakázán.

Or. en

Odůvodnění

Nekrytý krátký prodej zvyšuje riziko manipulací na trhu, selhání vypořádání a volatility. 
Nekryté krátké prodeje navíc vedou k úmyslným neúspěšným provedením transakcí s cílem 
ovlivnit cenu cenných papírů, čímž využívají přínosu arbitráže, nebo s cílem vyhnout se 
nákladům na vypůjčení spojeným s řádným krátkým prodejem. Nekrytý krátký prodej by měl 
být z důvodu klamání ze strany prodávajícího ohledně vlastnictví akcií zakázán.

Pozměňovací návrh 372
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 a
Nekrytý krátký prodej

Nekrytý krátký prodej je zakázán.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Článek 12 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12b
Nekrytá pozice ve swapech úvěrového 

selhání
Nekryté pozice ve swapech úvěrového 
selhání jsou zakázány.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Anni Podimata

Návrh nařízení
Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 b
Omezení nekrytých swapů úvěrového 

selhání
Fyzická či právnická osoba může provádět 
transakce se swapy úvěrového selhání, 
které se týkají závazku členského státu, 
Unie nebo právnické osoby pouze tehdy, 
pokud má tato osoba dlouhou pozici ve 
státních dluhopisech tohoto emitenta.
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Or. en

Pozměňovací návrh 375
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Článek 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se

Postupy náhradní koupě a pokuty za 
prodlení při vypořádání

1. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní 
dluhopisy, zajistí, aby v tomto systému 
byly zavedeny postupy nebo aby ústřední 
protistrana poskytující zúčtovací služby 
pro tento systém měla zavedeny postupy, 
které splňují všechny tyto požadavky:
a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která v obchodním systému prodá akcie 
nebo státní dluhové nástroje, nemůže tyto 
akcie nebo státní dluhové nástroje dodat 
pro vypořádání do čtyř dnů obchodování 
po dni, kdy se obchod uskutečnil, nebo do 
šesti dnů obchodování po dni, kdy se 
obchod uskutečnil, v případě činností 
tvorby trhu, jsou automaticky aktivovány 
postupy, v jejichž rámci obchodní systém 
nebo ústřední protistrana provedou 
náhradní koupi daných akcií nebo 
státních dluhových nástrojů, aby bylo 
zajištěno jejich dodání při vypořádání;
b) jestliže obchodní systém nebo ústřední 
protistrana nemohou provést náhradní 
koupi akcií nebo státních dluhových 
nástrojů pro vypořádání, zaplatí obchodní 
systém nebo ústřední protistrana 
kupujícímu peněžní náhradu vycházející 
z hodnoty akcií nebo dluhopisů, které se 
mají dodat, ke dni dodání a částky
pokrývající případné ztráty, jež 
kupujícímu vznikly;
c) fyzická nebo právnická osoba, která 
selže při vypořádání, zaplatí obchodnímu 
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systému nebo ústřední protistraně částku 
pro uhrazení všech částek, které obchodní 
systém nebo ústřední protistrana zaplatily 
podle písmen a) a b).
2. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhové 
nástroje, zajistí, aby v tomto obchodním 
systému nebo ve vypořádacím systému 
poskytujícím vypořádací služby pro akcie 
nebo státní dluhové nástroje byly 
zavedeny postupy zajišťující, že pokud 
fyzická nebo právnická osoba, která prodá 
akcie nebo státní dluhové nástroje v tomto 
obchodním systému, tyto akcie nebo státní 
dluhové nástroje nedodá pro vypořádání 
ve stanové lhůtě, je této fyzické nebo 
právnické osobě uložena povinnost 
provádět denní platby obchodnímu 
systému nebo vypořádacímu systému za 
každý den, kdy trvá prodlení.
Tyto denní platby jsou dostatečně vysoké, 
aby prodávajícímu neumožnily dosáhnout 
zisku ze selhání při vypořádání a aby 
sloužily pro odrazení fyzických nebo 
právnických osob, pokud jde o selhání při 
vypořádání.
3. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní 
dluhopisy, zavede pravidla, která mu 
umožní fyzické nebo právnické osobě, 
která je členem tohoto obchodního 
systému, zakázat provádění dalších 
krátkých prodejů akcií nebo státních 
dluhových nástrojů v tomto obchodním 
systému, pokud tato osoba selže při 
vypořádání transakce vyplývající 
z krátkého prodeje v daném obchodním 
systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Syed Kamall

Návrh nařízení
Článek 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Postupy náhradní koupě a pokuty za 

prodlení při vypořádání
1. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní 
dluhopisy, zajistí, aby v tomto systému 
byly zavedeny postupy nebo aby ústřední 
protistrana poskytující zúčtovací služby 
pro tento systém měla zavedeny postupy, 
které splňují všechny tyto požadavky:
a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která v obchodním systému prodá akcie 
nebo státní dluhové nástroje, nemůže tyto 
akcie nebo státní dluhové nástroje dodat 
pro vypořádání do čtyř dnů obchodování 
po dni, kdy se obchod uskutečnil, nebo do 
šesti dnů obchodování po dni, kdy se 
obchod uskutečnil, v případě činností 
tvorby trhu, jsou automaticky aktivovány 
postupy, v jejichž rámci obchodní systém 
nebo ústřední protistrana provedou 
náhradní koupi daných akcií nebo 
státních dluhových nástrojů, aby bylo 
zajištěno jejich dodání při vypořádání;
b) jestliže obchodní systém nebo ústřední 
protistrana nemohou provést náhradní 
koupi akcií nebo státních dluhových 
nástrojů pro vypořádání, zaplatí obchodní 
systém nebo ústřední protistrana 
kupujícímu peněžní náhradu vycházející 
z hodnoty akcií nebo dluhopisů, které se 
mají dodat, ke dni dodání a částky 
pokrývající případné ztráty, jež 
kupujícímu vznikly;
c) fyzická nebo právnická osoba, která 
selže při vypořádání, zaplatí obchodnímu 
systému nebo ústřední protistraně částku 
pro uhrazení všech částek, které obchodní 
systém nebo ústřední protistrana zaplatily 
podle písmen a) a b).
2. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhové
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nástroje, zajistí, aby v tomto obchodním 
systému nebo ve vypořádacím systému 
poskytujícím vypořádací služby pro akcie 
nebo státní dluhové nástroje byly 
zavedeny postupy zajišťující, že pokud 
fyzická nebo právnická osoba, která prodá 
akcie nebo státní dluhové nástroje v tomto 
obchodním systému, tyto akcie nebo státní 
dluhové nástroje nedodá pro vypořádání 
ve stanové lhůtě, je této fyzické nebo 
právnické osobě uložena povinnost 
provádět denní platby obchodnímu 
systému nebo vypořádacímu systému za 
každý den, kdy trvá prodlení. 
Tyto denní platby jsou dostatečně vysoké, 
aby prodávajícímu neumožnily dosáhnout 
zisku ze selhání při vypořádání a aby 
sloužily pro odrazení fyzických nebo 
právnických osob, pokud jde o selhání při 
vypořádání.
3. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní 
dluhopisy, zavede pravidla, která mu 
umožní fyzické nebo právnické osobě, 
která je členem tohoto obchodního 
systému, zakázat provádění dalších 
krátkých prodejů akcií nebo státních 
dluhových nástrojů v tomto obchodním 
systému, pokud tato osoba selže při 
vypořádání transakce vyplývající 
z krátkého prodeje v daném obchodním 
systému.

Or. en

Odůvodnění

Selhání při vypořádání by se mělo řešit horizontálně, nikoli vertikálně.  Existuje celá řada 
provozních důvodů, proč selhání při vypořádání nesouvisí s krátkým prodejem.   Centrální 
depozitář cenných papírů nemá prostředky k tomu, aby zjistil, 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. Viz návrh bodu odůvodnění 16a.
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Pozměňovací návrh 377
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 13 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postupy náhradní koupě a pokuty za 
prodlení při vypořádání

Postupy náhradní koupě a správní sankce
za prodlení při vypořádání

Or. en

Odůvodnění

Pojem „pokuta“ vyvolává mylnou domněnku, že se jedná o trestní sankci.

Pozměňovací návrh 378
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní 
dluhopisy, zajistí, aby v tomto systému 
byly zavedeny postupy nebo aby ústřední 
protistrana poskytující zúčtovací služby 
pro tento systém měla zavedeny postupy, 
které splňují všechny tyto požadavky:

vypouští se

a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která v obchodním systému prodá akcie 
nebo státní dluhové nástroje, nemůže tyto 
akcie nebo státní dluhové nástroje dodat 
pro vypořádání do čtyř dnů obchodování 
po dni, kdy se obchod uskutečnil, nebo do 
šesti dnů obchodování po dni, kdy se 
obchod uskutečnil, v případě činností 
tvorby trhu, jsou automaticky aktivovány 
postupy, v jejichž rámci obchodní systém 
nebo ústřední protistrana provedou 
náhradní koupi daných akcií nebo 
státních dluhových nástrojů, aby bylo 
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zajištěno jejich dodání při vypořádání;
b) jestliže obchodní systém nebo ústřední 
protistrana nemohou provést náhradní 
koupi akcií nebo státních dluhových 
nástrojů pro vypořádání, zaplatí obchodní 
systém nebo ústřední protistrana 
kupujícímu peněžní náhradu vycházející 
z hodnoty akcií nebo dluhopisů, které se 
mají dodat, ke dni dodání a částky 
pokrývající případné ztráty, jež 
kupujícímu vznikly;
c) fyzická nebo právnická osoba, která 
selže při vypořádání, zaplatí obchodnímu 
systému nebo ústřední protistraně částku 
pro uhrazení všech částek, které obchodní 
systém nebo ústřední protistrana zaplatily 
podle písmen a) a b).

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhopisy, 
zajistí, aby v tomto systému byly zavedeny 
postupy nebo aby ústřední protistrana 
poskytující zúčtovací služby pro tento 
systém měla zavedeny postupy, které 
splňují všechny tyto požadavky:

1. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhopisy, 
zavede pravidla, která zajistí, aby bylo 
možné ve stanovené lhůtě provést 
vypořádání. Tato pravidla, která by měla 
upravovat také záležitosti týkající 
se náhradní koupě, by měla být efektivní, 
přiměřená a měla by odrazovat od 
zneužití.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

1. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní 
dluhopisy, zajistí, aby v tomto systému 
byly zavedeny postupy nebo aby ústřední
protistrana poskytující zúčtovací služby 
pro tento systém měla zavedeny postupy, 
které splňují všechny tyto požadavky:

1. Ústřední protistrany poskytující 
zúčtovací služby pro akcie mají zavedeny 
postupy, které splňují všechny tyto 
požadavky:

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhopisy, 
zajistí, aby v tomto systému byly zavedeny 
postupy nebo aby ústřední protistrana 
poskytující zúčtovací služby pro tento 
systém měla zavedeny postupy, které 
splňují všechny tyto požadavky:

1. Zúčtovací středisko nebo systém
vypořádání, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhopisy, 
zajistí, aby v tomto systému byly zavedeny 
postupy nebo aby ústřední protistrana 
poskytující zúčtovací služby pro tento 
systém měla zavedeny postupy, které 
splňují všechny tyto požadavky:

Or. en

Odůvodnění

Obchodní systém není příslušná strana. Zúčtovací středisko nebo systém vypořádání by měly 
být podřízeny tomuto režimu.

Pozměňovací návrh 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která v obchodním systému prodá akcie 
nebo státní dluhové nástroje, nemůže tyto 
akcie nebo státní dluhové nástroje dodat 
pro vypořádání do čtyř dnů obchodování 
po dni, kdy se obchod uskutečnil, nebo do 
šesti dnů obchodování po dni, kdy se 
obchod uskutečnil, v případě činností 
tvorby trhu, jsou automaticky aktivovány 
postupy, v jejichž rámci obchodní systém 
nebo ústřední protistrana provedou 
náhradní koupi daných akcií nebo 
státních dluhových nástrojů, aby bylo 
zajištěno jejich dodání při vypořádání;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Úroveň selhání při vypořádání je nízká v důsledku činnosti krátkého prodeje. Opatření 
týkající se selhání při vypořádání by měla větší váhu, pokud by tvořila součást samostatné 
legislativní iniciativy, jež nebude omezena na krátký prodej.

Pozměňovací návrh 383
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která v obchodním systému prodá akcie 
nebo státní dluhové nástroje, nemůže tyto 
akcie nebo státní dluhové nástroje dodat 
pro vypořádání do čtyř dnů obchodování 
po dni, kdy se obchod uskutečnil, nebo do 
šesti dnů obchodování po dni, kdy se 
obchod uskutečnil, v případě činností 
tvorby trhu, jsou automaticky aktivovány 
postupy, v jejichž rámci obchodní systém 
nebo ústřední protistrana provedou 

a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která prodá akcie nebo státní dluhové 
nástroje, nemůže tyto akcie nebo státní 
dluhové nástroje pro vypořádání dodat 
a nebo je nedokáže dodat v termínu pro 
provedení vypořádání, zavede se režim 
disciplíny na trhu, který se skládá 
z režimu náhradní koupě a z režimu 
pokut, které se vztahují na tuto fyzickou 
nebo právnickou osobu.
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náhradní koupi daných akcií nebo 
státních dluhových nástrojů, aby bylo 
zajištěno jejich dodání při vypořádání;

Or. en

Odůvodnění

Evropské režimy se liší v závislosti na jurisdikcích. Ve snaze řešit tuto nedostatečnou 
harmonizaci vytvořila Evropská komise pracovní skupinu pro harmonizaci vypořádacích 
cyklů (HSCWG), aby harmonizací lhůt pro vypořádání transakce zlepšila 
konkurenceschopnost evropských finančních trhů. Režimy vypořádací kázně jsou obvykle 
v režii poobchodních infrastruktur, proto by bylo vhodnější, aby byly součástí legislativy 
zabývající se obdobím po uskutečnění obchodu.

Pozměňovací návrh 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která v obchodním systému prodá akcie 
nebo státní dluhové nástroje, nemůže tyto 
akcie nebo státní dluhové nástroje dodat 
pro vypořádání do čtyř dnů obchodování 
po dni, kdy se obchod uskutečnil, nebo do
šesti dnů obchodování po dni, kdy se 
obchod uskutečnil, v případě činností 
tvorby trhu, jsou automaticky aktivovány 
postupy, v jejichž rámci obchodní systém 
nebo ústřední protistrana provedou
náhradní koupi daných akcií nebo státních 
dluhových nástrojů, aby bylo zajištěno 
jejich dodání při vypořádání;

a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která prodá akcie nebo státní dluhové 
nástroje, nemůže tyto akcie nebo státní 
dluhové nástroje dodat pro vypořádání do 
šesti dnů obchodování po dni, na nějž byla 
stanovena lhůta pro vypořádání,  jsou 
automaticky aktivovány postupy, v jejichž 
rámci ústřední protistrana provede
náhradní koupi daných akcií , aby bylo 
zajištěno jejich dodání při vypořádání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 385
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která v obchodním systému prodá akcie 
nebo státní dluhové nástroje, nemůže tyto 
akcie nebo státní dluhové nástroje dodat 
pro vypořádání do čtyř dnů obchodování 
po dni, kdy se obchod uskutečnil, nebo do 
šesti dnů obchodování po dni, kdy se 
obchod uskutečnil, v případě činností 
tvorby trhu, jsou automaticky aktivovány 
postupy, v jejichž rámci obchodní systém 
nebo ústřední protistrana provedou 
náhradní koupi daných akcií nebo státních 
dluhových nástrojů, aby bylo zajištěno 
jejich dodání při vypořádání;

a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která v obchodním systému prodá akcie 
nebo státní dluhové nástroje, nemůže tyto 
akcie nebo státní dluhové nástroje dodat 
pro vypořádání do čtyř dnů obchodování 
po dni, kdy se obchod uskutečnil, jsou 
automaticky aktivovány postupy, v jejichž 
rámci obchodní systém nebo ústřední 
protistrana provedou náhradní koupi 
daných akcií nebo státních dluhových 
nástrojů, aby bylo zajištěno jejich dodání 
při vypořádání;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která v obchodním systému prodá akcie 
nebo státní dluhové nástroje, nemůže tyto 
akcie nebo státní dluhové nástroje dodat 
pro vypořádání do čtyř dnů obchodování 
po dni, kdy se obchod uskutečnil, nebo do 
šesti dnů obchodování po dni, kdy se 
obchod uskutečnil, v případě činností 
tvorby trhu, jsou automaticky aktivovány 
postupy, v jejichž rámci obchodní systém
nebo ústřední protistrana provedou 
náhradní koupi daných akcií nebo státních 
dluhových nástrojů, aby bylo zajištěno 
jejich dodání při vypořádání;

a) jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která v obchodním systému prodá akcie 
nebo státní dluhové nástroje, nemůže tyto 
akcie nebo státní dluhové nástroje dodat 
pro vypořádání do čtyř dnů obchodování 
po dni, na nějž byla stanovena lhůta pro 
vypořádání, nebo do šesti dnů 
obchodování po dni, na nějž byla 
stanovena lhůta pro vypořádání, v případě 
činností tvorby trhu, jsou automaticky 
aktivovány postupy, v jejichž rámci 
zúčtovací středisko, systém vypořádání
nebo ústřední protistrana provedou 
náhradní koupi daných akcií nebo státních 
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dluhových nástrojů, aby bylo zajištěno 
jejich dodání při vypořádání;

Or. en

Odůvodnění

Obchodní systém není příslušná strana. Zúčtovací středisko nebo systém vypořádání by měly 
být podřízeny tomuto režimu.

Pozměňovací návrh 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jestliže obchodní systém nebo ústřední 
protistrana nemohou provést náhradní 
koupi akcií nebo státních dluhových 
nástrojů pro vypořádání, zaplatí obchodní 
systém nebo ústřední protistrana 
kupujícímu peněžní náhradu vycházející 
z hodnoty akcií nebo dluhopisů, které se 
mají dodat, ke dni dodání a částky 
pokrývající případné ztráty, jež 
kupujícímu vznikly;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Úroveň selhání při vypořádání je nízká v důsledku činnosti krátkého prodeje. Opatření 
týkající se selhání při vypořádání by měla větší váhu, pokud by tvořila součást samostatné 
legislativní iniciativy, jež nebude omezena na krátký prodej.

Pozměňovací návrh 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

b) jestliže obchodní systém nebo ústřední 
protistrana nemohou provést náhradní 
koupi akcií nebo státních dluhových 
nástrojů pro vypořádání, zaplatí obchodní 
systém nebo ústřední protistrana 
kupujícímu peněžní náhradu vycházející 
z hodnoty akcií nebo dluhopisů, které se 
mají dodat, ke dni dodání a částky 
pokrývající případné ztráty, jež kupujícímu 
vznikly;

b) jestliže ústřední protistrana nemůže
provést náhradní koupi akcií nebo státních 
dluhových nástrojů pro vypořádání, zaplatí 
ústřední protistrana kupujícímu peněžní 
náhradu vycházející z hodnoty akcií, které 
se mají dodat, ke dni dodání a částky 
pokrývající případné ztráty, jež kupujícímu 
vznikly;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jestliže obchodní systém nebo ústřední 
protistrana nemohou provést náhradní 
koupi akcií nebo státních dluhových 
nástrojů pro vypořádání, zaplatí obchodní 
systém nebo ústřední protistrana 
kupujícímu peněžní náhradu vycházející 
z hodnoty akcií nebo dluhopisů, které se 
mají dodat, ke dni dodání a částky 
pokrývající případné ztráty, jež kupujícímu 
vznikly;

b) jestliže zúčtovací středisko, systém 
vypořádání nebo ústřední protistrana 
nemohou provést náhradní koupi akcií 
nebo státních dluhových nástrojů pro 
vypořádání, zaplatí obchodní systém nebo 
ústřední protistrana kupujícímu peněžní 
náhradu vycházející z hodnoty akcií nebo 
dluhopisů, které se mají dodat, ke dni 
dodání a částky pokrývající případné 
ztráty, jež kupujícímu vznikly;

Or. en

Odůvodnění

Obchodní systém není příslušná strana. Zúčtovací středisko nebo systém vypořádání by měly 
být podřízeny tomuto režimu.
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Pozměňovací návrh 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) fyzická nebo právnická osoba, která 
selže při vypořádání, zaplatí obchodnímu 
systému nebo ústřední protistraně částku 
pro uhrazení všech částek, které obchodní 
systém nebo ústřední protistrana zaplatily 
podle písmen a) a b).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Úroveň selhání při vypořádání je nízká v důsledku činnosti krátkého prodeje. Opatření 
týkající se selhání při vypořádání by měla větší váhu, pokud by tvořila součást samostatné 
legislativní iniciativy, jež nebude omezena na krátký prodej.

Pozměňovací návrh 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) fyzická nebo právnická osoba, která 
selže při vypořádání, zaplatí obchodnímu 
systému nebo ústřední protistraně částku 
pro uhrazení všech částek, které obchodní 
systém nebo ústřední protistrana zaplatily
podle písmen a) a b).

c) fyzická nebo právnická osoba, která 
selže při vypořádání, zaplatí  ústřední 
protistraně částku pro uhrazení všech 
částek, které ústřední protistrana zaplatila
podle písmen a) a b).

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Corien Wortmann-Kool

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

c) fyzická nebo právnická osoba, která 
selže při vypořádání, zaplatí obchodnímu 
systému nebo ústřední protistraně částku 
pro uhrazení všech částek, které obchodní 
systém nebo ústřední protistrana zaplatily 
podle písmen a) a b).

c) fyzická nebo právnická osoba, která 
selže při vypořádání, zaplatí zúčtovacímu 
středisku, systému vypořádání nebo 
ústřední protistraně částku pro uhrazení 
všech částek, které zúčtovací středisko, 
systém vypořádání nebo ústřední 
protistrana zaplatily podle písmen a) a b).

Or. en

Odůvodnění

Obchodní systém není příslušná strana. Zúčtovací středisko nebo systém vypořádání by měly 
být podřízeny tomuto režimu.

Pozměňovací návrh 393
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhové 
nástroje, zajistí, aby v tomto obchodním 
systému nebo ve vypořádacím systému 
poskytujícím vypořádací služby pro akcie 
nebo státní dluhové nástroje byly 
zavedeny postupy zajišťující, že pokud 
fyzická nebo právnická osoba, která prodá 
akcie nebo státní dluhové nástroje v tomto 
obchodním systému, tyto akcie nebo státní 
dluhové nástroje nedodá pro vypořádání 
ve stanové lhůtě, je této fyzické nebo 
právnické osobě uložena povinnost 
provádět denní platby obchodnímu 
systému nebo vypořádacímu systému za 
každý den, kdy trvá prodlení.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhové 
nástroje, zajistí, aby v tomto obchodním 
systému nebo ve vypořádacím systému 
poskytujícím vypořádací služby pro akcie 
nebo státní dluhové nástroje byly 
zavedeny postupy zajišťující, že pokud 
fyzická nebo právnická osoba, která prodá 
akcie nebo státní dluhové nástroje v tomto 
obchodním systému, tyto akcie nebo státní 
dluhové nástroje nedodá pro vypořádání 
ve stanové lhůtě, je této fyzické nebo 
právnické osobě uložena povinnost 
provádět denní platby obchodnímu 
systému nebo vypořádacímu systému za 
každý den, kdy trvá prodlení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Úroveň selhání při vypořádání je nízká v důsledku činnosti krátkého prodeje. Opatření 
týkající se selhání při vypořádání by měla větší váhu, pokud by tvořila součást samostatné 
legislativní iniciativy, jež nebude omezena na krátký prodej.

Pozměňovací návrh 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhové 
nástroje, zajistí, aby v tomto obchodním 
systému nebo ve vypořádacím systému 
poskytujícím vypořádací služby pro akcie 

2. Vypořádací systém poskytující 
vypořádací služby pro akcie zavede
postupy zajišťující, že pokud fyzická nebo 
právnická osoba, která prodá akcie, tyto 
akcie nedodá pro vypořádání ve stanové 



AM\854948CS.doc 35/105 PE456.805v02-00

CS

nebo státní dluhové nástroje byly 
zavedeny postupy zajišťující, že pokud 
fyzická nebo právnická osoba, která prodá 
akcie nebo státní dluhové nástroje v tomto 
obchodním systému, tyto akcie nebo státní 
dluhové nástroje nedodá pro vypořádání 
ve stanové lhůtě, je této fyzické nebo 
právnické osobě uložena povinnost 
provádět denní platby obchodnímu 
systému nebo vypořádacímu systému za 
každý den, kdy trvá prodlení.

lhůtě, je této fyzické nebo právnické osobě 
uložena povinnost provádět denní platby 
vypořádacímu systému za každý den, kdy 
trvá prodlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhové 
nástroje, zajistí, aby v tomto obchodním 
systému nebo ve vypořádacím systému 
poskytujícím vypořádací služby pro akcie 
nebo státní dluhové nástroje byly 
zavedeny postupy zajišťující, že pokud 
fyzická nebo právnická osoba, která prodá 
akcie nebo státní dluhové nástroje v tomto 
obchodním systému, tyto akcie nebo státní 
dluhové nástroje nedodá pro vypořádání ve 
stanové lhůtě, je této fyzické nebo 
právnické osobě uložena povinnost 
provádět denní platby obchodnímu 
systému nebo vypořádacímu systému za 
každý den, kdy trvá prodlení.

2. Zúčtovací středisko nebo systém 
vypořádání, ve kterém jsou přijaty k 
obchodování akcie nebo státní dluhové 
nástroje, zajistí, aby v tomto obchodním 
systému nástroje byly zavedeny postupy 
zajišťující, že pokud fyzická nebo 
právnická osoba, která prodá akcie nebo 
státní dluhové nástroje, tyto akcie nebo 
státní dluhové nástroje nedodá pro 
vypořádání ve stanové lhůtě, je této fyzické 
nebo právnické osobě uložena povinnost 
provádět denní platby zúčtovacímu 
středisku nebo vypořádacímu systému za 
každý den, kdy trvá prodlení.

Or. en

Odůvodnění

Obchodní systém není příslušná strana. Zúčtovací středisko nebo systém vypořádání by měly 
být podřízeny tomuto režimu.
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Pozměňovací návrh 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto denní platby jsou dostatečně vysoké, 
aby prodávajícímu neumožnily dosáhnout 
zisku ze selhání při vypořádání a aby 
sloužily pro odrazení fyzických nebo 
právnických osob, pokud jde o selhání při 
vypořádání.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Úroveň selhání při vypořádání je nízká v důsledku činnosti krátkého prodeje. Opatření 
týkající se selhání při vypořádání by měla větší váhu, pokud by tvořila součást samostatné 
legislativní iniciativy, jež nebude omezena na krátký prodej.

Pozměňovací návrh 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto denní platby jsou dostatečně vysoké, 
aby prodávajícímu neumožnily dosáhnout 
zisku ze selhání při vypořádání a aby 
sloužily pro odrazení fyzických nebo 
právnických osob, pokud jde o selhání při 
vypořádání.

Tyto denní platby jsou dostatečně vysoké, 
aby odrazovaly fyzické nebo právnické 
osoby od selhání při vypořádání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 399
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto denní platby jsou dostatečně vysoké, 
aby prodávajícímu neumožnily dosáhnout 
zisku ze selhání při vypořádání a aby 
sloužily pro odrazení fyzických nebo 
právnických osob, pokud jde o selhání při 
vypořádání.

Tyto postihy jsou dostatečně vysoké, aby 
prodávajícímu neumožnily dosáhnout zisku 
ze selhání při vypořádání a aby odrazovaly 
fyzické nebo právnické osoby od selhání při 
vypořádání.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní 
dluhopisy, zavede pravidla, která mu 
umožní fyzické nebo právnické osobě, 
která je členem tohoto obchodního 
systému, zakázat provádění dalších 
krátkých prodejů akcií nebo státních 
dluhových nástrojů v tomto obchodním 
systému, pokud tato osoba selže při 
vypořádání transakce vyplývající 
z krátkého prodeje v daném obchodním 
systému.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní 
dluhopisy, zavede pravidla, která mu 
umožní fyzické nebo právnické osobě, 
která je členem tohoto obchodního
systému, zakázat provádění dalších 
krátkých prodejů akcií nebo státních 
dluhových nástrojů v tomto obchodním 
systému, pokud tato osoba selže při 
vypořádání transakce vyplývající 
z krátkého prodeje v daném obchodním 
systému.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Úroveň selhání při vypořádání je nízká v důsledku činnosti krátkého prodeje. Opatření 
týkající se selhání při vypořádání by měla větší váhu, pokud by tvořila součást samostatné 
legislativní iniciativy, jež nebude omezena na krátký prodej.

Pozměňovací návrh 402
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní 
dluhopisy, zavede pravidla, která mu 
umožní fyzické nebo právnické osobě, 
která je členem tohoto obchodního 
systému, zakázat provádění dalších 
krátkých prodejů akcií nebo státních 
dluhových nástrojů v tomto obchodním 
systému, pokud tato osoba selže při 
vypořádání transakce vyplývající 
z krátkého prodeje v daném obchodním 
systému.

3. Ačkoliv je vypořádací kázeň důležitou 
součástí správně fungujících finančních 
trhů, technické podrobnosti režimů 
vypořádací kázně by neměly být zahrnuty 
do působnosti tohoto nařízení a měly by 
být definovány v příslušném legislativním 
návrhu Komise týkajícím se období po 
uskutečnění obchodu, přičemž je třeba 
zohlednit práci, kterou v této věci již 
vykonala Komise a příslušné odvětví. 
Komise proto do konce roku 2011 učiní 
konkrétní návrhy, souběžně s návrhem na 
vytvoření harmonizovaného právního 
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rámce pro centrální depozitáře cenných 
papírů.

Or. en

Odůvodnění

Evropské režimy se liší v závislosti na jurisdikcích. Ve snaze řešit tuto nedostatečnou 
harmonizaci vytvořila Evropská komise pracovní skupinu pro harmonizaci vypořádacích 
cyklů (HSCWG), aby harmonizací lhůt pro vypořádání transakce zlepšila 
konkurenceschopnost evropských finančních trhů. Režimy vypořádací kázně jsou obvykle 
v režii poobchodních infrastruktur, proto by bylo vhodnější, aby byly součástí legislativy 
zabývající se obdobím po uskutečnění obchodu.

Pozměňovací návrh 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Vypořádací kázeň

Společná vypořádací kázeň v Unii je 
důležitá pro vytvoření dobře fungujících 
finančních trhů. Vytvoření vypořádací 
kázně Unie, včetně harmonizovaných 
pravidel pro peněžní náhradu, režimy 
pokut a harmonizovaná pravidla 
vymáhání, jako např. náhradní koupě, by 
měly patřit do působnosti samostatných 
širších právních předpisů o vypořádání, 
které by měla Komise navrhnout během 
roku 2011.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 404
Thomas Händel

Návrh nařízení
Článek 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14
Výjimka pro případ, kdy se hlavní 

obchodní systém nachází mimo Unii

1. Články 5, 7, 12 a 13 se nepoužijí pro 
akcie společnosti, které jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii, jestliže se hlavní obchodní systém 
pro obchodování s těmito akciemi nachází 
v zemi, která není součástí Unie.

2. Relevantní orgán příslušný pro akcie 
společnosti, s nimiž se obchoduje 
v obchodním systému v Unii 
a v obchodním systému mimo Unii, 
alespoň jednou za dva roky určí, zda se 
hlavní obchodní systém těchto akcií 
nachází mimo Unii. Relevantní příslušný 
orgán oznámí orgánu ESMA veškeré 
akcie, u nichž určil, že mají hlavní 
obchodní systém mimo Unii. Orgán 
ESMA každé dva roky zveřejní seznam 
akcií, které mají hlavní obchodní systém 
mimo Unii. Tento seznam je účinný pro 
období dvou let. 

3. Na Komisi se přenášejí pravomoci 
přijmout regulační technické normy 
stanovující způsob výpočtu obratu pro 
určení hlavního obchodního systému 
akcií. Regulační normy uvedené v prvním 
pododstavci se přijmou v souladu s články 
[7 až 7d] nařízení (EU) č. …/….[nařízení 
o orgánu ESMA].
Orgán ESMA předloží Komisi návrhy 

vypouští se
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těchto regulačních technických norem 
nejpozději do [31. prosince 2011].

4. Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro používání odstavců 1 a 2, svěřují se 
Komisi pravomoci přijmout prováděcí 
technické normy, které určí:

a) den, ke kterému, a období, za které se 
provádí výpočet pro účely určení hlavního 
obchodního systému akcií;

b) den, do kterého relevantní příslušný 
orgán oznámí orgánu ESMA akcie, 
jejichž hlavní obchodní místo se nachází 
mimo Unii;

c) den po zveřejnění orgánem ESMA, 
odkdy je uvedený seznam účinný. 
Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijmou 
v souladu s článkem [7e] nařízení (EU) 
č. …/….[nařízení o orgánu ESMA].
Orgán ESMA předloží Komisi návrhy 
těchto prováděcích technických norem 
nejpozději do [31. prosince 2011].

Or. de

Pozměňovací návrh 405
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 5, 7, 12 a 13 se nepoužijí pro 
akcie společnosti, které jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii, jestliže se hlavní obchodní systém 
pro obchodování s těmito akciemi nachází 
v zemi, která není součástí Unie.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 406
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 5, 7, 12 a 13 se nepoužijí pro 
akcie společnosti, které jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému
v Unii, jestliže se hlavní obchodní systém 
pro obchodování s těmito akciemi nachází 
v zemi, která není součástí Unie.

1. Články 5, 7 a 13 se nepoužijí pro akcie 
společnosti v Unii, jestliže se hlavní 
obchodní systém pro obchodování s těmito 
akciemi nachází v zemi, která není součástí 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vyvarovat toho, aby byly u cenných papírů společností, s nimiž se 
obchoduje v EU, zakazovány nekryté krátké pozice, zatímco mimo EU by takovéto pozice byly 
i nadále umožňovány. 

Pozměňovací návrh 407
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Relevantní orgán příslušný pro akcie
společnosti, s nimiž se obchoduje 
v obchodním systému v Unii 
a v obchodním systému mimo Unii, 
alespoň jednou za dva roky určí, zda se 
hlavní obchodní systém těchto akcií 
nachází mimo Unii.

2. Relevantní orgán příslušný pro cenné 
papíry společnosti, s nimiž se obchoduje 
v Unii a v obchodním systému mimo Unii, 
alespoň jednou za dva roky určí, zda se 
hlavní obchodní systém těchto cenných 
papírů nachází mimo Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 408
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Relevantní příslušný orgán oznámí orgánu 
ESMA veškeré akcie, u nichž určil, že mají 
hlavní obchodní systém mimo Unii.

Relevantní příslušný orgán oznámí orgánu  
ESA (ESMA) veškeré cenné papíry, 
u nichž určil, že mají hlavní obchodní 
systém mimo Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA každé dva roky zveřejní 
seznam akcií, které mají hlavní obchodní 
systém mimo Unii. Tento seznam je účinný 
pro období dvou let.

Orgán ESA (ESMA) každé dva roky 
zveřejní seznam cenných papírů, které 
mají hlavní obchodní systém mimo Unii. 
Tento seznam je účinný pro období dvou 
let.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 5, 6, 7, 8 a 12 se nepoužijí pro 
činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země nebo místního 
podniku, které jsou členy obchodního 
systému nebo trhu ve třetí zemi, jejíž 
právní a dohledový rámec byl prohlášen za 
rovnocenný v souladu s odstavcem 2, 

1. Články 5, 6, 7, 8 a 12 se použijí také pro 
činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země nebo místního 
podniku, které jsou členy obchodního 
systému nebo trhu ve třetí zemi, jejíž 
právní a dohledový rámec byl prohlášen za 
rovnocenný v souladu s odstavcem 2, 
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pokud obchodují na vlastní účet 
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 
v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho nebo 
obou těchto úkolů:

pokud obchodují na vlastní účet 
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 
v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho nebo 
obou těchto úkolů:

Or. de

Pozměňovací návrh 411
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 5, 6, 7, 8 a 12 se nepoužijí pro 
činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země nebo místního 
podniku, které jsou členy obchodního 
systému nebo trhu ve třetí zemi, jejíž 
právní a dohledový rámec byl prohlášen za 
rovnocenný v souladu s odstavcem 2, 
pokud obchodují na vlastní účet
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 
v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho nebo 
obou těchto úkolů:

1. Články 5 až 8 a 12 a jakákoli omezení 
nebo požadavky uložené podle článků 16, 
17, 18 nebo 24 se nepoužijí pro činnosti 
investičního podniku nebo subjektu z třetí 
země nebo místního podniku, které jsou 
členy obchodního systému nebo trhu ve 
třetí zemi, jejíž právní a dohledový rámec 
byl prohlášen za rovnocenný v souladu 
s odstavcem 2, pokud obchodují 
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 
v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho z
těchto úkolů:

Or. en

Odůvodnění

Tvůrci trhu by rovněž měli být vyloučeni z veškerých omezení nebo požadavků uložených ve 
výjimečných situacích, protože v těchto situacích má úkol tvůrců trhu zajišťovat likviditu trhu 
stejnou důležitost. Uvádět „na vlastní účet“ není nezbytné. Požadavky v pododstavcích 
postačují. Jednoznačnější definice toho, jaký druh činnosti by měl být vyloučen, by přinesly 
větší srozumitelnost a předvídatelnost.
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Pozměňovací návrh 412
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 5, 6, 7, 8 a 12 se nepoužijí pro 
činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země nebo místního 
podniku, které jsou členy obchodního 
systému nebo trhu ve třetí zemi, jejíž 
právní a dohledový rámec byl prohlášen za 
rovnocenný v souladu s odstavcem 2, 
pokud obchodují na vlastní účet 
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 
v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho nebo 
obou těchto úkolů:

1. Články 5 až 8 se nepoužijí pro činnosti 
investičního podniku nebo subjektu z třetí 
země nebo místního podniku, které jsou 
členy obchodního systému nebo trhu ve 
třetí zemi, jejíž právní a dohledový rámec 
byl prohlášen za rovnocenný v souladu 
s odstavcem 2, pokud obchodují na vlastní 
účet s finančním nástrojem, ať 
obchodovaným v obchodním systému nebo 
mimo obchodní systém, při plnění jednoho 
nebo obou těchto úkolů:

Or. en

Odůvodnění

Tvůrcům trhu ani dalším účastníkům by nemělo být povoleno držet nekryté pozice.

Pozměňovací návrh 413
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 5, 6, 7, 8 a 12 se nepoužijí pro 
činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země nebo místního 
podniku, které jsou členy obchodního 
systému nebo trhu ve třetí zemi, jejíž 
právní a dohledový rámec byl prohlášen za 
rovnocenný v souladu s odstavcem 2, 
pokud obchodují na vlastní účet 
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 
v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho nebo 

1. Články 5 až 8 se nepoužijí pro činnosti 
investičního podniku nebo subjektu z třetí 
země nebo místního podniku, které jsou 
členy obchodního systému nebo trhu ve 
třetí zemi, jejíž právní a dohledový rámec 
byl prohlášen za rovnocenný v souladu 
s odstavcem 2, pokud se trvale prezentují 
jako subjekty připravené obchodovat na 
vlastní účet s finančním nástrojem, ať 
obchodovaným v obchodním systému nebo 
mimo obchodní systém, nebo jako 
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obou těchto úkolů: systematický internalizátor, při plnění 
kteréhokoli z těchto úkolů:

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 5, 6, 7, 8 a 12 se nepoužijí pro 
činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země nebo místního 
podniku, které jsou členy obchodního 
systému nebo trhu ve třetí zemi, jejíž 
právní a dohledový rámec byl prohlášen za 
rovnocenný v souladu s odstavcem 2, 
pokud obchodují na vlastní účet 
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 
v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho nebo 
obou těchto úkolů:

1. Články 5 až 8 se nepoužijí pro činnosti 
investičního podniku nebo subjektu z třetí 
země nebo místního podniku, které jsou 
členy obchodního systému nebo trhu ve 
třetí zemi, jejíž právní a dohledový rámec 
byl prohlášen za rovnocenný v souladu 
s odstavcem 2, pokud obchodují na vlastní 
účet s jakýmkoli finančním nástrojem 
(včetně kmenových akcií, opcí, derivátů a 
státních a podnikových dluhopisů), ať 
obchodovaným v obchodním systému nebo 
mimo obchodní systém, nebo jako 
systematický internalizátor, při plnění 
jednoho nebo více těchto úkolů:

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí odstranit jakoukoli nejistotu, pokud jde o nástroje, kterých se to týká, a zacházení 
se systematickými internalizátory. Dále je důležité zahrnout obchodní činnosti, které lze 
pokládat za činnosti tvorby trhu, tak aby bylo zahrnuto obchodování, u něhož neexistuje 
veřejné stanovování kotací (např. RFQ modely v mimoburzovním kontextu), nebo reciproční 
obchodování mezi tvůrci trhu, kdy jeden uspokojuje potřebu druhého obchodovat jménem 
klienta nebo na základě vzdání se.

Pozměňovací návrh 415
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 5, 6, 7, 8 a 12 se nepoužijí pro 
činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země nebo místního 
podniku, které jsou členy obchodního 
systému nebo trhu ve třetí zemi, jejíž 
právní a dohledový rámec byl prohlášen za 
rovnocenný v souladu s odstavcem 2, 
pokud obchodují na vlastní účet 
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 
v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho nebo 
obou těchto úkolů:

1. Články 5 až 8 se nepoužijí pro činnosti 
investičního podniku nebo subjektu z třetí 
země nebo místního podniku, které jsou 
členy obchodního systému nebo trhu ve 
třetí zemi, jejíž právní a dohledový rámec 
byl prohlášen za rovnocenný v souladu 
s odstavcem 2, pokud obchodují na vlastní 
účet s jakýmkoli finančním nástrojem 
(včetně kmenových akcií, opcí, derivátů a 
státních a podnikových dluhopisů), ať 
obchodovaným v obchodním systému nebo 
mimo obchodní systém, nebo jako 
systematický internalizátor, při plnění 
jednoho nebo obou těchto úkolů:

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí odstranit jakoukoli nejistotu, pokud jde o finanční nástroje, kterých se to týká, a 
zacházení se systematickými internalizátory. Dále je důležité zahrnout obchodní činnosti, 
které lze pokládat za činnosti tvorby trhu, jestliže neexistuje veřejné stanovování kotací nebo 
reciproční obchodování mezi tvůrci trhu, kdy jeden uspokojuje potřebu druhého obchodovat 
jménem klienta nebo na základě vzdání se.

Pozměňovací návrh 416
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 5, 6, 7, 8 a 12 se nepoužijí pro 
činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země nebo místního 
podniku, které jsou členy obchodního 
systému nebo trhu ve třetí zemi, jejíž 
právní a dohledový rámec byl prohlášen za 
rovnocenný v souladu s odstavcem 2, 
pokud obchodují na vlastní účet 
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 

1. Články 5 až 8 a 12 se nepoužijí pro 
činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země (tvůrce trhu), které 
jsou členy příslušného obchodního 
systému nebo příslušného trhu ve třetí 
zemi, jejíž právní a dohledový rámec byl 
prohlášen za rovnocenný v souladu 
s odstavcem 2, pokud obchodují na vlastní 
účet s příslušným finančním nástrojem, ať 
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v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho nebo 
obou těchto úkolů:

obchodovaným v obchodním systému nebo 
mimo obchodní systém, při plnění jednoho 
nebo více těchto úkolů a při zajištění pozic 
vyplývajících z těchto obchodů:

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby tato ustanovení (která nezajišťují žádné 
prováděcí standardy nebo akty v přenesené pravomoci) byla jasná a přiměřená a aby se 
vyplnila mezera v návrhu Komise, pokud jde o regulaci a dohled nad tvůrci trhu ze třetích 
zemí, na něž se nebude vztahovat mnoho požadavků navrhovaného nařízení, ale také aby se 
usnadnilo praktické uplatňování těchto ustanovení.

Pozměňovací návrh 417
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 5, 6, 7, 8 a 12 se nepoužijí pro 
činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země nebo místního 
podniku, které jsou členy obchodního 
systému nebo trhu ve třetí zemi, jejíž 
právní a dohledový rámec byl prohlášen za 
rovnocenný v souladu s odstavcem 2, 
pokud obchodují na vlastní účet 
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 
v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho nebo 
obou těchto úkolů:

1. Články 5 až 8 se nepoužijí pro činnosti 
investičního podniku nebo subjektu z třetí 
země nebo místního podniku, které jsou 
členy obchodního systému nebo trhu ve 
třetí zemi, jejíž právní a dohledový rámec 
byl prohlášen za rovnocenný v souladu 
s odstavcem 2, pokud obchodují na vlastní 
účet s finančním nástrojem, ať 
obchodovaným v obchodním systému nebo 
mimo obchodní systém, při plnění jednoho 
nebo více těchto úkolů:

Or. en

Odůvodnění

Činnosti tvorby trhu a likvida, kterou zajišťují, jsou nezbytnými předpoklady fungování 
řádných trhů.  Definice obsažená v tomto nařízení by řadě firem zajišťujících likviditu 
znemožnila poskytování této důležité služby, což by bylo na úkor celého trhu, a zejména 
malých a středních podniků.
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Pozměňovací návrh 418
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) postup, jehož výsledkem je obvykle 
pravidelné zajišťování likvidity na trhu, a 
to na straně nákupu i prodeje trhu 
srovnatelné velikosti;

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí odstranit jakoukoli nejistotu, pokud jde o nástroje, kterých se to týká, a zacházení 
se systematickými internalizátory. Dále je důležité zahrnout obchodní činnosti, které lze 
pokládat za činnosti tvorby trhu, tak aby bylo zahrnuto obchodování, u něhož neexistuje 
veřejné stanovování kotací (např. RFQ modely v mimoburzovním kontextu), nebo reciproční 
obchodování mezi tvůrci trhu, kdy jeden uspokojuje potřebu druhého obchodovat jménem 
klienta nebo na základě vzdání se.
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Pozměňovací návrh 420
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) obchodování formou stanovování 
pevných dvousměrných kotací, které mají 
srovnatelnou velikost a konkurenční ceny, 
přičemž výsledkem je pravidelné 
a průběžné zajišťování likvidity na trhu a 
tyto kvóty se řídí zveřejněným smluvním 
závazkem stanovujícím kritéria, jako je 
doba přítomnosti, množství a rozpětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 422
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) způsobem, jehož výsledkem je obvykle 
pravidelné zajišťování likvidity na trhu, a 
to na straně nákupu i prodeje trhu 
srovnatelné velikosti;

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí odstranit jakoukoli nejistotu, pokud jde o finanční nástroje, kterých se to týká, a 
zacházení se systematickými internalizátory. Dále je důležité zahrnout obchodní činnosti, 
které lze pokládat za činnosti tvorby trhu, jestliže neexistuje veřejné stanovování kotací nebo 
reciproční obchodování mezi tvůrci trhu, kdy jeden uspokojuje potřebu druhého obchodovat 
jménem klienta nebo na základě vzdání se.

Pozměňovací návrh 423
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obchodování v rámci běžné obchodní 
činnosti ve formě plnění pokynů vydaných 
klienty nebo v reakci na požadavky klientů 
na obchodování a ve formě zajišťování 
pozic vyplývajících z těchto obchodů.

b) obchodování v rámci běžné obchodní 
činnosti ve formě plnění pokynů vydaných 
klienty a dalšími tvůrci trhu nebo v reakci 
na požadavky klientů na obchodování nebo 
při předvídání takovýchto požadavků a ve 
formě zajišťování pozic vyplývajících 
z těchto obchodů, a to jak na částečném, 
tak na makro základě.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí odstranit jakoukoli nejistotu, pokud jde o nástroje, kterých se to týká, a zacházení 
se systematickými internalizátory. Dále je důležité zahrnout obchodní činnosti, které lze 
pokládat za činnosti tvorby trhu, tak aby bylo zahrnuto obchodování, u něhož neexistuje 
veřejné stanovování kotací (např. RFQ modely v mimoburzovním kontextu), nebo reciproční 
obchodování mezi tvůrci trhu, kdy jeden uspokojuje potřebu druhého obchodovat jménem 
klienta nebo na základě vzdání se.
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Pozměňovací návrh 424
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obchodování v rámci běžné obchodní 
činnosti ve formě plnění pokynů vydaných 
klienty nebo v reakci na požadavky klientů 
na obchodování a ve formě zajišťování 
pozic vyplývajících z těchto obchodů.

b) obchodování v rámci běžné obchodní 
činnosti ve formě plnění pokynů vydaných 
klienty a dalšími tvůrci trhu nebo v reakci 
na požadavky klientů na obchodování nebo 
při předvídání takovýchto požadavků a ve 
formě zajišťování pozic vyplývajících 
z těchto obchodů, a to jak na částečném, 
tak na makro základě.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí odstranit jakoukoli nejistotu, pokud jde o finanční nástroje, kterých se to týká, a 
zacházení se systematickými internalizátory. Dále je důležité zahrnout obchodní činnosti, 
které lze pokládat za činnosti tvorby trhu, jestliže neexistuje veřejné stanovování kotací nebo 
reciproční obchodování mezi tvůrci trhu, kdy jeden uspokojuje potřebu druhého obchodovat 
jménem klienta nebo na základě vzdání se.

Pozměňovací návrh 425
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obchodování v rámci běžné obchodní 
činnosti ve formě plnění pokynů vydaných 
klienty nebo v reakci na požadavky klientů 
na obchodování a ve formě zajišťování 
pozic vyplývajících z těchto obchodů.

b) obchodování v rámci běžné obchodní 
činnosti ve formě plnění pokynů vydaných 
klienty nebo v reakci na požadavky klientů 
na obchodování, přičemž se takové plnění 
příkazů řídí smlouvou, která je 
zveřejněna.
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Or. en

Pozměňovací návrh 426
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obchodování v rámci běžné obchodní 
činnosti ve formě plnění pokynů vydaných 
klienty nebo v reakci na požadavky klientů 
na obchodování a ve formě zajišťování 
pozic vyplývajících z těchto obchodů.

b) obchodování v rámci běžné obchodní 
činnosti ve formě plnění pokynů vydaných 
klienty nebo v reakci na požadavky klientů 
na obchodování nebo ve formě zajišťování 
pozic vyplývajících z těchto obchodů.

Or. en

Odůvodnění

Tato výjimka by se měla vztahovat na obchody realizované v reakci na požadavky klientů. 
Nemělo by záležet na tom, zda byla pozice zajištěna nebo uzavřena dalším obchodem.

Pozměňovací návrh 427
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) obchodování na vlastní účet formou 
nákupu a prodeje finančních nástrojů za 
použití vlastního kapitálu a za ceny, které 
si stanoví

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. – písm. b a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) způsobem, jehož výsledkem je obvykle 
pravidelné zajišťování likvidity na trhu, a 
to na straně nákupu i prodeje trhu 
srovnatelné velikosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může postupem uvedeným 
v čl. 39 odst. 2 přijímat rozhodnutí 
stanovující, že právní a dohledový rámec 
třetí země zajišťuje, že trh, který získal 
povolení v této třetí zemi, splňuje právně 
závazné požadavky, které jsou pro účely 
použití výjimky stanovené v odstavci 1 
rovnocenné požadavkům vyplývajícím 
z hlavy III směrnice 2004/39/ES, ze 
směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/6/ES a ze směrnice 2004/109/ES 
a jejichž plnění v dané třetí zemi podléhá 
účinnému dohledu a jejich dodržování je 
v ní účinně vymáháno.

2. Komise může postupem uvedeným 
v čl. 39 odst. 2 přijímat rozhodnutí 
stanovující, že právní a dohledový rámec 
třetí země zajišťuje, že tvůrce trhu nebo
trh, který získal povolení v této třetí zemi, 
splňuje právně závazné požadavky, které 
jsou pro účely použití výjimky stanovené 
v odstavci 1 rovnocenné příslušným
požadavkům vyplývajícím ze směrnice 
2004/39/ES, směrnice 2003/6/ES a 
směrnice 2004/109/ES a jejichž plnění 
v dané třetí zemi podléhá účinnému 
dohledu a jejich dodržování je v ní účinně 
vymáháno.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby tato ustanovení (která nezajišťují žádné 
prováděcí standardy nebo akty v přenesené pravomoci) byla jasná a přiměřená a aby se 
vyplnila mezera v návrhu Komise, pokud jde o regulaci a dohled nad tvůrci trhu ze třetích 
zemí, na něž se nebude vztahovat mnoho požadavků navrhovaného nařízení, ale také aby se 
usnadnilo praktické uplatňování těchto ustanovení.
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Pozměňovací návrh 430
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) tvůrci trhu podléhají přiměřené 
regulaci a je nad nimi vykonáván účinný 
dohled;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby tato ustanovení (která nezajišťují žádné 
prováděcí standardy nebo akty v přenesené pravomoci) byla jasná a přiměřená a aby se 
vyplnila mezera v návrhu Komise, pokud jde o regulaci a dohled nad tvůrci trhu ze třetích 
zemí, na něž se nebude vztahovat mnoho požadavků navrhovaného nařízení, ale také aby se 
usnadnilo praktické uplatňování těchto ustanovení.

Pozměňovací návrh 431
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Články 8 a 12 se nepoužijí pro činnosti 
fyzické nebo právnické osoby, pokud tato 
osoba na základě dohody s emitentem 
státních dluhopisů plní úlohu oprávněného 
primárního dealera a obchoduje na vlastní 
účet s finančním nástrojem v souvislosti 
s operacemi na primárním nebo 
sekundárním trhu, které se týkají těchto 
státních dluhopisů.

3. Články 8 a 12 se použijí také pro 
činnosti fyzické nebo právnické osoby, 
pokud tato osoba na základě dohody 
s emitentem státních dluhopisů plní úlohu 
oprávněného primárního dealera 
a obchoduje na vlastní účet s finančním 
nástrojem v souvislosti s operacemi na 
primárním nebo sekundárním trhu, které se 
týkají těchto státních dluhopisů.

Or. de



PE456.805v02-00 56/105 AM\854948CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 432
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Články 8 a 12 se nepoužijí pro činnosti 
fyzické nebo právnické osoby, pokud tato 
osoba na základě dohody s emitentem 
státních dluhopisů plní úlohu 
oprávněného primárního dealera 
a obchoduje na vlastní účet s finančním 
nástrojem v souvislosti s operacemi na 
primárním nebo sekundárním trhu, které se 
týkají těchto státních dluhopisů.

3. Články 8 a 12 a jakákoli omezení nebo 
požadavky týkající se státních dluhopisů 
uložené podle článků 16, 17, 18 nebo 24 
se nepoužijí pro činnosti fyzické nebo 
právnické osoby, pokud je tato osoba na 
základě dohody s emitentem státních 
dluhopisů oprávněným primárním 
dealerem a obchoduje na vlastní účet 
s finančním nástrojem v souvislosti 
s operacemi na primárním nebo 
sekundárním trhu, které se týkají těchto 
státních dluhopisů členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Tvůrci trhu by rovněž měli být vyloučeni z veškerých omezení nebo požadavků uložených ve 
výjimečných situacích, protože v těchto situacích má úkol tvůrců trhu zajišťovat likviditu trhu 
stejnou důležitost.

Pozměňovací návrh 433
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Články 8 a 12 se nepoužijí pro činnosti 
fyzické nebo právnické osoby, pokud tato 
osoba na základě dohody s emitentem 
státních dluhopisů plní úlohu 
oprávněného primárního dealera 
a obchoduje na vlastní účet s finančním 
nástrojem v souvislosti s operacemi na 
primárním nebo sekundárním trhu, které se 

3. Články 8 a 12 a jakákoli omezení nebo 
požadavky týkající se státních dluhopisů 
uložené podle článků 16, 17, 18 nebo 24 
se nepoužijí pro činnosti fyzické nebo 
právnické osoby, pokud je tato osoba na 
základě dohody s emitentem státních 
dluhopisů oprávněným primárním 
dealerem a obchoduje na vlastní účet 
s finančním nástrojem v souvislosti 
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týkají těchto státních dluhopisů. s operacemi na primárním nebo 
sekundárním trhu, které se týkají těchto 
státních dluhopisů členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Primární dealeři budou mít větší kapacitu k získávání státních dluhopisů a k zajišťování 
likvidity trhu, pokud se budou moci zajišťovat pomocí větší škály státních dluhových nástrojů, 
a nejen pomocí státních dluhových nástrojů, jichž jsou primárními dealery.

Pozměňovací návrh 434
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Články 8 a 12 se nepoužijí pro činnosti 
fyzické nebo právnické osoby, pokud tato 
osoba na základě dohody s emitentem 
státních dluhopisů plní úlohu oprávněného 
primárního dealera a obchoduje na vlastní 
účet s finančním nástrojem v souvislosti 
s operacemi na primárním nebo 
sekundárním trhu, které se týkají těchto 
státních dluhopisů.

3. Článek 8 se nepoužije pro činnosti 
fyzické nebo právnické osoby, pokud tato 
osoba na základě dohody s emitentem 
státních dluhopisů plní úlohu oprávněného 
primárního dealera a obchoduje na vlastní 
účet s finančním nástrojem v souvislosti 
s operacemi na primárním nebo 
sekundárním trhu, které se týkají těchto 
státních dluhopisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Články 5, 6, 7 a 12 se nepoužijí pro 
fyzickou nebo právnickou osobu, pokud 
provádí krátký prodej cenného papíru nebo 
má čistou krátkou pozici v souvislosti 

4. Články 6 a 7 se nepoužijí pro fyzickou 
nebo právnickou osobu, pokud provádí 
krátký prodej cenného papíru nebo má 
čistou krátkou pozici v souvislosti 
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s prováděním stabilizace podle kapitoly III 
nařízení Komise (ES) č. 2273/2003.

s prováděním stabilizace podle kapitoly III 
nařízení Komise (ES) č. 2273/2003.

Or. de

Pozměňovací návrh 436
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Články 5, 6, 7 a 12 se nepoužijí pro 
fyzickou nebo právnickou osobu, pokud 
provádí krátký prodej cenného papíru nebo 
má čistou krátkou pozici v souvislosti 
s prováděním stabilizace podle kapitoly III 
nařízení Komise (ES) č. 2273/2003.

4. Články 5, 6 a 7 se nepoužijí pro 
fyzickou nebo právnickou osobu, pokud 
provádí krátký prodej cenného papíru nebo 
má čistou krátkou pozici v souvislosti 
s prováděním stabilizace podle kapitoly III 
nařízení Komise (ES) č. 2273/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výjimky uvedené v odstavcích 1 a 3 se 
použijí pouze v případě, že dotčená fyzická 
nebo právnická osoba nejprve písemně 
oznámila příslušnému orgánu svého 
domovského členského státu, že má 
v úmyslu výjimku používat. Toto 
oznámení se podá nejpozději třicet 
kalendářních dní před tím, než fyzická 
nebo právnická osoba zamýšlí výjimku 
používat.

5. Výjimky uvedené v odstavci 3 se použijí 
pouze v případě, že dotčená fyzická nebo 
právnická osoba nejprve písemně oznámila 
příslušnému orgánu svého domovského 
členského státu, že má v úmyslu výjimku 
používat. Toto oznámení se podá 
nejpozději třicet kalendářních dní před tím, 
než fyzická nebo právnická osoba zamýšlí 
výjimku používat.

Or. de
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Pozměňovací návrh 438
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výjimky uvedené v odstavcích 1 a 3 se 
použijí pouze v případě, že dotčená fyzická 
nebo právnická osoba nejprve písemně 
oznámila příslušnému orgánu svého 
domovského členského státu, že má 
v úmyslu výjimku používat. Toto 
oznámení se podá nejpozději třicet 
kalendářních dní před tím, než fyzická 
nebo právnická osoba zamýšlí výjimku 
používat.

5. Výjimky uvedené v odstavcích 1 a 3 se 
použijí pouze v případě, že dotčená fyzická 
nebo právnická osoba nejprve písemně 
oznámila příslušnému orgánu svého 
domovského členského státu, že má 
v úmyslu výjimku používat. V tomto 
oznámení je uveden typ finančního 
nástroje, s nímž daná fyzická nebo 
právnická osoba zamýšlí obchodovat, a to 
např. kmenové akcie, deriváty, podnikové 
nebo státní dluhopisy či opce. Toto 
oznámení se podá nejpozději třicet 
kalendářních dní před tím, než fyzická 
nebo právnická osoba zamýšlí výjimku 
používat pro obchodování s jakýmkoli 
oznámeným typem finančního nástroje, 
pokud příslušný orgán nedá souhlas k 
uplatňování kratší lhůty.

Or. en

Odůvodnění

Proces oznámování záměru stát se tvůrcem trhu by měl být jasný a účinný a příslušný orgán 
by měl mít možnost slevit z požadavku 30denní oznamovací lhůty, pokud ho k tomu povedou 
rozumné či praktické důvody.

Pozměňovací návrh 439
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výjimky uvedené v odstavcích 1 a 3 se 
použijí pouze v případě, že dotčená fyzická 
nebo právnická osoba nejprve písemně 

5. Výjimky uvedené v odstavcích 1 a 3 se 
použijí pouze v případě, že dotčená fyzická 
nebo právnická osoba nejprve písemně 
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oznámila příslušnému orgánu svého 
domovského členského státu, že má 
v úmyslu výjimku používat. Toto 
oznámení se podá nejpozději třicet 
kalendářních dní před tím, než fyzická 
nebo právnická osoba zamýšlí výjimku 
používat.

oznámila relevantnímu příslušnému 
orgánu, že má v úmyslu výjimku používat. 
Toto oznámení se podá nejpozději třicet 
kalendářních dní před tím, než fyzická 
nebo právnická osoba zamýšlí výjimku 
používat.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby tato ustanovení (která nezajišťují žádné 
prováděcí standardy nebo akty v přenesené pravomoci) byla jasná a přiměřená a aby se 
vyplnila mezera v návrhu Komise, pokud jde o regulaci a dohled nad tvůrci trhu ze třetích 
zemí, na něž se nebude vztahovat mnoho požadavků navrhovaného nařízení, ale také aby se 
usnadnilo praktické uplatňování těchto ustanovení.

Pozměňovací návrh 440
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Příslušný orgán domovského členského 
státu si může od fyzické nebo právnické 
osoby, která využívá výjimky stanovené 
v odstavcích 1, 3 nebo 4, vyžádat 
informace v písemné podobě o krátkých 
pozicích, které drží, nebo o činnostech, 
které na základě výjimky provádí. Fyzická 
nebo právnická osoba tyto informace 
poskytne nejpozději do čtyř kalendářních 
dnů od podání žádosti.

9. Příslušný orgán domovského členského 
státu si může od fyzické nebo právnické 
osoby, která využívá výjimky stanovené 
v odstavci 4, vyžádat informace v písemné 
podobě o krátkých pozicích, které drží, 
nebo o činnostech, které na základě 
výjimky provádí. Fyzická nebo právnická 
osoba tyto informace poskytne nejpozději 
do čtyř kalendářních dnů od podání 
žádosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 441
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – návětí 



AM\854948CS.doc 61/105 PE456.805v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán členského státu může od 
fyzických nebo právnických osob, které 
mají čisté krátké pozice ve vztahu 
k určitému finančnímu nástroji nebo třídě 
finančních nástrojů, požadovat, aby mu 
oznámily nebo aby zveřejnily podrobné 
informace o takové pozici, kdykoli tato 
pozice dosáhne prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost stanovené 
příslušným orgánem nebo pod tuto hodnotu 
poklesne, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

1. Příslušný orgán členského státu může od 
fyzických nebo právnických osob, které 
mají čisté krátké pozice u akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému, 
požadovat, aby mu oznámily, kdykoli tato 
pozice dosáhne prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost stanovené 
příslušným orgánem nebo pod tuto hodnotu 
poklesne, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění se nikdy nemůže stát naléhavým opatřením, proto by nemělo být umožněno 
zveřejnění požadovat. Tím se dosáhne větší předvídatelnosti pro účastníky trhu. Pravomoc 
požadovat zveřejňování by se měla omezovat na akcie. Není vhodné dát příslušným orgánům 
pravomoc požadovat zveřejňování v souvislosti s nespecifikovanými finančními nástroji, 
neexistují-li důkazy o tom, že krátký prodej těchto nástrojů přispívá k finanční nestabilitě.

Pozměňovací návrh 442
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán členského státu může od 
fyzických nebo právnických osob, které 
mají čisté krátké pozice ve vztahu 
k určitému finančnímu nástroji nebo třídě 
finančních nástrojů, požadovat, aby mu 
oznámily nebo aby zveřejnily podrobné 
informace o takové pozici, kdykoli tato 
pozice dosáhne prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost stanovené 
příslušným orgánem nebo pod tuto hodnotu 
poklesne, jsou-li splněny všechny tyto 

1. Příslušný orgán členského státu může od 
fyzických nebo právnických osob, které 
mají čisté krátké pozice ve vztahu k akciím 
přijatým k obchodování v obchodním 
systému, požadovat, aby zveřejnily 
podrobné informace o takové pozici, 
kdykoli tato pozice dosáhne prahové 
hodnoty pro oznamovací povinnost 
stanovené příslušným orgánem nebo pod 
tuto hodnotu poklesne, jsou-li splněny 
všechny tyto podmínky:
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podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné dát příslušným orgánům pravomoc požadovat zveřejňování v souvislosti 
s nespecifikovanými finančními nástroji, neexistují-li důkazy o tom, že krátký prodej těchto 
nástrojů přispívá k finanční nestabilitě. Pravomoc požadovat zveřejňování by se měla 
omezovat na akcie.

Pozměňovací návrh 443
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán členského státu může od 
fyzických nebo právnických osob, které 
mají čisté krátké pozice ve vztahu 
k určitému finančnímu nástroji nebo třídě 
finančních nástrojů, požadovat, aby mu 
oznámily nebo aby zveřejnily podrobné 
informace o takové pozici, kdykoli tato 
pozice dosáhne prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost stanovené 
příslušným orgánem nebo pod tuto hodnotu 
poklesne, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

1. Příslušný orgán členského státu může od 
fyzických nebo právnických osob, které 
mají čisté krátké pozice ve vztahu 
k určitému finančnímu nástroji nebo třídě 
finančních nástrojů, požadovat, aby mu 
oznámily nebo aby zveřejnily podrobné 
informace o takové pozici, kdykoli tato 
pozice dosáhne prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost stanovené 
příslušným orgánem nebo pod tuto hodnotu 
poklesne, představují-li nežádoucí události 
nebo vývoj vážnou hrozbu pro finanční 
stabilitu či důvěru v trh v daném členském 
státě nebo v jiném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nastaly nepříznivé události nebo 
nepříznivý vývoj, které představují vážné 
ohrožení finanční stability nebo důvěry na 
trhu v daném členském státě či jednom 
nebo několika dalších členských státech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uvedené opatření je nezbytné pro řešení 
této situace.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se přidat ustanovení, které by vyloženě odkazovalo na zásadu proporcionality.



PE456.805v02-00 64/105 AM\854948CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 447
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije pro finanční 
nástroje, kterých se již týkají požadavky 
na transparentnost podle článků 5 až 8 
kapitoly II.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné dát příslušným orgánům pravomoc požadovat zveřejňování v souvislosti 
s nespecifikovanými finančními nástroji, neexistují-li důkazy o tom, že krátký prodej těchto 
nástrojů přispívá k finanční nestabilitě. Pravomoc požadovat zveřejňování by se měla 
omezovat na akcie.

Pozměňovací návrh 448
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije pro finanční 
nástroje, kterých se již týkají požadavky na 
transparentnost podle článků 5 až 8 
kapitoly II.

2. Příslušný orgán členského státu nesmí 
od fyzických nebo právnických osob, jež 
mají čisté krátké pozice ve vztahu 
k finančním nástrojům, kterých se již 
týkají požadavky na transparentnost podle 
článků 5 až 8 kapitoly II, požadovat, aby 
mu dodatečně oznámily nebo aby 
dodatečně zveřejnily informace 
o takových pozicích, které přesáhnou 
požadavky stanovené v článcích 5 až 8 
kapitoly II.

Or. en
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Odůvodnění

Jak uvádí pracovní skupina Komise, neexistuje žádný důkaz o tom, že by krátký prodej 
takových nástrojů přispíval k finanční nestabilitě. Není proto vhodné dát příslušným orgánům 
pravomoc požadovat zveřejňování v souvislosti s nespecifikovanými finančními nástroji.  
Pravomoc požadovat zveřejňování by se měla omezovat na akcie.

Pozměňovací návrh 449
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán členského státu může 
přijmout opatření uvedené v odstavci 2 
nebo 3, pokud jsou splněny všechny tyto 
podmínky:

1. Příslušný orgán členského státu může 
přijmout opatření uvedené v odstavci 2 
nebo 3 v případě nepříznivých událostí 
nebo vývoje, které představují vážné 
ohrožení finanční stability či důvěry na 
trhu v daném členském státě nebo 
v jednom či více dalších členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán členského státu může 
přijmout opatření uvedené v odstavci 2 
nebo 3, pokud jsou splněny všechny tyto 
podmínky:

1. Příslušný orgán členského státu, v němž 
se nachází hlavní obchodní systém 
finančního nástroje, může přijmout 
opatření uvedené v odstavci 2 nebo 3, 
pokud jsou splněny všechny tyto 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné, aby konečné rozhodnutí přijímal příslušný orgán členského státu, v němž se 
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nachází hlavní obchodní systém finančního nástroje. A je to naprostou nutností, jestliže se 
jedná o státní dluhopisy.

Pozměňovací návrh 451
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nastaly nepříznivé události nebo 
nepříznivý vývoj, které představují vážné 
ohrožení finanční stability nebo důvěry na 
trhu v daném členském státě či jednom 
nebo několika dalších členských státech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uvedené opatření je nezbytné pro řešení 
této situace.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán členského státu může 
uložit zákaz nebo podmínky ve vztahu 
k fyzickým nebo právnickým osobám, 

2. Příslušný orgán členského státu může 
uložit zákaz nebo podmínky ve vztahu 
k fyzickým nebo právnickým osobám, 
které uzavírají nebo zvyšují čisté krátké 
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které provádějí: pozice ve vztahu k akciím přijatým 
k obchodování v obchodním systému 
v členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc zakázat za výjimečných okolností krátký prodej by se měla omezovat na jasně 
vymezený soubor finančních nástrojů a na vymezené druhy transakcí, neboť je třeba, aby 
účastníci trhu mohli řádně plánovat rychlé provádění krizových opatření.

Pozměňovací návrh 454
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán členského státu může 
uložit zákaz nebo podmínky ve vztahu 
k fyzickým nebo právnickým osobám, 
které provádějí:

2. Příslušný orgán členského státu může 
uložit zákaz nebo podmínky ve vztahu 
k fyzickým nebo právnickým osobám, 
které uzavírají nebo zvyšují čisté krátké 
pozice ve vztahu k akciím přijatým 
k obchodování v obchodním systému 
v členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné dát příslušným orgánům rozsáhlé pravomoci omezovat obchodování 
s nespecifikovanými finančními nástroji, neexistují-li důkazy o tom, že krátký prodej těchto 
nástrojů přispívá k finanční nestabilitě. Pravomoc zakázat za výjimečných okolností krátký 
prodej by se měla omezovat na jasně vymezený soubor finančních nástrojů a na vymezené 
druhy transakcí, neboť je třeba, aby účastníci trhu mohli řádně plánovat rychlé provádění 
krizových opatření.
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Pozměňovací návrh 455
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) krátký prodej; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc zakázat za výjimečných okolností krátký prodej by se měla omezovat na jasně 
vymezený soubor finančních nástrojů a na vymezené druhy transakcí, neboť je třeba, aby 
účastníci trhu mohli řádně plánovat rychlé provádění krizových opatření.

Pozměňovací návrh 456
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) krátký prodej; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné dát příslušným orgánům rozsáhlé pravomoci omezovat obchodování 
s nespecifikovanými finančními nástroji, neexistují-li důkazy o tom, že krátký prodej těchto 
nástrojů přispívá k finanční nestabilitě. Pravomoc zakázat za výjimečných okolností krátký 
prodej by se měla omezovat na jasně vymezený soubor finančních nástrojů a na vymezené 
druhy transakcí, neboť je třeba, aby účastníci trhu mohli řádně plánovat rychlé provádění 
krizových opatření.
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Pozměňovací návrh 457
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) transakce jiné než krátký prodej, které 
vytvářejí finanční nástroj nebo se vztahují 
k finančnímu nástroji, a důsledkem nebo 
jedním z důsledků těchto transakcí je, že 
daná fyzická nebo právnická osoba získá 
finanční výhodu, dojde-li k poklesu ceny 
nebo hodnoty jiného finančního nástroje.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc zakázat za výjimečných okolností krátký prodej by se měla omezovat na jasně 
vymezený soubor finančních nástrojů a na vymezené druhy transakcí, neboť je třeba, aby 
účastníci trhu mohli řádně plánovat rychlé provádění krizových opatření.

Pozměňovací návrh 458
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) transakce jiné než krátký prodej, které 
vytvářejí finanční nástroj nebo se vztahují 
k finančnímu nástroji, a důsledkem nebo 
jedním z důsledků těchto transakcí je, že 
daná fyzická nebo právnická osoba získá 
finanční výhodu, dojde-li k poklesu ceny 
nebo hodnoty jiného finančního nástroje.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné dát příslušným orgánům rozsáhlé pravomoci omezovat obchodování 
s nespecifikovanými finančními nástroji, neexistují-li důkazy o tom, že krátký prodej těchto 
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nástrojů přispívá k finanční nestabilitě. Pravomoc zakázat za výjimečných okolností krátký 
prodej by se měla omezovat na jasně vymezený soubor finančních nástrojů a na vymezené 
druhy transakcí, neboť je třeba, aby účastníci trhu mohli řádně plánovat rychlé provádění 
krizových opatření.

Pozměňovací návrh 459
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 17. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření nesmí mít škodlivý účinek na 
efektivnost finančních trhů, včetně snížení 
likvidity na těchto trzích nebo vzniku 
nejistoty mezi účastníky trhu, který by byl 
neúměrný vzhledem k přínosům opatření.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se přidat ustanovení, které by vyloženě odkazovalo na zásadu proporcionality.

Pozměňovací návrh 460
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán členského státu může 
fyzickým nebo právnickým osobám 
zabránit v provádění transakcí týkajících 
se finančních nástrojů nebo omezit 
hodnotu transakcí s finančním nástrojem, 
které mohou být prováděny.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Pravomoc daná orgánům uvedeným v odstavci 3 je příliš rozsáhlá. V nařízení o krátkém 
prodeji by příslušným orgánům neměla být dána pravomoc omezovat jiné finanční aktivity, 
než jsou aktivity, které souvisejí s krátkým prodejem nebo které mají podobný účinek. 
Pravomoc daná odstavcem 2 je postačující.

Pozměňovací návrh 461
Syed Kamall

Návrh nařízení
Článek 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Omezení transakcí se swapy úvěrového 

selhání ve výjimečných situacích
1. Příslušný orgán členského státu může 
uložit fyzickým nebo právnickým osobám 
omezení ohledně provádění transakcí se 
swapy úvěrového selhání, které se týkají 
závazku členského státu nebo Unie, nebo 
omezit hodnotu nekrytých pozic ve 
swapech úvěrového selhání týkajících se 
závazku členského státu nebo Unie, do 
kterých mohou fyzické nebo právnické 
osoby vstupovat, pokud jsou splněny obě 
tyto podmínky:
a) nastaly nepříznivé události nebo 
nepříznivý vývoj, které představují vážné
ohrožení finanční stability nebo důvěry na 
trhu v daném členském státě či jednom 
nebo několika dalších členských státech;
b) uvedené opatření je nezbytné pro řešení 
této situace.
2. Opatření podle odstavce 1 se může 
použít pro určitou třídu transakcí se 
swapy úvěrového selhání nebo pro 
konkrétní transakce se swapy úvěrového 
selhání. Opatření se může použít za 
okolností stanovených příslušným 
orgánem nebo se ho mohou týkat výjimky 
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stanovené tímto orgánem. Zejména 
mohou být stanoveny výjimky, které se 
použijí pro činnosti v rámci tvorby trhu 
a činnosti na primárním trhu.

Or. en

Odůvodnění

Není prokázáno, že transakce se swapy úvěrového selhání přispívají k nepříznivému vývoji, 
pokud jde o finanční stabilitu nebo důvěru na trhu.

Pozměňovací návrh 462
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán členského státu může 
uložit fyzickým nebo právnickým osobám 
omezení ohledně provádění transakcí se 
swapy úvěrového selhání, které se týkají 
závazku členského státu nebo Unie, nebo 
omezit hodnotu nekrytých pozic ve 
swapech úvěrového selhání týkajících se 
závazku členského státu nebo Unie, do 
kterých mohou fyzické nebo právnické 
osoby vstupovat, pokud jsou splněny obě 
tyto podmínky:

vypouští se

a) nastaly nepříznivé události nebo 
nepříznivý vývoj, které představují vážné 
ohrožení finanční stability nebo důvěry na 
trhu v daném členském státě či jednom 
nebo několika dalších členských státech;
b) uvedené opatření je nezbytné pro řešení 
této situace.

Or. de
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Pozměňovací návrh 463
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán členského státu může 
uložit fyzickým nebo právnickým osobám 
omezení ohledně provádění transakcí se 
swapy úvěrového selhání, které se týkají 
závazku členského státu nebo Unie, nebo 
omezit hodnotu nekrytých pozic ve 
swapech úvěrového selhání týkajících se 
závazku členského státu nebo Unie, do 
kterých mohou fyzické nebo právnické 
osoby vstupovat, pokud jsou splněny obě 
tyto podmínky:

1. Příslušný orgán členského státu může 
uložit fyzickým nebo právnickým osobám 
omezení ohledně provádění transakcí se 
swapy úvěrového selhání, které se týkají 
závazku členského státu nebo Unie, nebo 
omezit hodnotu nekrytých pozic ve 
swapech úvěrového selhání týkajících se 
závazku členského státu nebo Unie, do 
kterých mohou fyzické nebo právnické 
osoby vstupovat, v případě nepříznivých 
událostí nebo vývoje, které představují 
vážné ohrožení finanční stability či důvěry 
na trhu v daném členském státě nebo 
v jednom či více dalších členských státech.

a) nastaly nepříznivé události nebo 
nepříznivý vývoj, které představují vážné 
ohrožení finanční stability nebo důvěry na 
trhu v daném členském státě či jednom 
nebo několika dalších členských státech;
b) uvedené opatření je nezbytné pro řešení 
této situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření nebude mít škodlivý účinek 
na efektivnost finančních trhů, včetně 
snížení likvidity na těchto trzích nebo 
vzniku nejistoty mezi účastníky trhu, který 
by byl neúměrný vzhledem k přínosům 
opatření.
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Or. en

Odůvodnění

Mělo by se přidat ustanovení, které by vyloženě odkazovalo na zásadu proporcionality.

Pozměňovací návrh 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření podle odstavce 1 se může 
použít pro určitou třídu transakcí se 
swapy úvěrového selhání nebo pro 
konkrétní transakce se swapy úvěrového 
selhání. Opatření se může použít za 
okolností stanovených příslušným 
orgánem nebo se ho mohou týkat výjimky 
stanovené tímto orgánem. Zejména 
mohou být stanoveny výjimky, které se 
použijí pro činnosti v rámci tvorby trhu
a činnosti na primárním trhu.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
příslušný orgán členského státu, který 
vydal příslušný státní dluhopis, nepřijal 
obdobné opatření.

Or. en

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné, aby iniciativa byla na straně dotčeného členského státu, mají-li být 
přijata opatření týkající se swapů úvěrového selhání.

Pozměňovací návrh 466
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušný orgán, který učinil opatření 
podle odstavce 1, může požádat orgán 
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ESA (ESMA), aby uvážil uplatnění svých 
pravomocí podle čl. 24 odst.1 písm.c) v 
případě, že nastaly nepříznivé události 
nebo nepříznivý vývoj, které vyžadují 
zásah na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže cena finančního nástroje 
v obchodním systému během jednoho dne 
obchodování poklesne oproti závěrečné 
ceně v tomto systému z předchozího dne 
obchodování o hodnotu uvedenou 
v odstavci 4, příslušný orgán domovského 
členského státu tohoto obchodního systému 
posoudí, zda není vhodné uložit fyzickým 
nebo právnickým osobám zákaz nebo 
omezení ohledně provádění krátkých 
prodejů tohoto finančního nástroje v daném 
obchodním systému nebo jinak omezit 
transakce s tímto finančním nástrojem 
v tomto obchodním systému, aby se 
předešlo chaotickému poklesu ceny tohoto 
finančního nástroje.

1. Jestliže cena finančního nástroje 
v obchodním systému během jednoho dne 
obchodování poklesne oproti závěrečné 
ceně v tomto systému z předchozího dne 
obchodování o hodnotu uvedenou 
v odstavci 4, příslušný orgán domovského 
členského státu tohoto obchodního systému 
může posoudit, zda není vhodné uložit 
fyzickým nebo právnickým osobám zákaz 
nebo omezení ohledně provádění krátkých 
prodejů tohoto finančního nástroje v daném 
obchodním systému nebo jinak omezit 
transakce s tímto finančním nástrojem 
v tomto obchodním systému, aby se 
předešlo chaotickému poklesu ceny tohoto 
finančního nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Pokud to příslušný orgán členského státu považuje za vhodné, měl by být podporován při 
provádění vlastních kontrol volatility za účelem odvrácení exekuce v případě, že dojde 
k dramatické změně ceny akcií. Je však třeba poznamenat, že krátký prodej by neměl být 
pozastaven pouze proto, že cena akcií se snížila o více než konkrétní procento, jelikož některé 
akcie kolísají mnohem více než ostatní a mohou se objevit velké propady, jež jsou důsledkem 
několika legitimních příčin.
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Pozměňovací návrh 468
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže cena finančního nástroje 
v obchodním systému během jednoho dne 
obchodování poklesne oproti závěrečné 
ceně v tomto systému z předchozího dne 
obchodování o hodnotu uvedenou 
v odstavci 4, příslušný orgán domovského 
členského státu tohoto obchodního systému 
posoudí, zda není vhodné uložit fyzickým 
nebo právnickým osobám zákaz nebo 
omezení ohledně provádění krátkých 
prodejů tohoto finančního nástroje v daném 
obchodním systému nebo jinak omezit 
transakce s tímto finančním nástrojem 
v tomto obchodním systému, aby se 
předešlo chaotickému poklesu ceny tohoto 
finančního nástroje.

1. Jestliže cena finančního nástroje 
v obchodním systému během jednoho dne 
obchodování poklesne oproti závěrečné 
ceně v tomto systému z předchozího dne 
obchodování o hodnotu uvedenou 
v odstavci 4, příslušný orgán domovského 
členského státu tohoto obchodního systému 
může posoudit, zda není vhodné uložit 
fyzickým nebo právnickým osobám zákaz 
nebo omezení ohledně provádění krátkých 
prodejů tohoto finančního nástroje v daném 
obchodním systému nebo jinak omezit 
transakce s tímto finančním nástrojem 
v tomto obchodním systému, aby se 
předešlo chaotickému poklesu ceny tohoto 
finančního nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít volnost rozhodovat o tom, za jakých okolností se rozhodnou pro 
využití funkce „pojistky“, poklesne-li cena alespoň o 10 %.

Pozměňovací návrh 469
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže příslušný orgán usoudí podle 
prvního pododstavce, že je uvedený postup 
vhodný, pak v případě akcií nebo 
dluhopisů uloží osobám zákaz nebo 
omezení ohledně provádění krátkého 
prodeje v daném obchodním systému nebo 

Jestliže příslušný orgán usoudí podle 
prvního pododstavce, že je uvedený postup 
vhodný, pak v případě akcií nebo
dluhopisů může uložit osobám zákaz nebo 
omezení ohledně provádění krátkého 
prodeje v daném obchodním systému nebo 
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v případě jiného druhu finančních nástrojů 
omezí transakce s daným finančním 
nástrojem v tomto obchodním systému.

v případě jiného druhu finančních nástrojů 
omezí transakce s daným finančním 
nástrojem v tomto obchodním systému 
a uveřejní důvody, které ho k tomu vedly.

Or. en

Odůvodnění

Pokud to příslušný orgán členského státu považuje za vhodné, měl by být podporován při 
provádění vlastních kontrol volatility za účelem odvrácení exekuce v případě, že dojde 
k dramatické změně ceny akcií. Je však třeba poznamenat, že krátký prodej by neměl být 
pozastaven pouze proto, že cena akcií se snížila o více než konkrétní procento, jelikož některé 
akcie kolísají mnohem více než ostatní a mohou se objevit velké propady, jež jsou důsledkem 
několika legitimních příčin.

Pozměňovací návrh 470
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže příslušný orgán usoudí podle 
prvního pododstavce, že je uvedený postup 
vhodný, pak v případě akcií nebo 
dluhopisů uloží osobám zákaz nebo 
omezení ohledně provádění krátkého 
prodeje v daném obchodním systému nebo 
v případě jiného druhu finančních nástrojů 
omezí transakce s daným finančním 
nástrojem v tomto obchodním systému.

Jestliže příslušný orgán usoudí podle 
prvního pododstavce, že je uvedený postup 
vhodný, pak v případě akcií nebo 
dluhopisů může uložit osobám zákaz nebo 
omezení ohledně provádění krátkého 
prodeje v daném obchodním systému nebo 
v případě jiného druhu finančních nástrojů 
omezí transakce s daným finančním 
nástrojem v tomto obchodním systému.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít volnost rozhodovat o tom, za jakých okolností se rozhodnou pro 
využití funkce „pojistky“, poklesne-li cena alespoň o 10 %.
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Pozměňovací návrh 471
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření se použije na období končící 
nejpozději koncem dne obchodování 
následujícího po dni obchodování, v němž 
k poklesu ceny došlo.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít volnost rozhodovat o tom, za jakých okolností se rozhodnou pro 
využití funkce „pojistky“, poklesne-li cena alespoň o 10 %.

Pozměňovací návrh 472
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření se použije na období končící 
nejpozději koncem dne obchodování 
následujícího po dni obchodování, v němž 
k poklesu ceny došlo.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření se použije na období končící 
nejpozději koncem dne obchodování 

2. Opatření se omezuje na období 



AM\854948CS.doc 79/105 PE456.805v02-00

CS

následujícího po dni obchodování, v němž 
k poklesu ceny došlo.

přiměřené rozsahu propadu cen.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření se použije na období končící 
nejpozději koncem dne obchodování 
následujícího po dni obchodování, v němž 
k poklesu ceny došlo.

2. Opatření se omezí na dobu, která 
odpovídá období, v němž k poklesu ceny 
došlo.

Or. de

Pozměňovací návrh 475
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření se použije za okolností 
stanovených příslušným orgánem nebo se 
ho týkají výjimky stanovené tímto 
orgánem. Zejména mohou být stanoveny 
výjimky, které se použijí pro činnosti 
v rámci tvorby trhu a činnosti na 
primárním trhu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít volnost rozhodovat o tom, za jakých okolností se rozhodnou pro 
využití funkce „pojistky“, poklesne-li cena alespoň o 10 %.
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Pozměňovací návrh 476
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokles hodnoty činí v případě akcií 
10 % nebo více a v případě jiných tříd 
finančních nástrojů hodnotu, kterou 
stanoví Komise.

vypouští se

Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 a za 
podmínek uvedených v článcích 37 a 38 
stanoví pokles hodnoty u finančních 
nástrojů jiných než akcie, a to 
s přihlédnutím ke zvláštním vlastnostem 
každé třídy finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít volnost rozhodovat o tom, za jakých okolností se rozhodnou pro 
využití funkce „pojistky“, poklesne-li cena alespoň o 10 %.

Pozměňovací návrh 477
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokles hodnoty činí v případě akcií 
10 % nebo více a v případě jiných tříd 
finančních nástrojů hodnotu, kterou 
stanoví Komise.

4. Pokles hodnoty zpracuje orgán ESA 
(ESMA) při zohlednění toho, že existují 
významné rozdíly ve volatilitě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 478
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokles hodnoty činí v případě akcií 
10 % nebo více a v případě jiných tříd 
finančních nástrojů hodnotu, kterou 
stanoví Komise.

4. Pokles hodnoty zpracuje orgán ESA 
(ESMA) při zohlednění toho, že existují 
významné rozdíly ve volatilitě.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokles hodnoty činí v případě akcií 
10 % nebo více a v případě jiných tříd 
finančních nástrojů hodnotu, kterou 
stanoví Komise.

4. Částku představující pokles hodnoty, 
stanoví příslušný orgán na individuálním 
základě. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud to příslušný orgán členského státu považuje za vhodné, měl by být podporován při 
provádění vlastních kontrol volatility za účelem odvrácení exekuce v případě, že dojde 
k dramatické změně ceny akcií. Je však třeba poznamenat, že krátký prodej by neměl být 
pozastaven pouze proto, že cena akcií se snížila o více než konkrétní procento, jelikož některé 
akcie kolísají mnohem více než ostatní a mohou se objevit velké propady, jež jsou důsledkem 
několika legitimních příčin.

Pozměňovací návrh 480
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 a za 
podmínek uvedených v článcích 37 a 38 
stanoví pokles hodnoty u finančních 
nástrojů jiných než akcie, a to 
s přihlédnutím ke zvláštním vlastnostem 
každé třídy finančních nástrojů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud to příslušný orgán členského státu považuje za vhodné, měl by být podporován při 
provádění vlastních kontrol volatility za účelem odvrácení exekuce v případě, že dojde 
k dramatické změně ceny akcií. Je však třeba poznamenat, že krátký prodej by neměl být 
pozastaven pouze proto, že cena akcií se snížila o více než konkrétní procento, jelikož některé 
akcie kolísají mnohem více než ostatní a mohou se objevit velké propady, jež jsou důsledkem 
několika legitimních příčin.

Pozměňovací návrh 481
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na Komisi se přenášejí pravomoci 
přijmout regulační technické normy 
stanovující způsob výpočtu 10% poklesu 
u akcií a poklesu hodnoty stanoveného 
Komisí podle odstavce 4.

vypouští se

Regulační normy uvedené v prvním
pododstavci se přijmou v souladu s články 
[7 až 7d] nařízení (EU) č. …/….[nařízení 
o orgánu ESMA].
Orgán ESMA předloží Komisi návrhy 
těchto regulačních technických norem 
nejpozději do [31. prosince 2011].

Or. en
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Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít volnost rozhodovat o tom, za jakých okolností se rozhodnou pro 
využití funkce „pojistky“, poklesne-li cena alespoň o 10 %.

Pozměňovací návrh 482
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na Komisi se přenášejí pravomoci 
přijmout regulační technické normy 
stanovující způsob výpočtu 10% poklesu 
u akcií a poklesu hodnoty stanoveného 
Komisí podle odstavce 4.

vypouští se

Regulační normy uvedené v prvním 
pododstavci se přijmou v souladu s články 
[7 až 7d] nařízení (EU) č. …/….[nařízení 
o orgánu ESMA].
Orgán ESMA předloží Komisi návrhy 
těchto regulačních technických norem 
nejpozději do [31. prosince 2011].

Or. en

Odůvodnění

Pokud to příslušný orgán členského státu považuje za vhodné, měl by být podporován při 
provádění vlastních kontrol volatility za účelem odvrácení exekuce v případě, že dojde 
k dramatické změně ceny akcií. Je však třeba poznamenat, že krátký prodej by neměl být 
pozastaven pouze proto, že cena akcií se snížila o více než konkrétní procento, jelikož některé 
akcie kolísají mnohem více než ostatní a mohou se objevit velké propady, jež jsou důsledkem 
několika legitimních příčin.

Pozměňovací návrh 483
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na Komisi se přenášejí pravomoci 
přijmout regulační technické normy 
stanovující způsob výpočtu 10% poklesu 
u akcií a poklesu hodnoty stanoveného 
Komisí podle odstavce 4.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud to příslušný orgán členského státu považuje za vhodné, měl by být podporován při 
provádění vlastních kontrol volatility za účelem odvrácení exekuce v případě, že dojde 
k dramatické změně ceny akcií. Je však třeba poznamenat, že krátký prodej by neměl být 
pozastaven pouze proto, že cena akcií se snížila o více než konkrétní procento, jelikož některé 
akcie kolísají mnohem více než ostatní a mohou se objevit velké propady, jež jsou důsledkem 
několika legitimních příčin.

Pozměňovací návrh 484
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA předloží Komisi návrhy 
těchto regulačních technických norem 
nejpozději do [31. prosince 2011].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud to příslušný orgán členského státu považuje za vhodné, měl by být podporován při 
provádění vlastních kontrol volatility za účelem odvrácení exekuce v případě, že dojde 
k dramatické změně ceny akcií. Je však třeba poznamenat, že krátký prodej by neměl být 
pozastaven pouze proto, že cena akcií se snížila o více než konkrétní procento, jelikož některé 
akcie kolísají mnohem více než ostatní a mohou se objevit velké propady, jež jsou důsledkem 
několika legitimních příčin.
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Pozměňovací návrh 485
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uložené podle článků 16 až 18 je 
platné na počáteční dobu nanejvýš tří 
měsíců ode dne zveřejnění oznámení 
uvedeného v článku 21.

Opatření může být obnoveno na další 
období nanejvýš tří měsíců v případě, že 
důvody, které vedly k jeho přijetí, trvají 
i nadále. Není-li opatření po uplynutí 
uvedené tříměsíční lhůty obnoveno, 
pozbude automaticky platnosti.

Or. en

Odůvodnění

Článek 20 by měl ujasnit, že opatření bude po jisté době ukončeno, nedojde-li k jeho obnovení 
podle tohoto ustanovení, k čemuž může dojít pouze tehdy, existují-li k tomu i nadále důvody. 

Pozměňovací návrh 486
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Takové opatření může být obnovováno na 
další období, z nichž žádné nepřekročí 
dobu tří měsíců.

Opatření může být obnovováno na další 
období, z nichž žádné nepřekročí dobu tří 
měsíců v případě, že důvody, které vedly 
k jeho přijetí, trvají i nadále. Není-li 
opatření po uplynutí uvedené tříměsíční 
lhůty obnoveno, pozbude automaticky 
platnosti.

Or. en

Odůvodnění

Článek 20 by měl ujasnit, že opatření bude po jisté době ukončeno, nedojde-li k jeho obnovení 
podle tohoto ustanovení, k čemuž může dojít pouze tehdy, existují-li k tomu i nadále důvody. 
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Pozměňovací návrh 487
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Takové opatření může být obnovováno na 
další období, z nichž žádné nepřekročí 
dobu tří měsíců.

Každé takové opatření může být 
prodlouženo o lhůtu odpovídající 
závažnosti narušení trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 488
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Takové opatření může být obnovováno na 
další období, z nichž žádné nepřekročí 
dobu tří měsíců.

Takové opatření může být obnovováno na 
další období podle závažnosti narušení 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Sylvie Goulard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poté, co obdrží od příslušného úřadu 
oznámení o zákazu nebo omezení 
fyzických nebo právnických osob ohledně
provádění krátkých prodejů tohoto 
finančního nástroje v daném obchodním 
systému nebo jiného omezení transakcí 
s tímto finančním nástrojem v tomto 
obchodním systému, aby se předešlo 
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chaotickému poklesu ceny tohoto
finančního nástroje podle článku 19, 
může orgán ESA (ESMA) učinit nutná 
opatření podle článku 9 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

Tohoto ustanovení je třeba pro udělení úlohy koordinátora orgánu ESMA v případě, kdy daný 
finanční nástroj je v Evropě obchodován v několika systémech, z nichž je každý monitorován 
svým příslušným dozorčím orgánem.    

Pozměňovací návrh 490
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud příslušný orgán navrhne přijetí 
nebo přijme opatření v rozporu se 
stanoviskem orgánu ESMA podle 
odstavce 2 nebo odmítne přijmout 
opatření v rozporu se stanoviskem orgánu 
ESMA podle uvedeného odstavce, 
neprodleně na svých internetových 
stránkách zveřejní oznámení s úplným 
vysvětlením důvodů, které jej k tomu 
vedou.

3. Pokud se orgán ESA (ESMA) domnívá, 
že by mělo být zavedeno opatření na 
úrovni Unie, jeho rozhodnutí je pro 
příslušné orgány závazné. 

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl mít možnost zavádět opatření na úrovni Unie. 
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Pozměňovací návrh 491
Syed Kamall

Návrh nařízení
Článek 24 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 vypouští se
Intervenční pravomoci orgánu ESMA

1. V souladu s čl. [6a odst. 5] nařízení 
(EU) č. …/…. [nařízení o orgánu ESMA] 
orgán ESMA v případě, že jsou splněny 
všechny podmínky uvedené v odstavci 2, 
přijme jedno nebo několik z těchto 
opatření:
a) uloží fyzickým nebo právnickým 
osobám, které mají čisté krátké pozice ve 
vztahu k určitému finančnímu nástroji 
nebo třídě finančních nástrojů, aby 
oznámily příslušnému orgánu nebo 
zveřejnily podrobné informace 
o veškerých takových pozicích;
b) uloží zákaz nebo podmínky týkající se 
fyzických nebo právnických osob, které 
provádějí krátký prodej nebo transakce, 
které vytvářejí finanční nástroj nebo se 
vztahují k finančnímu nástroji, 
a důsledkem nebo jedním z důsledků 
těchto transakcí je, že daná fyzická nebo 
právnická osoba získá finanční výhodu, 
dojde-li k poklesu ceny nebo hodnoty 
jiného finančního nástroje;
c) uloží fyzickým nebo právnickým 
osobám omezení ohledně provádění 
transakcí se swapy úvěrového selhání, 
které se týkají závazku členského státu 
nebo Unie, nebo omezí hodnotu nekrytých 
pozic ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, do kterých mohou fyzické nebo 
právnické osoby vstupovat;
d) zakáže fyzickým nebo právnickým 
osobám provádění transakcí týkajících se 
určitého finančního nástroje nebo omezí 
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hodnotu transakcí s tímto finančním 
nástrojem, které se smějí provádět.
Opatření se může použít za okolností 
stanovených relevantním příslušným 
orgánem nebo se ho mohou týkat výjimky 
stanovené tímto orgánem. Zejména 
mohou být stanoveny výjimky, které se 
použijí pro činnosti v rámci tvorby trhu 
a činnosti na primárním trhu.
2. Orgán ESMA přijme rozhodnutí podle 
odstavce 1 pouze v případě, že jsou 
splněny všechny tyto podmínky:
a) opatření uvedená v odst. 1 písm. a) 
až d) reagují na ohrožení správného 
fungování a integrity finančních trhů 
nebo stability celého finančního systému 
v Unii nebo jeho části a situace má 
přeshraniční důsledky;
b) příslušný orgán nebo příslušné orgány 
nepřijaly opatření k řešení dané hrozby 
nebo přijatá opatření na tuto hrozbu 
nereagují dostatečně.
3. Při přijímání opatření uvedených 
v odstavci 1 vezme orgán ESMA v úvahu, 
v jakém rozsahu opatření:
a) bude významně řešit danou hrozbu pro 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo pro stabilitu celého finančního 
systému v Unii nebo jeho části nebo 
významně zlepší schopnost příslušných 
orgánů tuto hrozbu monitorovat;
b) nepovede ke vzniku rizika regulatorní 
arbitráže;
c) nebude mít škodlivý účinek na 
efektivnost finančních trhů, včetně snížení 
likvidity na těchto trzích nebo vzniku 
nejistoty mezi účastníky trhu, který by byl 
neúměrný vzhledem k přínosům opatření.
Pokud příslušný orgán nebo příslušné 
orgány přijaly opatření podle článku 16, 
17 nebo 18, může orgán ESMA přijmout 
kterékoli z opatření uvedených 
v odstavci 1, aniž by vydával stanovisko
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stanovené v článku 23.
4. Před tím, než se rozhodne uložit nebo 
obnovit kterékoli z opatření uvedených 
v odstavci 1, konzultuje orgán ESMA ve 
vhodných případech Evropskou radu pro 
systémová rizika a další relevantní 
orgány.
5. Před tím, než se rozhodne uložit nebo 
obnovit kterékoli z opatření uvedených 
v odstavci 1, oznámí orgán ESMA 
příslušným orgánům opatření, které 
navrhuje. Oznámení obsahuje údaje 
o navrhovaných opatřeních, třídě 
finančních nástrojů a transakcí, pro které 
se opatření použijí, důkazech, z nichž 
vychází odůvodnění opatření, a zamýšlené 
době, kdy mají opatření nabýt účinku.
6. Oznámení se podá nejpozději 24 hodin 
před zamýšlenou dobou, kdy má opatření 
nabýt účinku nebo být obnoveno. Za 
výjimečných okolností může orgán ESMA 
podat oznámení později než 24 hodin před 
zamýšlenou dobou nabytí účinku 
opatření, pokud uvedenou 24hodinovou 
lhůtu není možné dodržet.
7. Orgán ESMA na svých internetových 
stránkách zveřejní oznámení o každém 
rozhodnutí uložit nebo obnovit opatření 
uvedené v odstavci 1. Toto oznámení 
obsahuje alespoň tyto údaje:
a) uložená opatření, včetně nástrojů 
a třídy transakcí, pro které se opatření 
použijí, a trvání těchto opatření;
b) důvody, proč orgán ESMA zastává 
stanovisko, že je opatření nezbytné uložit, 
včetně důkazů, o něž se tyto důvody 
opírají.
8. Opatření nabude účinku v okamžiku 
zveřejnění oznámení nebo v době uvedené 
v oznámení, která je pozdější než doba 
jeho zveřejnění, a použije se pouze pro 
transakce provedené poté, co opatření 
nabylo účinku.
9. Orgán ESMA svá opatření uvedená v 
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odstavci 1 přezkoumává ve vhodných 
intervalech a alespoň jednou za tři měsíce. 
Není-li opatření obnoveno po uplynutí 
uvedené tříměsíční lhůty, jeho platnost 
automaticky skončí. K obnovení opatření 
se použijí odstavce 2 až 8.
10. Opatření přijaté orgánem ESMA 
podle tohoto článku má přednost před 
veškerými předchozími opatřeními, která 
přijal příslušný orgán podle oddílu 1.

Or. en

Odůvodnění

Toto přesahuje pravomoci orgánu ESMA stanovené v KOM (2009) č.503. Úkol orgánu ESMA 
by měl být omezen na koordinaci podle článku 23.  Není vhodné, aby orgán ESMA mohl 
zasahovat přímo a uvalovat povinnosti na fyzické a právnické osoby. To by oránu ESMA 
propůjčilo významnou diskreční pravomoc obecné platnosti ve velmi citlivé politické oblasti, 
což není v souladu se Smlouvou. 

Pozměňovací návrh 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uloží fyzickým nebo právnickým 
osobám, které mají čisté krátké pozice ve 
vztahu k určitému finančnímu nástroji 
nebo třídě finančních nástrojů, aby 
oznámily příslušnému orgánu nebo 
zveřejnily podrobné informace o veškerých 
takových pozicích;

a) uloží fyzickým nebo právnickým 
osobám, které mají čisté krátké pozice ve 
vztahu k akciím přijatým k obchodování 
v obchodním systému, aby oznámily 
příslušnému orgánu nebo zveřejnily 
podrobné informace o veškerých takových 
pozicích, které převyšují práh uvedený 
v čl. 7 odst. 2;

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné svěřit orgánu ESMA rozsáhlé pravomoci požadovat zveřejňování nebo omezovat 
obchodování s nespecifikovanými finančními nástroji, neexistují-li důkazy o tom, že krátký 
prodej těchto nástrojů přispívá k finanční nestabilitě.  Požadavek na zveřejnění ex post, tj. 
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s nižšími prahy v případě, kdy se to neočekávalo v době uskutečňování transakcí, vytváří 
nejistotu, ale také negativní dopady ve vztahu ke zveřejňování, tj. vytěsňování z krátkých pozic 
atd.

Pozměňovací návrh 493
Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uloží fyzickým nebo právnickým 
osobám omezení ohledně provádění 
transakcí se swapy úvěrového selhání, 
které se týkají závazku členského státu 
nebo Unie, nebo omezí hodnotu nekrytých 
pozic ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, do kterých mohou fyzické nebo 
právnické osoby vstupovat;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uloží fyzickým nebo právnickým 
osobám omezení ohledně provádění 
transakcí se swapy úvěrového selhání, 
které se týkají závazku členského státu 
nebo Unie, nebo omezí hodnotu nekrytých 
pozic ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, do kterých mohou fyzické nebo 
právnické osoby vstupovat;

c) uloží fyzickým nebo právnickým 
osobám omezení ohledně provádění 
transakcí se swapy úvěrového selhání, 
které se týkají závazku členského státu,
Unie nebo systémově důležité instituce, 
která má sídlo nebo je usazena v Unii, 
nebo omezí hodnotu nekrytých pozic ve 
swapech úvěrového selhání týkajících se 
závazku členského státu, Unie nebo 
systémově důležité instituce, která má 
sídlo nebo je usazena v Unii, do kterých 
mohou fyzické nebo právnické osoby 
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vstupovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zakáže fyzickým nebo právnickým 
osobám provádění transakcí týkajících se 
určitého finančního nástroje nebo omezí 
hodnotu transakcí s tímto finančním 
nástrojem, které se smějí provádět.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem písmena d) je patrně zahrnout swapy úvěrového selhání, uvedená formulace je však 
nepřijatelná. 

Pozměňovací návrh 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření se může použít za okolností 
stanovených relevantním příslušným
orgánem nebo se ho mohou týkat výjimky 
stanovené tímto orgánem. Zejména mohou 
být stanoveny výjimky, které se použijí pro 
činnosti v rámci tvorby trhu a činnosti na 
primárním trhu.

Opatření se může použít za okolností 
stanovených příslušnými orgány nebo se 
ho mohou týkat výjimky stanovené tímto 
orgánem. Zejména mohou být stanoveny 
výjimky, které se použijí pro činnosti 
v rámci tvorby trhu a činnosti na 
primárním trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba zohlednit potřebu poskytnout výjimky pro tvůrce trhu a primární dealery. Text je 
pozměněn, jelikož stanovení toho, kdo je v dané zemi považován za tvůrce trhu, bude úkolem 
příslušných orgánů členských států. 

Pozměňovací návrh 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před tím, než se rozhodne uložit nebo 
obnovit kterékoli z opatření uvedených 
v odstavci 1, konzultuje orgán ESMA ve 
vhodných případech Evropskou radu pro 
systémová rizika a další relevantní orgány.

4. Před tím, než se rozhodne uložit nebo 
obnovit kterékoli z opatření uvedených 
v odstavci 1, konzultuje orgán ESA 
(ESMA) Evropskou radu pro systémová 
rizika a ve vhodných případech další 
relevantní orgány.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí orgánu ESMA zavést opatření proti krátkému prodeji má 
dopad na finanční stabilitu, bylo by možná vhodné si vždy vyžádat stanovisko Evropské rady 
pro systémová rizika.

Pozměňovací návrh 498
Syed Kamall

Návrh nařízení
Článek 25 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 vypouští se
Upřesnění nepříznivých událostí 

a nepříznivého vývoje
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 a za 



AM\854948CS.doc 95/105 PE456.805v02-00

CS

podmínek uvedených v článcích 37 a 38 
přijme opatření stanovující kritéria 
a faktory, které příslušné orgány a orgán 
ESMA zohlední při určování, zda nastaly 
nepříznivé události nebo nepříznivý vývoj 
uvedené v článcích 16, 17, 18 a 23 
a objevily se hrozby uvedené v čl. 24 odst. 
2 písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Není možné ani vhodné se pokoušet předem stanovit veškerá kritéria a faktory, které mohou 
vést příslušný orgán k závěru, že došlo k nepříznivé události nebo nepříznivému vývoji.  Záleží 
na povaze krizové situace, ke které může dojít v důsledku nepředvídaných okolností, 
a uskutečnění navrhovaného ustanovení na 2. legislativní  úrovni, což omezí schopnost 
členských států učinit v krizové situaci vhodná opatření. 

Pozměňovací návrh 499
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA může na žádost jednoho 
nebo několika příslušných orgánů nebo 
z vlastního podnětu vést šetření týkající se 
určité otázky nebo určitého jednání 
souvisejících s krátkým prodejem nebo 
s používáním swapů úvěrového selhání, 
a to s cílem posoudit, zda tato otázka nebo 
jednání nepředstavují potenciální hrozbu 
pro finanční stabilitu nebo důvěru na trhu
v Unii.

Orgán ESA (ESMA) může na žádost 
jednoho nebo několika příslušných orgánů, 
Evropského parlamentu, Rady nebo 
Komise nebo z vlastního podnětu vést 
šetření týkající se určité otázky nebo 
určitého jednání souvisejících s krátkým 
prodejem nebo s používáním swapů 
úvěrového selhání, a to s cílem posoudit, 
zda tato otázka nebo jednání nepředstavují 
potenciální hrozbu pro stabilitu finančního 
systému v Unii a poskytne vhodná 
doporučení k činnosti příslušným 
kompetentním orgánům. 

Or. en
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Odůvodnění

Pravomoc musí být v souladu s čl. 22 odst. 4 nařízení ESMA:   „Na žádost jednoho nebo více 
příslušných orgánů, Rady, Evropského parlamentu nebo Komise, nebo z vlastní iniciativy 
může bankovní orgán provádět šetření u určitého typu finančních institucí nebo typu produktu 
nebo způsobu chování s cílem posoudit případné hrozby pro stabilitu finančního systému 
a doporučit dotčeným příslušným orgánům vhodná opatření“.

Pozměňovací návrh 500
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA zveřejní zprávu obsahující 
jeho zjištění a případná doporučení týkající 
se této otázky nebo jednání.

Orgán ESMA zveřejní zprávu obsahující 
jeho zjištění a případná doporučení týkající 
se této otázky nebo jednání do tří měsíců
ode dne, kdy bylo zahájeno šetření. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby orgán ESMA byl odpovědný a zpráva byla včas zveřejněna. 

Pozměňovací návrh 501
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povinnost zachovávat služební tajemství 
platí pro všechny fyzické nebo právnické 
osoby, které pracují nebo pracovaly pro 
příslušný orgán nebo pro jakýkoli orgán či 
fyzickou nebo právnickou osobu, na něž 
příslušný orgán přenesl úkoly, včetně 
auditorů a odborníků, s nimiž příslušný 
orgán uzavřel smlouvu. Informace, které 

1. Povinnost zachovávat služební tajemství 
platí pro všechny fyzické nebo právnické 
osoby, které pracují nebo pracovaly pro 
příslušný orgán nebo pro jakýkoli orgán či 
fyzickou nebo právnickou osobu, na něž 
příslušný orgán přenesl úkoly, včetně 
auditorů a odborníků, s nimiž příslušný 
orgán uzavřel smlouvu. Důvěrné
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jsou předmětem služebního tajemství, 
nesmějí být sděleny žádným jiným 
fyzickým nebo právnickým osobám ani 
orgánům s výjimkou případů, kdy je to 
nezbytné pro účely soudního řízení.

informace, které jsou předmětem 
služebního tajemství, nesmějí být sděleny 
žádným jiným fyzickým nebo právnickým 
osobám ani orgánům s výjimkou případů, 
kdy je to nezbytné pro účely soudního 
řízení.

Or. en

Odůvodnění

Lepším přístupem bude nejprve specifikovat, které informace jsou důvěrné, a poté které 
informace jsou také předmětem služebního tajemství. Zdá se zbytečné, aby byly důvěrné 
automaticky všechny informace, jelikož některé informace předávané mezi příslušnými orgány 
mohou být naprosto neproblematické povahy.  

Pozměňovací návrh 502
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré informace vyměněné mezi 
příslušnými orgány podle tohoto nařízení 
se považují za důvěrné s výjimkou případů,
kdy příslušný orgán v okamžiku jejich 
předání uvede, že dané informace mohou 
být sdělovány nebo kdy je jejich sdělení 
nezbytné pro účely soudního řízení.

2. Veškeré informace, které se týkají
obchodních nebo provozních podmínek  
a jiných ekonomických či osobních 
záležitostí vyměněné mezi příslušnými 
orgány podle tohoto nařízení se považují 
po dobu maximálně 20 let za důvěrné 
a podléhají služebnímu tajemství
s výjimkou případů, kdy příslušný orgán 
v okamžiku jejich předání uvede, že dané 
informace mohou být sdělovány..

Or. en

Odůvodnění

Lepším přístupem bude nejprve specifikovat, které informace jsou důvěrné, a poté které 
informace jsou také předmětem služebního tajemství.  Zdá se zbytečné, aby byly důvěrné 
automaticky všechny informace, jelikož některé informace předávané mezi příslušnými orgány 
mohou být naprosto neproblematické povahy.  
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Pozměňovací návrh 503
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O žádosti uvedené v prvním pododstavci 
příslušný orgán uvědomí orgán ESMA.
V případě šetření nebo kontroly 
s přeshraničním prvkem toto šetření nebo 
kontrolu koordinuje orgán ESMA.

O žádosti uvedené v prvním pododstavci 
příslušný orgán uvědomí orgán ESA 
(ESMA).

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, proč by mělo být třeba orgánu ESMA ke koordinaci šetření nebo kontroly
s přeshraničním prvkem. Spolupráce mezi regulačními orgány je v této oblasti již dobře 
zajištěna.  Tuto úlohu by měl orgán ESMA vykonávat jen v případě porušení tohoto nařízení, 
pokud regulační orgán nespolupracuje. 

Pozměňovací návrh 504
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O žádosti uvedené v prvním pododstavci 
příslušný orgán uvědomí orgán ESMA. 
V případě šetření nebo kontroly 
s přeshraničním prvkem toto šetření nebo 
kontrolu koordinuje orgán ESMA.

O žádosti uvedené v prvním pododstavci 
příslušný orgán uvědomí orgán ESA 
(ESMA). V případě šetření nebo kontroly 
s přeshraničním prvkem toto šetření nebo 
kontrolu koordinuje na žádost příslušného 
orgánu orgán ESA (ESMA).

Or. en

Odůvodnění

Není nutné, aby orgán ESMA koordinoval vyšetřování v případě, že příslušné orgány mohou 
věc vyřešit samostatně. 
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Pozměňovací návrh 505
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uzavřou s příslušnými 
orgány třetích zemí dohody o spolupráci, 
týkající se výměny informací s příslušnými 
orgány ve třetích zemích, vymáhání 
povinností vyplývajících z tohoto nařízení 
v třetích zemích a přijímání obdobných 
opatření příslušného orgánu, která doplní 
opatření přijatá podle kapitoly V.

Příslušné orgány vyvinou nejvyšší úsilí 
s cílem uzavřít s příslušnými orgány třetích 
zemí dohody o spolupráci, týkající se 
výměny informací s příslušnými orgány ve 
třetích zemích, vymáhání povinností 
vyplývajících z tohoto nařízení v třetích
zemích a přijímání obdobných opatření 
příslušného orgánu, která doplní opatření 
přijatá podle kapitoly V.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o vylepšení textu, neboť ten jinak ukládá příslušným orgánům právní povinnost 
uzavírat dohody o spolupráci, aniž by bylo jasné, co se stane, pokud k tomu nedojde. Je třeba 
rovněž jasně říci, že dohody o spolupráci nesmí ukládat určité povinnosti členským státům 
(např. přijímat reciproční opatření), neboť to by mohlo být v rozporu s ústavami členských 
států a s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 506
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA koordinuje vypracování 
dohod o spolupráci mezi příslušnými 
orgány členských států a relevantními 
příslušnými orgány třetích zemí. Za tímto 
účelem připraví orgán ESMA vzorovou 
dohodu, kterou mohou příslušné orgány 

Orgán ESA (ESMA) koordinuje 
vypracování ujednání o spolupráci mezi 
příslušnými orgány členských států 
a relevantními příslušnými orgány třetích 
zemí. Za tímto účelem připraví orgán ESA 
(ESMA) vzorovou dohodu, kterou mohou 
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použít. příslušné orgány použít.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o vylepšení textu, neboť ten jinak ukládá příslušným orgánům právní povinnost 
uzavírat dohody o spolupráci, aniž by bylo jasné, co se stane, pokud k tomu nedojde. Je třeba 
rovněž jasně říci, že dohody o spolupráci nesmí ukládat určité povinnosti členským státům 
(např. přijímat reciproční opatření), neboť to by mohlo být v rozporu s ústavami členských 
států a s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 507
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány uzavřou dohody 
o spolupráci týkající se výměny informací 
s příslušnými orgány třetích zemí pouze 
v případě, že sdělené informace podléhají 
zárukám dodržování služebního tajemství, 
které jsou alespoň rovnocenné zárukám 
stanoveným v článku 29.Výměna 
informací musí sloužit k plnění úkolů 
dotyčných příslušných orgánů.

3. Příslušné orgány neuzavírají ujednání
o spolupráci s třetími zeměmi, pokud by 
tak vznikly další povinnosti členských 
států nad povinnosti týkající se
poskytování informací. Ujednání o výměně
informací se uzavírají s příslušnými 
orgány třetích zemí pouze v případě, že 
sdělené informace podléhají zárukám 
dodržování služebního tajemství, které jsou 
alespoň rovnocenné zárukám stanoveným
v článku 29. Výměna informací musí 
sloužit k plnění úkolů dotyčných 
příslušných orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o vylepšení textu, neboť ten jinak ukládá příslušným orgánům právní povinnost 
uzavírat dohody o spolupráci, aniž by bylo jasné, co se stane, pokud k tomu nedojde. Je třeba 
rovněž jasně říci, že dohody o spolupráci nesmí ukládat určité povinnosti členským státům 
(např. přijímat reciproční opatření), neboť to by mohlo být v rozporu s ústavami členských 
států a s tímto nařízením.
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Pozměňovací návrh 508
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán členského státu může třetí 
zemi předat údaje a analýzu údajů, jsou-li 
splněny podmínky stanovené v článku 25 
nebo 26 směrnice 95/46/ES, a to pouze 
případ od případu. Příslušný orgán 
členského státu musí být přesvědčen, že je 
předání nezbytné pro účely tohoto nařízení. 
Třetí země nepředá tyto údaje jiné třetí 
zemi bez výslovného písemného povolení 
příslušného orgánu dotčeného členského 
státu.

Příslušný orgán členského státu může třetí 
zemi předat údaje a analýzu údajů, jsou-li 
splněny podmínky stanovené v článku 25 
nebo 26 směrnice 95/46/ES, a to pouze 
případ od případu. Příslušný orgán 
členského státu musí být přesvědčen, že je 
předání nezbytné pro účely tohoto nařízení. 
Údaje budou třetí zemi předány pouze 
tehdy, pokud tato zaručí, že bez 
výslovného písemného povolení 
příslušného orgánu dotčeného členského 
státu nepředá tyto údaje jiné třetí zemi. 

Or. en

Odůvodnění

Vylepšení je navrženo, jelikož patrně není vhodné, aby nařízení samo o sobě uvalovalo 
povinnosti na třetí zemi. 

Pozměňovací návrh 509
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán členského státu sdělí 
informace, které obdržel od příslušného 
orgánu jiného členského státu, příslušnému 
orgánu třetí země pouze v případě, že 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
obdržel výslovný souhlas příslušného 
orgánu, který tyto informace poskytl, 
a v příslušných případech také za 

Příslušný orgán členského státu sdělí  
informace, které jsou podle článku 29 
důvěrné a které obdržel od příslušného 
orgánu jiného členského státu, příslušnému 
orgánu třetí země pouze v případě, že 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
obdržel výslovný souhlas příslušného 
orgánu, který tyto informace poskytl, 
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předpokladu, že se informace sdělují 
výlučně pro účely, ke kterým tento 
příslušný orgán udělil souhlas.

a v příslušných případech také za 
předpokladu, že se informace sdělují 
výlučně pro účely, ke kterým tento 
příslušný orgán udělil souhlas.

Or. en

Odůvodnění

Lepším přístupem bude nejprve specifikovat, které informace jsou důvěrné, a poté které 
informace jsou také předmětem služebního tajemství. 

Pozměňovací návrh 510
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro správní 
opatření, sankce a peněžité tresty 
použitelné v případě porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily jejich uplatňování. 
Stanovená opatření, sankce a tresty musí 
být účinné, přiměřené a odrazující.

Na základě pokynů přijatých orgánem 
ESA (ESMA) a se zohledněním sdělení 
Komise o posílení režimů sankcí v odvětví 
finančních služeb stanoví členské státy
pravidla pro správní opatření, sankce
a peněžité tresty použitelné v případě 
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily jejich 
uplatňování. Stanovená opatření, sankce 
a tresty musí být účinné, přiměřené 
a odrazující. 

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro správní 
opatření, sankce a peněžité tresty 

Členské státy stanoví v souladu se  
základními zásadami svého vnitrostátního 
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použitelné v případě porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily jejich uplatňování. 
Stanovená opatření, sankce a tresty musí 
být účinné, přiměřené a odrazující.

práva pravidla pro správní opatření, sankce 
a peněžité tresty použitelné v případě 
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily jejich 
uplatňování. Stanovená opatření, sankce 
a tresty musí být účinné, přiměřené 
a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je třeba ujasnit, aby nedošlo k výkladu, který by mohl ohrozit základní zásady 
zakotvené v ústavách členských států. 

Pozměňovací návrh 512
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy tato pravidla oznámí Komisi 
nejpozději do [1. července 2012] 
a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny těchto pravidel.

Členské státy tato pravidla oznámí orgánu 
ESA (ESMA) a  Komisi do [1. července 
2012] a neprodleně jí oznámí veškeré 
následné změny těchto pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. června 2014 předloží Komise po 
projednání s příslušnými orgány a orgánem 
ESMA Radě a Evropskému parlamentu 
zprávu o:

Do 30. června 2013 předloží Komise po 
projednání s příslušnými orgány a orgánem 
ESA (ESMA) Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o:

Or. en
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Odůvodnění

Pravidla pro zveřejňování uvedená v článku 7 by mohla mít významný dopad na aktivitu na  
finančních trzích, a je tudíž nezbytné, aby byla co nejdříve podrobena přezkumu, který 
zhodnotí jejich přiměřenost.  

Pozměňovací návrh 514
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vhodnosti prahových hodnot pro hlášení 
a zveřejňování podle článků 5, 7 a 8;

a) vhodnosti prahových hodnot pro hlášení 
a sdělování podle článků 5 a 8;

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro zveřejňování uvedená v článku 7 by mohla mít významný dopad na aktivitu na  
finančních trzích, a je tudíž nezbytné, aby byla co nejdříve podrobena přezkumu, který 
zhodnotí jejich přiměřenost.  

Pozměňovací návrh 515
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vhodnost požadavku zveřejňovat, 
sdělovat a stanovovat příslušné prahové 
hodnoty podle článku 7 se zvláštním 
ohledem na dopad těchto požadavků na 
likviditu a volatilitu finančních trhů;

Or. en
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Odůvodnění

Pravidla pro zveřejňování uvedená v článku 7 by mohla mít významný dopad na aktivitu na  
finančních trzích, a je tudíž nezbytné, aby byla co jej dříve podrobena přezkumu, který 
zhodnotí jejich přiměřenost.  

Pozměňovací návrh 516
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 40. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise při zohlednění stanoviska orgánu 
ESA(ESMA) stanoví jednotná pravidla 
pro správní opatření, peněžité tresty a 
sankce nepeněžité povahy použitelné 
v případě porušení ustanovení tohoto 
nařízení. 

Or. en


