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

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

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

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

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých 
aspektech swapů úvěrového selhání
(KOM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0482),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0264/2010),

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

– s ohledem na článek 55 a článek 37 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

fungování finančních trhů Unie.  

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Kromě zaměření na regulaci strany 
nákupu u trhů se swapy úvěrového 
selhání by Komise měla do 1. ledna 2012 
předložit Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o činnosti obchodníků na straně 
prodeje trhů se swapy úvěrového selhání 
s cílem zajistit jejich solventnost v případě 
úvěrové události a předložit veškeré 
vhodné návrhy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Komoditní trhy a zejména trhy se
zemědělskými produkty nespadají do 
působnosti tohoto nařízení.  Jelikož 
některá rizika uvedená v tomto nařízení se 
mohou rovněž vyskytnout na uvedených 
trzích, Komise by měla do 1. ledna 2012 
podat Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o rizicích, která na těchto trzích 
existují, při zohlednění jejich specifik, a 
předložit veškeré vhodné návrhy.   

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby bylo možné pozice monitorovat 
průběžně, měly by povinnosti týkající se
transparentnosti zahrnovat také
oznamování dlouhých pozic využívajících 
pákového efektu.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhé pozice využívající pákového efektu představují podobná rizika jako krátké pozice.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Podnikové dluhopisy a s nimi související swapy úvěrového selhání by měly spadat do stejného 
režimu oznamování jako státní dluhopisy. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li být režim transparentnosti pro 
regulační orgány a pro trh užitečný, měl by 
v každém případě poskytovat úplné 
a přesné informace o pozicích určité 

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

fyzické nebo právnické osoby. Zejména by 
informace poskytované regulačnímu 
orgánu nebo trhu měly zohledňovat jak 
krátké, tak dlouhé pozice, aby byly 
podávány cenné informace o čisté krátké 
pozici a čistých dlouhých pozicích 
využívajících pákového efektu dané 
fyzické nebo právnické osoby v akciích, 
státních dluhopisech a swapech úvěrového 
selhání. 

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu zřejmých obav, pokud jde o rovné podmínky v Unii, by měly být označovány všechny  
pokyny ke krátkému prodeji s ohledem na to, zda mohou být obchodovány. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Koupě swapů úvěrového selhání, aniž 
by měl kupující dlouhou pozici 
v podkladových státních dluhopisech, 
může být z hospodářského hlediska 
rovnocenná vstupu do krátké pozice 
vzhledem k podkladovému dluhovému 
nástroji. Výpočet čisté krátké pozice 
vzhledem ke státním dluhopisům by proto 

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

státním dluhopisům by proto měl zahrnovat 
swapy úvěrového selhání týkající se 
závazku emitenta státních nebo 
podnikových dluhopisů. Pozice ve swapech 
úvěrového selhání by se měla brát v potaz 
pro účely stanovení jak toho, zda má 
fyzická nebo právnická osoba významnou 
čistou krátkou pozici týkající se státních 
dluhopisů, kterou je nutné oznámit 
příslušnému orgánu, tak toho, zda má 
významnou nekrytou pozici ve swapech 
úvěrového selhání týkajících se emitenta 
státních nebo podnikových dluhopisů, 
která musí být tomuto orgánu rovněž 
oznámena.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo možné pozice monitorovat 
průběžně, měly by povinnosti týkající se 
transparentnosti zahrnovat také 
oznamování nebo zveřejňování 
v případech, kdy změna čisté krátké pozice 
vede k jejímu zvýšení nad určité prahové 
hodnoty nebo snížení pod tyto hodnoty.

(14) Aby bylo možné pozice monitorovat 
průběžně, měly by povinnosti týkající se 
transparentnosti zahrnovat také 
oznamování nebo zveřejňování 
v případech, kdy změna čisté krátké pozice 
nebo čisté dlouhé pozice využívající 
pákového efektu vede k jejímu zvýšení nad 
určité prahové hodnoty nebo snížení pod 
tyto hodnoty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Nekrytý krátký prodej akcií a státních 
dluhopisů může zvýšit potenciální riziko 
selhání vypořádání, volatility a zneužívání 
trhu. Za účelem snížení těchto rizik je 
vhodné zakládat krátký prodej na předem 
vypůjčených cenných papírech nebo 
cenných papírech, jimiž je zaručen úvěr.  
Je také vhodné stanovit požadavky týkající 
se postupů náhradní koupě a pokut za 
selhání při vypořádání transakcí s těmito 
nástroji. Postupy náhradní koupě 
a požadavky související s prodlením při 
vypořádání by měly nastavit základní 
standardy vypořádací kázně. 
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vypořádací kázně. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Swapy úvěrového selhání státních 
dluhopisů by se měly zakládat na zásadě 
pojistného zájmu. Proto by nekryté pozice 
v rámci swapů úvěrového selhání státních 
dluhopisů měly být zakázány.

Or. en

Odůvodnění

Swapy úvěrového selhání státních dluhopisů by se měly používat pouze pro zajišťovací účely.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

mohly zhoršit jejich schopnost plnit 
uvedenou úlohu, a tudíž nepříznivě ovlivnit 
trhy Unie. Aby bylo možné určit 
rovnocenné subjekty z třetích zemí, je 
nezbytný postup pro posuzování 
rovnocennosti trhů třetích zemí. Tato 
výjimka by se měla vztahovat na různé 
druhy činností tvorby trhu, ale nikoli na 
vlastní obchodování společnosti. Je rovněž 
vhodné udělit výjimku pro určité operace 
na primárním trhu, například pro ty, jež se 
týkají státních dluhopisů a stabilizačních 
programů, protože se jedná o důležité 
činnosti, které přispívají k efektivnímu 
fungování trhů. Používání výjimek by mělo 
být oznamováno příslušným orgánům 
a tyto orgány by měly mít pravomoc 
zakázat používání výjimky fyzické nebo 
právnické osobě, jež nesplňuje příslušná 
kritéria dané výjimky. Příslušné orgány by 
si také měly pravidelně vyžádat informace 
od fyzické nebo právnické osoby za 
účelem monitorování používání výjimky 
touto osobou.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Je nesystematické omezovat schopnost provádět krátký prodej pouze u jednoho konkrétního 
obchodního systému, jelikož tento problém je důsledkem daného finančního nástroje a nikoli 
daného obchodního systému. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Přestože příslušné orgány budou často 
nejlépe připraveny monitorovat 
nepříznivou událost nebo nepříznivý vývoj 
a rychle na ně reagovat, orgán ESMA by 
měl mít také pravomoc sám přijímat 
opatření, jestliže krátký prodej a další 
související činnosti ohrožují správné 
fungování a integritu finančních trhů nebo 
stabilitu celého finančního systému v Unii 
nebo jeho části, situace má přeshraniční 
důsledky a příslušné orgány pro řešení 
dané hrozby nepřijaly dostatečná opatření. 
Orgán ESMA by měl konzultovat 
Evropskou radu pro systémová rizika, 
kdykoli je to možné, a další relevantní 
orgány v případech, kdy by opatření mohlo 
mít účinky jdoucí nad rámec finančních 
trhů, například u komoditních derivátů 
používaných pro zajištění pozic, jež se 
týkají fyzických zásob. 

(25) Přestože příslušné orgány budou často 
nejlépe připraveny monitorovat 
nepříznivou událost nebo nepříznivý vývoj 
a rychle na ně reagovat, orgán ESA 
(ESMA) by měl mít také pravomoc sám 
přijímat opatření, jestliže krátký prodej 
a další související činnosti ohrožují správné 
fungování a integritu finančních trhů nebo 
stabilitu celého finančního systému v Unii 
nebo jeho části, situace má přeshraniční 
důsledky a příslušné orgány pro řešení 
dané hrozby nepřijaly dostatečná opatření. 
Orgán ESA (ESMA) by měl informovat 
Evropskou radu pro systémová rizika 
zřízenou nařízením (EU) č. .../2010 
[ESRB] (ESRB) kdykoli je to možné, 
a další relevantní orgány v případech, kdy 
by opatření mohlo mít účinky jdoucí nad 
rámec finančních trhů, například 
u komoditních derivátů používaných pro 
zajištění pozic, jež se týkají fyzických 
zásob. 

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Toto nařízení dodržuje základní práva 
a zásady uznané zejména ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie a v Listině 
základních práv Evropské unie, zvláště 
právo na ochranu osobních údajů uznané 
v článku 16 Smlouvy a v článku 8 Listiny. 
Konkrétně transparentnost významných 
čistých krátkých pozic, včetně jejich 
zveřejňování v případech, které stanoví 
toto nařízení, je nezbytná z důvodu 
zajištění stability finančních trhů a ochrany 
investorů. Díky této transparentnosti budou 
moci regulační orgány monitorovat 
používání krátkého prodeje ve spojení se 
strategiemi zneužívání trhu a důsledky pro 
dobré fungování trhu. Kromě toho může 
transparentnost napomáhat k omezení 
informačních asymetrií, neboť zajistí, že 
všichni účastníci trhu budou přiměřeně 
informováni, do jaké míry krátký prodej 
ovlivňuje ceny. Veškerá výměna nebo 
přenos informací příslušnými orgány by 
měly být v souladu s pravidly pro 
předávání osobních údajů stanovenými ve 

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

měly být v souladu s pravidly pro 
předávání osobních údajů stanovenými ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. Veškerá výměna 
nebo přenos informací orgánem ESA 
(ESMA) by měly být v souladu s pravidly 
pro předávání osobních údajů stanovenými 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Unie a o volném pohybu těchto 
údajů, které by mělo být v plném rozsahu 
použitelné pro zpracování osobních údajů 
pro účely tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(32) Členské státy by měly stanovit 
pravidla pro sankce použitelné při porušení 
tohoto nařízení a zajistit, aby se tyto sankce 
uplatňovaly. Sankce by měly být účinné, 
přiměřené a odrazující. Orgán ESA 
(ESMA) by měl být nápomocen členským 
státům při dosahování cíle, kterým je 
harmonizace v oblasti sankcí. Orgán ESA 
(ESMA) by také měl být informován 
o veškerých sankcích, které členské státy 
uložily.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Komise by měla být zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy. 
Zejména by měly být přijaty akty 
v přenesené pravomoci týkající se 
podrobností výpočtu krátkých pozic, 
otázky, kdy má fyzická nebo právnická 
osoba nekrytou pozici ve swapech 
úvěrového selhání, prahových hodnot pro 
oznámení či zveřejnění a dalšího upřesnění 
kritérií a faktorů pro rozhodování o tom, 
zda nepříznivá událost nebo nepříznivý 
vývoj vede k vážnému ohrožení finanční 
stability nebo důvěry na trhu v členském 
státě nebo v Unii.

(34) Komise by v souladu s článkem 290 
SFEU měla být zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci. Zejména by měly 
být přijaty akty v přenesené pravomoci 
týkající se podrobností výpočtu čistých
pozic, otázky, kdy má fyzická nebo 
právnická osoba nekrytou pozici ve 
swapech úvěrového selhání, prahových 
hodnot pro oznámení či zveřejnění 
a dalšího upřesnění kritérií a faktorů pro 
rozhodování o tom, zda nepříznivá událost 
nebo nepříznivý vývoj vede k vážnému 
ohrožení finanční stability nebo důvěry na 
trhu v členském státě nebo v Unii. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravných prací vedla příslušné 
konzultace, a to i na úrovni odborníků. 
Orgán ESA (ESMA) by měl hrát ústřední 
úlohu při navrhování aktů v přenesené 
pravomoci tím, že bude poskytovat  Komisi 
poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) dluhové nástroje vydané společností, 
která má své sídlo v Unii a jejíž akcie jsou 
přijaty k obchodování v obchodním 
systému v Unii a deriváty uvedené 
v příloze I oddílu C bodech 4 až 10 
směrnice 2004/39/ES, které se vztahují
k těmto dluhovým nástrojům. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „oprávněným primárním dealerem“ 
fyzická nebo právnická osoba, která 
podepsala dohodu s emitentem státních
dluhopisů, podle které se tato fyzická nebo 
právnická osoba zavazuje, že bude 
obchodovat na vlastní účet v souvislosti 
s operacemi na primárním a sekundárním 
trhu, které se týkají dluhopisů vydaných 
tímto emitentem;

a) „oprávněným primárním dealerem“ 
fyzická nebo právnická osoba, která 
podepsala dohodu s emitentem státních 
nebo podnikových dluhopisů, podle které 
se tato fyzická nebo právnická osoba 
zavazuje, že bude obchodovat na vlastní 
účet v souvislosti s operacemi na 
primárním a sekundárním trhu, které se 
týkají dluhopisů vydaných tímto 
emitentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „podnikovým dluhopisem“ dluhový 
nástroj vydaný společností, která má své 
sídlo v Unii a jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému 
v Unii; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „vydaným podnikem emitovaným 
dluhopisem“  celková hodnota podnikem
emitovaných dluhopisů vydaných 
společností, která má své sídlo v Unii a 
jejíž akcie jsou přijaty k obchodování 
v obchodním systému v Unii;  

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) ve vztahu k podnikem emitovanému 
dluhopisu nebo swapu úvěrového selhání
týkajícímu se závazku společnosti, která
má sídlo v Unii a jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému
v Unii, příslušný úřad členského státu, ve 
kterém má společnost své sídlo; 

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. o – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) ve vztahu k finančnímu nástroji jinému 
než uvedenému v bodě i) nebo ii) orgán 
příslušný pro tento finanční nástroj podle 
definice v čl. 2 odst. 7 nařízení Komise 
(ES) č. 1287/2006, který se určuje 

iii) ve vztahu k finančnímu nástroji jinému 
než uvedenému v bodě i), ii) nebo iia)
orgán příslušný pro tento finanční nástroj 
podle definice v čl. 2 odst. 7 nařízení 
Komise (ES) č. 1287/2006, který se určuje 
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v souladu s kapitolou III uvedeného 
nařízení;

v souladu s kapitolou III uvedeného 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. o – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) ve vztahu k finančnímu nástroji, na 
který se nevztahuje bod i), ii) ani iii), 
příslušný orgán členského státu, ve kterém 
byl tento finanční nástroj poprvé přijat 
k obchodování v obchodním systému;

iv) ve vztahu k finančnímu nástroji, na 
který se nevztahuje bod i), ii), iia) ani iii), 
příslušný orgán členského státu, ve kterém 
byl tento finanční nástroj poprvé přijat 
k obchodování v obchodním systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 přijmout opatření 
upřesňující definice uvedené v odstavci 1, 
zejména stanovující, kdy se pro účely 
definice krátkého prodeje v odst. 1 písm. p) 
má za to, že fyzická nebo právnická osoba 
vlastní finanční nástroj.

2. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 přijme opatření 
upřesňující definice uvedené v odstavci 1, 
zejména stanovující, kdy se pro účely 
definice krátkého prodeje v odst. 1 písm. p) 
má za to, že fyzická nebo právnická osoba 
vlastní finanční nástroj.

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) krátkého prodeje akcií vydaných 
společností nebo dluhového nástroje 
vydaného členským státem nebo Unií nebo
společnosti, která má sídlo v Unii a jejíž 
akcie jsou přijaty k obchodování 
v obchodním systému v Unii;  

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto nařízení se za dlouhou 
pozicí týkající se vydaného akciového 
kapitálu společnosti nebo vydaných 
státních dluhopisů členského státu nebo 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) držení akcií vydaných společností nebo 
dluhového nástroje vydaného členským 
státem nebo Unií nebo společností, která
má sídlo v Unii a jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému
v Unii;  

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely tohoto nařízení se dlouhou 
pozicí využívající pákového efektu rozumí 
dlouhá pozice, která přinese finanční
výhodu fyzické nebo právnické osobě,  
dojde-li ke zvýšení ceny nebo hodnoty 
akcií nebo dluhového nástroje ve větší 
míře, než je finanční výhoda, která je
důsledkem zvýšení ceny nebo hodnoty 
akcií nebo dluhového nástroje, je-li 
taková  fyzická nebo právnická osoba
vlastníkem těchto akcií nebo dluhového
nástroje.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pro účely odstavců 1 a 2 se do výpočtu 
krátké pozice a dlouhé pozice týkajících se 
podnikových dluhopisů zahrnou veškeré 
swapy úvěrového selhání, které se vztahují
k závazku nebo úvěrové události
společnosti, která má sídlo v Unii a jejíž 
akcie jsou přijaty k obchodování 
v obchodním systému v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely tohoto nařízení se pozice 
zbývající po odečtení veškerých dlouhých 
pozic, které fyzická nebo právnická osoba 
drží ve vztahu k vydanému akciovému 
kapitálu společnosti, od veškerých 
krátkých pozic, které tato fyzická nebo 
právnická osoba drží ve vztahu k tomuto 
kapitálu, považuje za čistou krátkou pozici 
ve vztahu k vydanému akciovému kapitálu 
této společnosti. 

4. Pro účely tohoto nařízení se pozice
zbývající po odečtení veškerých dlouhých 
pozic, které fyzická nebo právnická osoba 
drží ve vztahu k vydanému akciovému 
kapitálu společnosti, od veškerých 
krátkých pozic, které tato fyzická nebo 
právnická osoba drží ve vztahu k tomuto 
kapitálu, považuje za čistou krátkou pozici 
ve vztahu k vydanému akciovému kapitálu 
této společnosti. Záporná hodnota, která 
vyjde z takového odečtení, se považuje za 
čistou dlouhou pozici. 

Or. en



PR\840448CS.doc 25/84 PE454.372v01-00

CS

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pro účely tohoto nařízení se pozice 
zbývající po odečtení dlouhé pozice, 
kterou fyzická nebo právnická osoba má 
ve vztahu k podnikem  emitovanému 
dluhopisu, od veškerých krátkých pozic, 
které tato fyzická nebo právnická osoba 
má ve vztahu k tomuto dluhopisu, 
považuje za čistou krátkou pozici 
ve vztahu k podnikem emitovanému 
dluhopisu. Záporná hodnota, která vyjde 
z takového odečtení, se považuje za čistou 
dlouhou pozici. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Čistá krátká pozice a čistá dlouhá 
pozice fyzických nebo právnických osob 
pro účely odstavců 4, 5 a 5a se rozšíří na 
pozice v indexech, koších a fondech 
obchodovaných na burze, jakož i pozice v 
souvisejících derivátech, jak je uvedeno 
v příloze I oddílu C bodech (4) až (10) 
směrnice 2004/39/ES, a to i v případech, 
kdy se s těmito deriváty obchoduje mimo
obchodní systém.
Tam, kde jsou využívány rozdílné 
investiční strategie ve vztahu 
ke konkrétnímu emitentovi nebo 
emitovanému finančnímu nástroji
prostřednictvím oddělených fondů v rámci
různých subjektů, je výpočet čisté krátké 
a čisté dlouhé pozice pro účely odstavců 3, 
4, 5 a 5a prováděn na úrovni každého 
fondu. Tam, kde jsou využívány stejné 
investiční strategie ve vztahu 
ke konkrétnímu emitentovi nebo 
emitovanému finančnímu nástroji 
prostřednictvím více než jednoho fondu, 
se čisté krátké a čisté dlouhé pozice 
v každém z těchto fondů sloučí. Tam, kde 
se krátké a dlouhé pozice používají ve více 
než jednom oboru podnikání v rámci 
subjektu, se čisté krátké a čisté dlouhé 
pozice vypočítají pro každý podnik zvlášť, 
a to při oddělení od ostatních podniků 
alespoň informačními bariérami.  Tam, 
kde jsou ve správě dvě a více portfolií 
v rámci jednoho subjektu ve vztahu 
ke konkrétnímu emitentovi nebo
emitovanému finančnímu nástroji na
základě volného uvážení s použitím stejné
investiční strategie ve vztahu ke 
konkrétnímu emitentovi nebo 
emitovanému finančnímu nástroji, by se 
tyto měly za účelem výpočtu čistých 
krátkých a čistých dlouhých pozic sloučit.
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S ohledem na správu klientského portfolia 
na stanoveném základě je výpočet čistých 
krátkých a čistých dlouhých pozic 
zákonnou odpovědností klienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) případy, ve kterých má fyzická nebo 
právnická osoba čistou dlouhou pozici 
využívající pákového efektu pro účely 
odstavce 2a;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případy, ve kterých má fyzická nebo 
právnická osoba čistou krátkou pozici pro 
účely odstavců 4 a 5, a způsob výpočtu této 
pozice;

b) případy, ve kterých má fyzická nebo 
právnická osoba čistou krátkou pozici pro 
účely odstavců 4, 5 a 5a, a způsob výpočtu 
této pozice;

Or. en

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) způsob výpočtu pozic pro účely c) způsob výpočtu pozic pro účely 
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odstavců 3, 4 a 5 v případě, kdy mají různé 
subjekty ve skupině dlouhé nebo krátké 
pozice, nebo ve vztahu k činnostem 
v rámci správy fondů, které se týkají 
různých fondů.

odstavců 3, 4, 5 a 5a v případě, kdy mají 
různé subjekty ve skupině dlouhé nebo 
krátké pozice, nebo ve vztahu k činnostem 
v rámci správy fondů, které se týkají 
různých fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie nebo společnosti, která má sídlo 
v Unii a jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému
v Unii v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku 
selhání emitenta, má-li daná fyzická nebo 
právnická osoba dlouhou pozici ve státních 
nebo podnikových dluhopisech tohoto 
emitenta.  Strana, která je na základě 
swapu úvěrového selhání povinna provést 
platbu nebo vyplatit náhradu v případě 
selhání nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) způsob výpočtu pozic pro účely 
odstavce 1 v případě, kdy mají různé 
subjekty ve skupině dlouhé nebo krátké 
pozice, nebo ve vztahu k činnostem 
v rámci správy fondů, které se týkají 
různých fondů. 

b) způsob výpočtu pozic pro účely 
odstavce 1 v případě, kdy mají různé 
subjekty ve skupině dlouhé nebo krátké 
pozice, nebo ve vztahu k činnostem 
v rámci správy fondů, které se týkají 
různých fondů, a to při zohlednění potřeby 
komplexního pohledu na každou 
nezávislou investiční strategii podle 
článku 3.  

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



PE454.372v01-00 30/84 PR\840448CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na vývoj na finančních 
trzích může orgán ESA (ESMA) vydat a 
zaslat Evropskému parlamentu, Radě a 
Komisi stanovisko týkající se nutnosti 
upravit prahové hodnoty uvedené 
v odstavci 2.

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

Do tří měsíců od obdržení stanoviska 
orgánu ESA (ESMA) a v rozsahu 
nezbytném z hlediska vývoje na 
finančních trzích může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 a za 
podmínek uvedených v článcích 37 a 38 
prahové hodnoty uvedené v odstavci 2 
upravit.

Upravení prahových hodnot v žádném 
případě neomezí schopnost příslušných 
orgánů monitorovat čisté krátké pozice.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Oznamování podle tohoto článku 
probíhá v souladu s článkem 9.

Or. en



PR\840448CS.doc 31/84 PE454.372v01-00

CS

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Oznamování významných čistých 

dlouhých pozic využívajících pákového 
efektu v akciích příslušným orgánům

1. Fyzická nebo právnická osoba, která 
má čistou dlouhou pozici využívající
pákového efektu ve vztahu k vydanému 
akciovému kapitálu společnosti, jejíž akcie 
jsou přijaty k obchodování v obchodním 
systému, podá relevantnímu příslušnému 
orgánu oznámení, jakmile tato pozice 
dosáhne příslušné prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost uvedené 
v odstavci 2 nebo pod tuto hodnotu 
poklesne.
2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
oznamovací povinnost je procentní podíl 
rovný 0,2 % hodnoty vydaného akciového 
kapitálu dotčené společnosti a dále 
každých 0,1 %.
3. S ohledem na vývoj na finančních 
trzích může orgán ESA (ESMA) vydat a 
zaslat Evropskému parlamentu, Radě a 
Komisi stanovisko týkající se nutnosti 
upravit prahové hodnoty uvedené 
v odstavci 2.
Do tří měsíců od obdržení stanoviska 
orgánu ESA (ESMA) a v rozsahu 
nezbytném z hlediska vývoje na 
finančních trzích může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 a za 
podmínek uvedených v článcích 37 a 38 
prahové hodnoty uvedené v odstavci 2 
upravit. 
Upravení prahových hodnot v žádném 
případě neomezí schopnost příslušných 
orgánů monitorovat čisté dlouhé pozice 
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využívající pákového efektu. 
4. Oznamování podle tohoto článku 
probíhá v souladu s článkem 9. 

Or. en

Odůvodnění

Dlouhé pozice využívající pákového efektu představují podobná rizika jako krátké pozice. 
Proto by z hlediska příslušných orgánů bylo užitečné dlouhé pozice oznamovat.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Označovány by měly být i mimoburzovní operace za účelem monitorování všech krátkých 
prodejů a zachování rovných podmínek.

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Fyzické či právnické osoby provádějící 
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pokyny označí všechny pokyny k prodeji 
jako pokyny ke krátkému prodeji, pokud 
prodávající provádí krátký prodej akcií.

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnost za označování by měli nést klienti, a nikoliv obchodní systémy či investiční 
podniky.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Příslušný orgán domovského 
členského státu obchodního systému nebo 
investičního podniku, který jménem 
klientů provádí pokyny mimo obchodní 
systém, pravidelně kontroluje, zda fyzické 
nebo právnické osoby provádějící pokyny 
účinně označují pokyny ke krátkému 
prodeji. 
Nedodrží-li fyzická či právnická osoba 
opakovaně povinnost provádět toto 
označování, zakáže příslušný orgán této 
fyzické či právnické osobě další prodeje 
akcií v obchodním systému nebo 
prostřednictvím investičního podniku, a to 
na přiměřenou a odrazující dobu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Údaje o pokynech ke krátkému prodeji 
a o krátkých prodejích jsou poskytovány 
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příslušnému orgánu domovského 
členského státu obchodního systému nebo 
investičního podniku, který jménem 
klientů provádí pokyny týkající se těchto 
nástrojů mimo obchodní systém. Tyto 
údaje zahrnují alespoň totožnost fyzické či 
právnické osoby, která vydává pokyn, 
časový údaj o tom, kdy byl pokyn zanesen 
do knihy objednávek, časový údaj o tom, 
kdy byl pokyn proveden či odstraněn 
z knihy objednávek, a cenu a objem 
pokynu a podmínky jeho provedení. 
Přístup k těmto údajům má rovněž 
relevantní příslušný orgán. 

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Obchodní systém nebo investiční 
podnik, který jménem klientů provádí 
pokyny mimo obchodní systém, zveřejňuje 
nejméně jednou za den přehled objemu 
krátkých prodejů veškerých akcií 
přijatých k obchodování, přičemž tento 
přehled je vyjádřen jako procentní podíl 
objemu prodejů realizovaných obchodním 
systémem nebo investičním podnikem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Na Komisi se přenášejí pravomoci 
přijmout regulační technické normy, které 
stanoví podrobnosti o poskytovaných 
údajích, včetně objemu krátkých prodejů, 
v souladu s odstavcem 1. 
Regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijmou 
v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. …/2010 [ESMA].
Orgán ESA (ESMA) předloží Komisi 
návrh regulačních technických norem do 
[31. prosince 2011].

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f. S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
používání odstavce 1 se Komisi svěřuje 
pravomoc přijmout prováděcí technické 
normy stanovující postup, který je třeba 
dodržet při označování pokynů, a společný 
formát poskytovaných údajů, aby se 
usnadnila konsolidace údajů.
Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijmou 
v souladu s článkem 15 nařízení (EU) 
č. …/2010 [ESMA].
Orgán ESA (ESMA) předloží Komisi 
návrh prováděcích technických norem do 
[31. prosince 2011]. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1g. Obchodní systém nebo investiční 
podnik, který jménem klientů provádí 
pokyny mimo obchodní systém, jenž 
v okamžiku vstupu tohoto nařízení 
v platnost nemá zavedeny postupy 
označování, uplatňuje tento článek od 
31. prosince 2013. 

Or. en

Odůvodnění

Je nutné stanovit odpovídající přechodné období, aby se snížily náklady spojené se zaváděním 
požadavku na označování.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



PR\840448CS.doc 37/84 PE454.372v01-00

CS

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na vývoj na finančních 
trzích může orgán ESA (ESMA) vydat a 
zaslat Evropskému parlamentu, Radě a 
Komisi stanovisko týkající se nutnosti 
upravit prahové hodnoty uvedené 
v odstavci 2.

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

Do tří měsíců od obdržení stanoviska 
orgánu ESA (ESMA) a v rozsahu 
nezbytném z hlediska vývoje na 
finančních trzích může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 a za 
podmínek uvedených v článcích 37 a 38 
prahové hodnoty uvedené v odstavci 2 
upravit.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Oznamování podle tohoto článku 
probíhá v souladu s článkem 9.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Zveřejňování významných čistých 

dlouhých pozic využívajících pákového 
efektu v akciích

1. Fyzická nebo právnická osoba, která 
má čistou dlouhou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, 
zveřejní podrobné informace o této pozici, 
jakmile tato pozice dosáhne příslušné 
prahové hodnoty pro zveřejnění uvedené 
v odstavci 2 nebo pod tuto hodnotu 
poklesne.
2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
zveřejnění je procentní podíl rovný 0,5 % 
hodnoty vydaného akciového kapitálu 
dotčené společnosti a dále každých 0,1 %. 
3. S ohledem na vývoj na finančních 
trzích může orgán ESA (ESMA) vydat a 
zaslat Evropskému parlamentu, Radě a 
Komisi stanovisko týkající se nutnosti 
upravit prahové hodnoty uvedené 
v odstavci 2.
Do tří měsíců od obdržení stanoviska 
orgánu ESA (ESMA) a v rozsahu 
nezbytném z hlediska vývoje na 
finančních trzích může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 a za 
podmínek uvedených v článcích 37 a 38 
prahové hodnoty uvedené v odstavci 2
upravit.

4. Oznamování podle tohoto článku 
probíhá v souladu s článkem 9.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Oznamování podle tohoto článku 
probíhá v souladu s článkem 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Oznamování významných čistých 

krátkých pozic v podnikových dluhopisech 
a ve swapech úvěrového selhání 

příslušným orgánům
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1. Fyzická nebo právnická osoba uvědomí 
relevantní příslušný orgán, jakmile její 
pozice dosáhne příslušné prahové hodnoty 
pro oznamovací povinnost pro dotčený 
členský stát nebo Unii nebo pod tuto 
hodnotu poklesne, má-li tato osoba 
kteroukoli z těchto pozic:
a) čistá krátká pozice týkající se 
emitovaného podnikového dluhopisu 
společnosti, která má své sídlo v Unii a 
jejíž akcie jsou přijaty k obchodování 
v obchodním systému v Unii; 
b) nekrytá pozice ve swapech úvěrového 
selhání týkající se závazku společnosti, 
která má své sídlo v Unii a jejíž akcie jsou 
přijaty k obchodování v obchodním 
systému v Unii. 
2. Příslušné prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost se skládají 
z počáteční hodnoty a následně 
z přírůstkových hodnot, které jsou 
stanoveny v opatřeních přijatých Komisí 
podle odstavce 3.
3. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 stanoví prahové 
hodnoty uvedené v odstavci 2. Úroveň 
těchto prahových hodnot stanoví tak, aby 
nebylo nutné oznamovat pozice, které 
mají minimální hodnotu. 
4. Oznamování podle tohoto článku 
probíhá v souladu s článkem 9.

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření režimu transparentnosti na společnosti je nutné, aby se předešlo zneužívání 
podnikových dluhopisů.
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zveřejňování informací stanovené 
v článku 7 se provádí způsobem 
zajišťujícím rychlý a nediskriminační 
přístup k informacím. Příslušné informace 
se dají k dispozici úředně určenému 
mechanismu domovského členského státu 
emitenta akcií, uvedenému v čl. 21 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/109/ES.

4. Zveřejňování informací stanovené 
v článku 7 se provádí způsobem 
zajišťujícím rychlý a nediskriminační 
přístup k informacím. Příslušné informace 
se dají k dispozici úředně určenému 
mechanismu domovského členského státu 
emitenta akcií, uvedenému v čl. 21 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 
o harmonizaci požadavků na průhlednost 
týkajících se informací o emitentech, 
jejichž cenné papíry jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu, a 
zveřejní se na internetových stránkách 
příslušného orgánu domovského 
členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
používání odstavce 4 se Komisi svěřují 
pravomoci přijmout prováděcí technické 
normy, které stanoví prostředky, kterými 
mohou být informace zveřejňovány.

6. Komisi se svěřuje pravomoc přijmout 
regulační technické normy, které stanoví 
prostředky, kterými mohou být informace 
zveřejňovány v souladu s tímto článkem.

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijmou v souladu 
s článkem [7e] nařízení (EU) 
č. …/….[nařízení o orgánu ESMA].

Regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijmou v souladu 
s články 10 až 14 nařízení (EU) č. …/2010
[ESMA].

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

Orgán ESA (ESMA) předloží Komisi 
návrhy regulačních technických norem do 
[31. prosince 2011].

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky na oznamování a zveřejňování 
podle článků 5, 7 a 8 se použijí pro fyzické 
nebo právnické osoby bez ohledu na to, 
zda mají bydliště nebo jsou usazeny v Unii, 
nebo mimo Unii. 

Požadavky na oznamování a zveřejňování 
podle článků 5, 5a, 7, 7a, 8 a 8a se použijí 
pro fyzické nebo právnické osoby bez 
ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou 
usazeny v Unii, nebo mimo Unii. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nepříznivých událostí nebo 
vývoje, které představují vážné ohrožení 
finanční stability či důvěry na trhu 
v daném či jiném členském státě, poskytne 
příslušný orgán požadované informace 
orgánu ESA (ESMA) do 24 hodin.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na Komisi se přenáší pravomoc 
přijmout regulační technické normy, které 
stanoví podrobnosti o poskytovaných 
informacích v souladu s odstavci 1 a 2. 
Regulační normy uvedené v prvním 
pododstavci se přijmou v souladu s články 
10 až 14 nařízení (EU) č. …/2010 
[ESMA].
Orgán ESA (ESMA) předloží Komisi 
návrh regulačních technických norem do 
[31. prosince 2011].

Or. en
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Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
používání odstavce 1 se Komisi svěřuje 
pravomoc přijmout prováděcí technické 
normy, které stanoví formát 
poskytovaných informací v souladu 
s odstavci 1 a 2.
Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijmou 
v souladu s článkem 15 nařízení (EU) 
č. …/2010 [ESMA].
Orgán ESA (ESMA) předloží Komisi 
návrh prováděcích technických norem do 
[31. prosince 2011]. 

Or. en

Pozměňovací návrh 71

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 72

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odstavec 1 se nepoužije na 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 čl. 15 odst. 2, pokud obchodují na vlastní 
účet s finančním nástrojem, ať 
obchodovaným v obchodním systému, 
nebo mimo něj, a před uplynutím třetího 
dne obchodování po krátkém prodeji akcie 
přijaté k obchodování v obchodním 
systému nebo po krátkém prodeji státního 
dluhového nástroje požívají výjimek 
uvedených v článku 15. 

Or. en

Odůvodnění

Neomezené úplné výjimky pro tvůrce trhu nejsou v souladu s jejich povinností vypořádávat 
své obchody včas.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

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. Komisi se svěřuje pravomoc přijmout 
regulační technické normy, v nichž se 
stanoví druhy dohod dostatečně 
zajišťujících, aby byly akcie nebo státní 
dluhové nástroje k dispozici pro 
vypořádání

Komise vezme v úvahu zejména potřebu 
zachovat likviditu trhů, zvláště trhů se 

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

státními dluhopisy a trhů zpětného odkupu 
(repo trhů) státních dluhopisů.

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijmou v souladu 
s článkem [7e] nařízení (EU) 
č. …/….[nařízení o orgánu ESMA].

Regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijmou v souladu 
s články 10 až 14 nařízení (EU) č. …/2010
[ESMA].

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

Orgán ESA (ESMA) předloží Komisi 
návrh regulačních technických norem do 
[1. ledna 2011]. 

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Omezení nekrytých swapů úvěrového 

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

Or. en

Odůvodnění

Swapy úvěrového selhání by měly být kupovány pouze za účelem zajištění proti riziku selhání 
emitenta.
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12b
Omezení používání swapů úvěrového 

selhání úvěrovými institucemi
Úvěrová instituce, která získala povolení 
na základě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 
14. června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu1, 
neprovádí transakce se swapy úvěrového 
selhání, které se týkají závazku jejího 
domovského členského státu nebo Unie.
_________________________________

1 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Swapy úvěrového selhání jsou v tomto případy používány pouze za účelem obcházení 
ustanovení právních předpisů, neboť selhání členského státu povede s velkou 
pravděpodobností k selhání jeho úvěrových institucí.

Pozměňovací návrh 76

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, 
či investiční podnik, který jménem klientů 
provádí pokyny týkající se těchto nástrojů 
mimo obchodní systém, zajistí, aby tento 
obchodní systém či investiční podnik nebo 
ústřední protistrana poskytující zúčtovací 
služby pro tento systém či podnik, nebo 
centrální depozitář cenných papírů 
poskytující vypořádací služby obchodnímu 
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systému či investičnímu podniku měly
zavedeny postupy, které splňují všechny 
tyto požadavky:

Or. en

Odůvodnění

Postupy náhradní koupě by se měly použít i u mimoburzovních operací, aby regulované trhy 
nebyly znevýhodněny z hlediska hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 77

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 
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 či centrální depozitář 
cenných papírů provedou náhradní koupi 
daných akcií nebo státních dluhových 
nástrojů, aby bylo zajištěno jejich dodání 
při vypořádání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 78

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jestliže obchodní systém nebo ústřední 
protistrana nemohou provést náhradní 

b) jestliže obchodní systém nebo ústřední 
protistrana nebo centrální depozitář 
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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; 

cenných papírů nemohou provést náhradní 
koupi akcií nebo státních dluhových 
nástrojů pro vypořádání, zaplatí obchodní 
systém nebo ústřední protistrana nebo 
centrální depozitář cenných papírů
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

Pozměňovací návrh 79

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 obchodnímu 
systému nebo ústřední protistraně nebo 
centrálnímu depozitáři cenných papírů
částku pro uhrazení všech částek, které 
obchodní systém nebo ústřední protistrana 
nebo centrální depozitář cenných papírů
zaplatily podle písmen a) a b).

Or. en

Pozměňovací návrh 80

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 

2. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhové 
nástroje, nebo investiční podnik, který 
jménem klientů provádí pokyny týkající se 
těchto nástrojů mimo obchodní systém, 
zajistí, aby v tomto obchodním systému 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže fyzická či právnická osoba, která 
prodá akcie nebo státní dluhové nástroje, 
není schopna toto selhání napravit do 10 
dnů obchodování ode dne, kdy se obchod 
uskutečnil, nebo v případě činností tvorby 
trhu do 12 dnů obchodování ode dne, kdy 
se obchod uskutečnil, zakáže obchodní 
systém, který přijal akcie nebo státní 
dluhopisy k obchodování, nebo investiční 
podnik, který jménem klientů provádí 
pokyny týkající se těchto nástrojů mimo 
obchodní systém, fyzické nebo právnické 
osobě další prodej akcií nebo státních 
dluhopisů v tomto obchodním systému 
nebo prostřednictvím tohoto investičního 
podniku, dokud tato osoba nevypořádá 
transakci v tomto obchodním systému 
nebo prostřednictvím tohoto investičního 
podniku. 

Or. en
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Odůvodnění

Přísné sankce ukládané v případě nepřípustného selhání při vypořádání jsou nejlepším 
způsobem, jak podpořit disciplínu na trhu.

Pozměňovací návrh 82

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. Obchodní systém, ve kterém jsou přijaty 
k obchodování akcie nebo státní dluhopisy, 
nebo investiční podnik, který jménem 
klientů provádí pokyny týkající se těchto 
nástrojů mimo obchodní systém, zavede 
pravidla, která tomuto obchodnímu 
systému či investičnímu podniku, ústřední 
protistraně či centrálnímu depozitáři 
cenných papírů umožní oznámit 
příslušnému orgánu každé uplatnění 
postupu náhradní koupě. V případě, že 
fyzická či právnická osoba opakovaně 
selže při vypořádání, prošetří příslušný 
orgán, zda je toto selhání důsledkem 
krátkých prodejů. Pokud toto opakované 
selhání je důsledkem krátkých prodejů, 
uloží příslušný orgán účinné, přiměřené a 
odrazující postihy.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly prošetřit, proč k opakovanému selhání při vypořádání dochází, 
protože může být způsobeno nepřípustným nekrytým krátkým prodejem.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na Komisi se přenáší pravomoc 
přijmout regulační technické normy 
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stanovující minimální výši denních plateb 
a kritéria toho, co se považuje za 
opakované selhání podle odstavců 2 a 3.
Regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijmou 
v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. …/2010 [ESMA].
Orgán ESA (ESMA) předloží Komisi 
návrh regulačních technických norem do 
[1. ledna 2012]. 

Or. en

Pozměňovací návrh 84

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, 5a, 7, 7a, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

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 6, 7, 7a, 8 a 8a 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, 
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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 formou stanovování 
pevných současných dvousměrných kotací, 
které mají srovnatelnou velikost a 
konkurenční ceny, přičemž výsledkem je 
pravidelné a průběžné zajišťování efektivní
likvidity na trhu, veškeré tyto činnosti jsou 
plánovány tak, aby nepřekročily rozumné 
krátkodobé požadavky klientů.

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; 
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.

Or. en

Odůvodnění
Tvůrci trhu by neměli být vyloučeni z působnosti článku 5, protože se do významné řídící 
pozice zpravidla nedostávají přes noc. 
Tato výjimka byla přesunuta přímo do článku 12.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimka stanovená v prvním pododstavci 
se použije, pouze pokud tyto činnosti mají 
oddělené účetnictví a jsou funkčně
odděleny od ostatních činností podniku 
nebo subjektu uvedených ve zmíněném 
pododstavci. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi se přenáší pravomoc přijmout 
regulační technické normy stanovující 
kritéria oddělení funkcí a účetnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi se rovněž přenáší pravomoc 
přijmout regulační technické normy 
stanovující kritéria objemu transakcí, 
pravidelnosti, návaznosti, cen a velikosti 
kotací, které zajišťují, že činnosti, na něž 
se vztahují výjimky, zabezpečují trhu 
efektivní likviditu. 

Or. en

Odůvodnění

Tvůrci trhu by měli přijmout skutečný závazek, že zajistí likviditu, aby získali výhody plynoucí 
z výjimek.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační technické normy uvedené 
ve třetím a čtvrtém pododstavci se přijmou 



PR\840448CS.doc 55/84 PE454.372v01-00

CS

v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. …/2010 [ESMA].
Orgán ESA (ESMA) předloží Komisi 
návrh regulačních technických norem do 
[31. prosince 2011].

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán domovského členského 
státu pravidelně a v každém případě 
nejméně jednou za šest měsíců kontroluje, 
že fyzická nebo právnická osoba plní 
podmínky stanovené v tomto odstavci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Články 6, 7, 7a, 8 a 8a 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 něj 
v rámci běžné obchodní činnosti ve formě 
plnění pokynů vydaných klienty nebo 
v reakci na požadavky klientů na 
obchodování a ve formě zajišťování pozic 
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vyplývajícího z těchto obchodů, pokud 
veškeré tyto činnosti jsou plánovány tak, 
aby nepřekročily rozumné krátkodobé 
požadavky klientů.
Výjimka stanovená v prvním pododstavci 
se použije, pouze pokud tyto činnosti mají 
oddělené účetnictví a jsou funkčně 
odděleny od ostatních činností podniku 
nebo subjektu uvedených v uvedeném 
pododstavci. 
Na Komisi se přenáší pravomoc přijmout 
regulační technické normy stanovující 
kritéria, která musí zohlednit příslušné 
orgány při určování toho, kdy operace za 
účelem zajištění pozice vyplývá 
z požadavků klienta na obchodování.
Regulační technické normy uvedené 
ve třetím pododstavci se přijmou 
v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. …/2010 [ESMA].
Orgán ESA (ESMA) předloží Komisi 
návrh regulačních technických norem do 
[31. prosince 2011].
Příslušný orgán domovského členského 
státu pravidelně a v každém případě 
nejméně jednou za šest měsíců kontroluje, 
zda veškeré operace spadající do oblasti 
působnosti tohoto odstavce jsou 
zahajovány klientem nebo v reakci na 
požadavky klienta na obchodování a 
odůvodněny nutností zajistit pozice 
vyplývající z těchto obchodů. 

Or. en

Odůvodnění
Tato činnost nespadá do tvorby trhu a je třeba ji oddělit. 
Funkční oddělení je nejlepší způsob, jak zajistit, aby výjimky pro obchodování s majetkem na 
žádost klienta nebyly využívány pro obchodování s majetkem bez jeho žádosti.
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Pozměňovací návrh 92

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) třetí země není uvedena na seznamu 
nespolupracujících zemí a území 
vypracovaném Finančním akčním 
výborem proti praní peněz a financování 
terorismu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Článek 8a se nepoužije pro činnosti 
fyzické nebo právnické osoby, pokud tato 
osoba na základě dohody s emitentem 
podnikových 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 podnikových dluhopisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 94

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 95

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 nebo orgán ESA (ESMA) 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. 

Or. en

Pozměňovací návrh 96

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 

1. Relevantní 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, jakmile tato 
pozice dosáhne prahové hodnoty pro 
oznamovací povinnost stanovené 
příslušným orgánem nebo pod tuto hodnotu 
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poklesne, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

poklesne, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 97

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. Relevantní příslušný orgán členského 
státu může od fyzických nebo právnických 
osob, které mají čisté krátké pozice ve 
vztahu k finančním nástrojům, kterých se 
již týkají požadavky na transparentnost 
podle článků 5 až 8, požadovat, aby mu 
oznámily nebo aby zveřejnily podrobné 
informace u nižší prahové hodnoty, než je 
hodnota uvedená v článcích 5 až 8, jsou-li 
splněny tyto podmínky:
a) nastaly nepříznivé události nebo 
nepříznivý vývoj, které představují vážné 
ohrožení finanční stability nebo důvěry na 
trhu v daném či jiném členském státě; 
b) oznámení či zveřejnění je nezbytné pro 
řešení této hrozby.

Or. en

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Oznamovací povinnost osob, které 

zapůjčily finanční nástroje, ve
výjimečných situacích



PE454.372v01-00 60/84 PR\840448CS.doc

CS

1. Relevantní příslušný orgán členského 
státu může přijmout opatření uvedené 
v odstavci 2 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. 
2. Příslušný orgán členského státu může 
od fyzických nebo právnických osob 
podílejících se na půjčování určitého 
finančního nástroje nebo třídy finančních 
nástrojů požadovat, aby mu oznámily 
jakýkoli neobvyklý nárůst poplatků 
požadovaných v souvislosti s půjčením 
konkrétního finančního nástroje nebo 
třídy finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Informace na straně půjčování mohou být užitečné pro regulační orgány v případě tlaku na 
finanční trhy.

Pozměňovací návrh 99

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 100

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

Or. en

Pozměňovací návrh 101

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Relevantní příslušný orgán členského 
státu může ve vztahu k fyzickým či 
právnickým osobám, které provádějí 
krátký prodej akcií nebo státních 
dluhopisů přijatých k obchodování, 
stanovit, že krátký prodej tohoto 
finančního nástroje je možný pouze: 
a) za vyšší cenu, než byla jeho cena při 
bezprostředně předcházejícím prodeji 
(uptick); nebo 
b) za stejnou cenu jako při jeho posledním 
prodeji, je-li vyšší, než poslední odlišná 
cena (zero uptick). 

Or. en

Odůvodnění

Regulátoři by měli mít možnost zavést pravidla pro prodej za vyšší cenu, která mohou být 
alternativou k zákazu krátkého prodeje.
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Pozměňovací návrh 102

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.

3. Relevantní 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 103

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. Relevantní 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:

Or. en

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže cena finančního nástroje 1. Jestliže cena finančního nástroje 
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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. 

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

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 relevantní 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 nebo v případě jiného druhu 
finančních nástrojů omezí transakce 
s daným finančním nástrojem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Relevantní příslušný orgán o svém 
rozhodnutí neprodleně uvědomí orgán 
ESA (ESMA), který ihned poté vyrozumí 
všechny příslušné orgány dalších 
členských států, v nichž je tento finanční 
nástroj obchodován.

Or. en
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Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Pravomoc dočasně pozměnit postup 

náhradní koupě v případě vytěsňování z 
krátkých pozic (short squeeze)

1. Pokud jsou akcie nebo státní dluhopis 
vytěsňovány z krátkých pozic, může 
relevantní příslušný orgán členského 
státu rozhodnout o pozměnění či 
pozastavení postupu náhradní koupě 
uvedeného v článku 13. 
2. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 opatření upřesňující, za 
jakých okolností se akcie či státní 
dluhopis považují za vytěsňované z 
krátkých pozic. 

Or. en

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán na svých internetových 
stránkách zveřejní oznámení o každém 
rozhodnutí uložit nebo obnovit opatření 
uvedené v článcích 16 až 19.

1. Příslušný orgán na svých internetových 
stránkách zveřejní oznámení o každém 
rozhodnutí uložit nebo obnovit opatření 
uvedené v článcích 16 až 19a.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření podle článků 16 až 19 nabude 
účinku v okamžiku zveřejnění oznámení 
nebo v době uvedené v oznámení, která je 
pozdější než doba zveřejnění oznámení, 
a použije se pouze pro transakce provedené 
poté, co opatření nabylo účinku.

3. Opatření podle článků 16 až 19a nabude 
účinku v okamžiku zveřejnění oznámení 
nebo v době uvedené v oznámení, která je 
pozdější než doba zveřejnění oznámení, 
a použije se pouze pro transakce provedené 
poté, co opatření nabylo účinku.

Or. en

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uložením nebo obnovením opatření 
podle článku 16, 17 nebo 18 a před 
uložením omezení podle článku 19 oznámí 
příslušný orgán navrhované opatření 
orgánu ESMA a ostatním příslušným 
orgánům.

1. Před uložením nebo obnovením opatření 
podle článku 16, 16a, 17 nebo 18 a před 
uložením omezení podle článku 19 či 
provedením změn podle článku 19a
oznámí příslušný orgán navrhované 
opatření orgánu ESA (ESMA) a ostatním 
příslušným orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámení o návrhu uložit nebo obnovit 
opatření podle článků 16, 17 a 18 se podá 
nejpozději 24 hodin před zamýšlenou 
dobou, kdy má opatření nabýt účinku nebo 
být obnoveno. Za výjimečných okolností 

3. Oznámení o návrhu uložit nebo obnovit 
opatření podle článků 16, 16a, 17, 18 a 19a
se podá nejpozději 24 hodin před 
zamýšlenou dobou, kdy má opatření nabýt 
účinku nebo být obnoveno. Za 
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může příslušný orgán podat oznámení 
později než 24 hodin před zamýšlenou 
dobou nabytí účinku opatření, pokud 
uvedenou 24hodinovou lhůtu není možné 
dodržet. Oznámení podle článku 19 se 
podá před zamýšlenou dobou nabytí účinku 
opatření.

výjimečných okolností může příslušný 
orgán podat oznámení později než 24 
hodin před zamýšlenou dobou nabytí 
účinku opatření, pokud uvedenou 
24hodinovou lhůtu není možné dodržet. 
Oznámení podle článku 19 se podá před 
zamýšlenou dobou nabytí účinku opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán členského státu, který 
obdrží oznámení podle tohoto článku, 
může přijmout opatření podle článků 16 
až 19 ve svém členském státě, pokud je 
přesvědčen, že je takové opatření nezbytné 
pro pomoc dotčenému jinému příslušnému 
orgánu. Jestliže tento příslušný orgán 
navrhne přijetí opatření, podá rovněž 
oznámení v souladu s odstavci 1 až 3.

4. Příslušný orgán členského státu, který 
obdrží oznámení podle tohoto článku, 
může přijmout opatření podle článků 16 
až 19a ve svém členském státě, pokud je 
přesvědčen, že je takové opatření nezbytné 
pro pomoc dotčenému jinému příslušnému 
orgánu. Jestliže tento příslušný orgán 
navrhne přijetí opatření, podá rovněž 
oznámení v souladu s odstavci 1 až 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poté, co obdrží oznámení podle 
článku 22 o opatření, které má být uloženo 
nebo obnoveno podle článku 16, 17 
nebo 18, vydá orgán ESMA do 24 hodin 
stanovisko, v němž uvede, zda se domnívá, 
že je dané opatření nebo navrhované 
opatření nezbytné pro řešení výjimečné 
situace. Ve stanovisku se uvede, zda má 

2. Poté, co obdrží oznámení podle 
článku 22 o opatření, které má být uloženo 
nebo obnoveno podle článku 16, 16a,
17, 18 nebo 19a, vydá orgán ESA (ESMA)
do 24 hodin rozhodnutí, v němž uvede, zda 
se domnívá, že je dané opatření nebo 
navrhované opatření nezbytné pro řešení 
výjimečné situace. V rozhodnutí se uvede, 
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orgán ESMA za to, že nastaly nepříznivé 
události nebo nepříznivý vývoj, které 
představují vážné ohrožení finanční 
stability nebo důvěry na trhu v jednom 
nebo několika členských státech, zda je 
opatření nebo navrhované opatření vhodné 
a přiměřené pro řešení dané hrozby a zda je 
opodstatněná navrhovaná doba trvání 
opatření. Jestliže se orgán ESMA domnívá, 
že je pro řešení hrozby nutné, aby opatření 
přijaly i další příslušné orgány, rovněž to 
ve svém stanovisku uvede. Stanovisko se 
zveřejní na internetových stránkách orgánu 
ESMA.

zda má orgán ESA (ESMA) za to, že 
nastaly nepříznivé události nebo nepříznivý 
vývoj, které představují vážné ohrožení 
finanční stability nebo důvěry na trhu 
v jednom nebo několika členských státech, 
zda je opatření nebo navrhované opatření 
vhodné a přiměřené pro řešení dané hrozby 
a zda je opodstatněná navrhovaná doba 
trvání opatření. Jestliže se orgán ESA 
(ESMA) domnívá, že je pro řešení hrozby 
nutné, aby opatření přijaly i další příslušné 
orgány, rovněž to ve svém rozhodnutí
uvede a vyzve tyto příslušné orgány, aby 
do 24 hodin taková opatření přijaly. 
Rozhodnutí se zveřejní na internetových 
stránkách orgánu ESA (ESMA).

Or. en

Pozměňovací návrh 113

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. Domnívá-li se orgán ESA (ESMA), že 
by mělo být přijato opatření na úrovni 
Unie, uvede tuto skutečnost ve svém 
rozhodnutí a zajistí, aby bylo toto opatření 
provedeno v celé Unii do 24 hodin. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESA (ESMA) opatření podle 
tohoto článku pravidelně reviduje, a to 
nejméně jednou za tři měsíce. Není-li 
opatření po uplynutí tohoto tříměsíčního 
období obnoveno, automaticky přestává 
platit.

Or. en

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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
stanovené v článku 23.

Pokud příslušný orgán nebo příslušné 
orgány přijaly opatření podle článku 16, 
16a, 17, 18 nebo 19a, může orgán ESA 
(ESMA) přijmout kterékoli z opatření 
uvedených v odstavci 1, aniž by vydával 
rozhodnutí stanovené v článku 23.
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Or. en

Pozměňovací návrh 117

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, informuje orgán ESA 
(ESMA) ve vhodných případech ESRB
a relevantní orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Článek 25

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 
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). 

Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 a za 
podmínek uvedených v článcích 37 a 38 
přijme opatření stanovující kritéria 
a faktory, které příslušné orgány a orgán 
ESA (ESMA) zohlední při určování, zda 
nastaly nepříznivé události nebo nepříznivý 
vývoj uvedené v článcích 16, 16a, 17, 18,
19a a 23 a objevily se hrozby uvedené 
v čl. 24 odst. 2 písm. a). 

Or. en
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Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí příslušný orgán pro 
účely tohoto nařízení. Členské státy o tom 
uvědomí Komisi, orgán ESMA a příslušné 
orgány ostatních členských států.

Každý členský stát určí příslušný orgán pro 
účely tohoto nařízení. Těmito příslušnými 
orgány jsou orgány veřejné správy.
Členské státy o tom uvědomí Komisi, 
orgán ESA (ESMA) a příslušné orgány 
ostatních členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Spolupráce s orgánem ESA (ESMA)

1. Příslušné orgány pro účely tohoto 
nařízení spolupracují s orgánem ESA 
(ESMA) v souladu s nařízením (EU) č. 
.../2010 [ESMA]. 
2. Příslušné orgány poskytují orgánu ESA 
(ESMA) veškeré informace nezbytné 
k tomu, aby mohl bezodkladně plnit své 
povinnosti v souladu s nařízením (EU) č. 
.../2010 [ESMA].

Or. en
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Pozměňovací návrh 121

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Orgán ESA (ESMA) může rovněž 
provádět veškeré nezbytné kontroly na 
místě, a to po předchozím upozornění i 
bez předchozího upozornění.
Orgán ESA (ESMA) může požadovat, aby 
konkrétní úkony vyšetřování a kontroly na 
místě prováděly příslušné orgány 
členských států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 122

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 30 předávají 
příslušné orgány orgánu ESA (ESMA) 
informace získané od příslušných orgánů 
ze třetích zemí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 123

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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 

2. Orgán ESA (ESMA) koordinuje 
vypracování dohod o spolupráci mezi 
příslušnými orgány členských států 
a relevantními příslušnými orgány třetích 
zemí. V souladu s článkem 16 nařízení 
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dohodu, kterou mohou příslušné orgány 
použít.

(EU) č. .../2010 [ESMA] vydá orgán ESA 
(ESMA) pokyny týkající se vzorové 
dohody, kterou příslušné orgány používají.

Or. en

Pozměňovací návrh 124

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 
příslušnému orgánu třetí země 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. 
Příslušný orgán třetí země nepředá tyto 
údaje jinému příslušnému orgánu třetí 
země bez výslovného písemného povolení 
příslušného orgánu dotčeného členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 125

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s nařízením (EU) č. .../2010 
[ESMA] vydá orgán ESA (ESMA) pokyny 
ohledně toho, jaká správní opatření a 
postihy mají členské státy zavést.

Or. en
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Pozměňovací návrh 126

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 Komisi 
a orgánu ESA (ESMA) [1. července 
2012]. Komisi a orgánu ESA (ESMA) 
rovněž neprodleně oznámí veškeré 
následné změny těchto pravidel.

Orgán ESA (ESMA) zveřejní na svých 
internetových stránkách seznam 
správních opatření a postihů, jež zavedly 
jednotlivé členské státy. Tento seznam je 
pravidelně aktualizován.

Or. en

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy každoročně předkládají 
orgánu ESA (ESMA) souhrnné 
informace o všech uložených správních 
opatřeních a postizích.
Zveřejní-li příslušný orgán skutečnost, že 
bylo uloženo správní opatření nebo postih, 
uvědomí o tom současně orgán ESA 
(ESMA).

Or. en
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Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, čl. 3 
odst. 7, čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 3, čl. 7 
odst. 3, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 5, čl. 14 
odst. 3, čl. 19 odst. 4 a 5 a článku 25 se 
Komisi svěřují na dobu neurčitou. 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, čl. 3 
odst. 7, čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 3, čl. 5a 
odst. 3, čl. 7 odst. 3, čl. 7a odst. 3, čl. 8 
odst. 3, čl. 8a odst. 3, čl. 9 odst. 5, čl. 14 
odst. 3, čl. 19 odst. 4 a 5, čl. 19a odst. 2
a článku 25 se Komisi svěřuje na dobu čtyř 
let od ....*. Komise vypracuje zprávu o 
výkonu přenesené pravomoci nejpozději 
šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud je Evropský parlament 
nebo Rada nezruší v souladu s článkem 
37.
* Úř. věst.: vložte prosím den vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 129

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise konzultuje s orgánem 
ESA (ESMA), je-li to možné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 
odst. 2, čl. 3 odst. 7, čl. 4 odst. 2, čl. 5 
odst. 3, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 3, čl. 9 
odst. 5, čl. 14 odst. 3, čl. 19 odst. 4 a 5 
a článku 25 kdykoli zrušit. 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci podle čl. 2 odst. 2, 
čl. 3 odst. 7, čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 3, 
čl. 5a odst. 3, čl. 7 odst. 3, čl. 7a odst. 3,
čl. 8 odst. 3, čl. 8a odst. 3, čl. 9 odst. 5, 
čl. 14 odst. 3, čl. 19 odst. 4 a 5, čl. 19a 
odst. 2 a článku 25 kdykoli zrušit. 

Or. en

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán, který zahájí interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomocí, se vynasnaží uvědomit 
v přiměřené lhůtě před přijetím konečného 
rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede 
přenesené pravomoci, jejichž přenesení by 
mohlo být zrušeno, a možné důvody tohoto 
zrušení.

2. Orgán, který zahájí interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se vynasnaží uvědomit 
v přiměřené lhůtě před přijetím konečného 
rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede, 
jaké přenesení pravomoci by mohlo být 
zrušeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament a Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 

1. Evropský parlament a Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne 
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oznámení. oznámení.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v uvedené lhůtě námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci nevysloví, zveřejní 
se akt v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstoupí v platnost dnem v něm 
stanoveným.

2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti 
aktu v přenesené pravomoci nevysloví, 
zveřejní se akt v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstoupí v platnost dnem 
v něm stanoveným.

Or. en

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, své námitky 
odůvodní.

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada ve lhůtě uvedené v 
odstavci 1 vysloví námitky. V souladu 
s článkem 296 SFEU orgán, který 
vyslovuje námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci, své námitky odůvodní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39a
Lhůta pro přijetí aktů v přenesené 

pravomoci
Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, čl. 3 
odst. 7, čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 3, čl. 5a 
odst. 3, čl. 7 odst. 3, čl. 7a odst. 3, čl. 8 
odst. 3, čl. 8a odst. 3, čl. 9 odst. 5, čl. 14 
odst. 3, čl. 19 odst. 4 a 5, čl. 19a odst. 2 
a článku 25 nejpozději do 1. ledna 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 136

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zda je vhodné centralizované zasílání 
hlášení přímo orgánu ESA (ESMA);

Or. en

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stávající opatření v oblasti působnosti 
tohoto nařízení, která vstoupila v platnost 
přede dnem 15. září 2010, mohou zůstat 
použitelná do [1. července 2013] za 

Stávající opatření v oblasti působnosti 
tohoto nařízení, která vstoupila v platnost 
přede dnem 15. září 2010, mohou zůstat 
použitelná do [31. prosince 2012] za 
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podmínky, že se oznámí Komisi. podmínky, že se oznámí Komisi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Článek 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41a
Zaměstnanci a zdroje orgánu ESA 

(ESMA)
Do 31. prosince 2011 posoudí orgán ESA 
(ESMA), kolik zaměstnanců a jaké zdroje 
bude potřebovat pro výkon svých 
předpokládaných pravomocí a povinností 
podle tohoto nařízení, a informuje o tom 
Evropský parlament, Radu a Komisi.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti návrhu

V září 2008 přijala Komise pro cenné papíry USA v reakci na pád banky Lehman Brothers 
opatření, která vedla k dočasnému zákazu krátkého prodeje několika set akcií finančního 
odvětví. Několik evropských regulačních orgánů (mimo jiné britský orgán dohledu nad 
finančními službami FSA, francouzský orgán dohledu nad finančními trhy AMF a německý 
spolkový orgán dohledu nad finančními službami BaFin) následovalo jejího příkladu a učinilo 
podobná rozhodnutí. V květnu 2010 se BaFin z důvodu šíření neověřených zpráv a spekulací 
o řeckých státních dluhopisech a swapech úvěrového selhání rozhodl dočasně zakázat nekrytý 
krátký prodej a nekryté swapy úvěrového selhání státních dluhopisů eurozóny. 

Neexistence společných evropských právních předpisů měla nepříznivý dopad jak na účinnost 
přijatých opatření, tak na výkonnost vnitřního trhu, neboť rozhodnutí učiněná různými 
členskými státy nebyla ani koordinována ani harmonizována. Je tedy obtížné hodnotit dopad 
těchto opatření na finanční trhy. Dosud zveřejněné empirické studie nedospěly v otázce 
hospodářských důsledků krátkého prodeje a transakcí se swapy úvěrového selhání, pokud jde 
o účinnost, likviditu a kolísavost trhů, k jednoznačným, nesporným závěrům. Nicméně vznik 
obrovských bublin, jako byla např. bublina internetových společností, která praskla v roce 
2000, ukazuje na to, že krátký prodej má omezenou schopnost vyvažovat trendy na trhu, na 
němž panují optimistická očekávání. Dále se prokázalo, že krátký prodej má ve střednědobém 
a dlouhodobém výhledu omezený vliv na pád cen určitých akcií a státních dluhopisů a že tyto 
cenové poklesy jsou v praxi většinou spojeny s negativními změnami v reálné ekonomice.  

Studie vypracované od kulminace krize v roce 2008, které se snažily přinést konkrétní závěry, 
vyšly na prázdno. Důvodem je především nízká koordinovanost opatření a mimoto i 
nedostatečná transparentnost krátkého prodeje a transakcí se swapy úvěrového selhání. Avšak 
přesto, že celosvětový dopad krátkého prodeje, nekrytého krátkého prodeje a nekrytých swapů 
úvěrového selhání je obtížně měřitelný, všeobecně se uznávají potenciální nepříznivé vlivy 
těchto transakcí, jež jsou uvedeny níže:

 Zvýšená kolísavost a riziko nepřiměřené reakce trhů, zejména v obdobích 
finanční nestability

Krátký prodej a nekrytý krátký prodej může vést k nepřiměřenému pádu cen akcií a jejich 
odchýlení od základní tržní hodnoty. Tato rizika ještě umocňuje skutečnost, že krátké 
pozice lze otevřít s velmi omezeným kapitálem. Tyto praktiky pak zvyšují pákový efekt 
využívaný ve finančním systému, což je jednomyslně považováno za příčinu finanční 
krize. 

 Zvýšené riziko zneužívání trhů, zejména vnitrodenních

Dodržování pravidel, jež mají zabránit zneužívání trhů, lze vymáhat pouze v případě, že 
budou mít regulační orgány k dispozici veškeré nezbytné informace. Krátký prodej, a 
zejména nekrytý krátký prodej, umožňuje manipulovat s cenami na úkor institucionálních 
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a individuálních investorů, neboť ovlivňuje tvorbu cen v rámci jednoho dne obchodování. 

 Inflace cenných papírů a riziko vytěsňování

Nekrytý krátký prodej může vést k inflaci cenných papírů, kdy je počet prodávaných 
cenných papírů vyšší než počet cenných papírů, jež jsou na trhu skutečně k dispozici. 
K situaci, kdy nebyl k dispozici dostatek cenných papírů, došlo například v roce 2008 
v důsledku krátkého prodeje značného množství akcií společnosti Volkswagen a 
nahromadění akcií společností Porsche. Následkem vytěsnění akcií společnosti 
Volkswagen měl tento výrobce automobilů největší tržní kapitalizaci na světě, která činila 
370 milionů dolarů.

 Riziko selhání vypořádání

Riziko selhání vypořádání není nezbytně spojeno s nekrytým krátkým prodejem, ačkoli 
nekrytý krátký prodej vystavuje prodávajícího vyššímu riziku tohoto selhání. 

 Prohloubení narušení trhů v důsledku asymetrických informací a významný 
dopad na podmínky financování 

Využívání swapů úvěrového selhání jako nástroje pro oceňování rizika jednotlivých států 
má podstatný dopad na úrokové míry, a tedy na alokaci aktiv v reálné ekonomice. 
Neúčinnost těchto trhů může vést k narušení alokace kapitálu pro účely reálné ekonomiky. 

Vzhledem ke zjištěným rizikům, která jsou uvedena výše, je třeba přijmout trvalá opatření, jež 
by zajistila náležitý rámec pro řešení těchto potenciálních nepříznivých dopadů. Nadto 
potřebují příslušné vnitrostátní orgány a ESMA soubor nástrojů pro výjimečné situace. 
Skutečnost, že v současné době takové nástroje regulačním orgánům k dispozici nejsou, 
omezuje jejich schopnost výjimečné situace předvídat a reagovat na ně. Schopnost těchto 
orgánů účinně jednat snižuje také neexistence koordinovaných opatření a společného 
vymáhání jejich dodržování. Jak vyplývá ze zveřejněných studií, toto je důležité tím spíše, že 
opatření omezující krátký prodej umožňují zmírnit kolísání pouze v případě, že je zákaz 
zacílen na ty, kdo destabilizují ceny akcií.  

V reakci na zjištěná rizika obsahuje návrh Komise:
 požadavky na transparentnost, které vycházejí z oznamování čistých krátkých pozic a 

označování pokynů ke krátkému prodeji,
 omezení nekrytého krátkého prodeje na základě „pravidla lokalizace“ spolu 

s postupem povinné náhradní koupě,
 rozšíření pravomocí tak, aby mohly příslušné vnitrostátní orgány v mimořádných 

situacích zasáhnout a aby mohl orgán ESMA tyto zásahy koordinovat a harmonizovat.   

1. Oblast působnosti nařízení a definice krátkého prodeje
 Povaha finančních nástrojů, na něž se nařízení vztahuje

Zpravodaj podporuje návrh Komise pokrýt velký počet finančních nástrojů a soustředit se do 
značné míry na úpravu cenných papírů, státních dluhopisů a swapů úvěrového selhání. 
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Zpravodaj se domnívá, že by bylo vhodné rozšířit režim oznamování podle článku 8, který se 
týká státních dluhopisů a swapů úvěrového selhání státních dluhopisů, i na podnikové 
dluhopisy a swapy úvěrového selhání podnikových dluhopisů. Rozšíření tohoto režimu musí 
emitentům zaručit, že nebude docházet k manipulacím s cenami těchto nástrojů, které mohou 
vést ke zvýšení výpůjčních nákladů pro emitenty, a tedy poškozovat reálnou ekonomiku.

 Trhy, na něž se nařízení vztahuje
Zpravodaj se domnívá, že toto nařízení by nemělo narušovat rovné podmínky jednotlivých 
subjektů na trhu, a že by zejména nemělo postihovat regulované trhy vynětím 
mimoburzovních transakcí.

 Uplatňování mimo Unii
Zpravodaj sdílí odhodlání Komise uplatňovat tyto předpisy na všechny fyzické či právnické 
osoby bez ohledu na to, zda mají bydliště nebo sídlo v Unii, nebo mimo její území. Tato 
opatření jsou nezbytná, má-li se zamezit tomu, aby se obchodníci kvůli regulaci přemisťovali. 
Dále by to zajistilo rovný přístup k evropským a neevropským investorům.

 Definice krátkých pozic a nekrytých swapů úvěrového selhání – články 3 a 4
Zpravodaj souhlasí s definicí krátkých pozic, jak ji navrhla Komise. 

Zpravodaj se domnívá, že všechny swapy úvěrového selhání, u nichž investor nevlastní 
podkladový dluhopis, by měly být považovány za nekryté pozice. Při využívání swapů 
úvěrového selhání pro zajištění jiných finančních nástrojů zvyšováním poptávky po swapech 
úvěrového selhání státních dluhopisů existuje riziko, že budou trhu vysílány zavádějící 
signály. Takový zavádějící signál může ohrozit finanční náklady členských států, a tak zvýšit 
tlak na již napjaté veřejné finance.

2. Požadavky na transparentnost
 Oznamování pozic

Zpravodaj podporuje návrh Komise, která na základě doporučení výboru CESR stanovila 
povinnost oznamování významných krátkých pozic v akciích, státních dluhopisech a swapech 
úvěrového selhání. Větší transparentnost, kterou tato oznamovací povinnost přinese, posílí 
důvěru investorů i vkladatelů na trhu s cennými papíry. 

Pokud jde o cenné papíry, jeví se jako vhodný dvouúrovňový přístup, kdy prahová hodnota 
pro informování příslušných orgánů byla stanovena na 0,2 % a prahová hodnota pro 
zveřejnění na 0,5 % hodnoty vydaného akciového kapitálu dané společnosti. 

Pokud jde o státní dluhopisy a swapy úvěrového selhání státních dluhopisů, podporuje 
zpravodaj návrh Komise, že pozice v dluhových nástrojích budou oznamovány pouze 
regulačním orgánům.

Zpravodaj se domnívá, že symetrický režim oznamování by bylo žádoucí zavést i pro dlouhý 
prodej využívající pákového efektu, aby měly regulační orgány náležitý přehled o pákovém 
efektu využívaném pro vytváření spekulativních pozic. 

Zpravodaj rovněž doporučuje, aby měly regulační orgány za mimořádných okolností možnost 
uložit oznamovací povinnost také subjektům, které finanční nástroje zapůjčily. Tato 
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oznamovací povinnost by měla zajistit, aby byly regulační orgány řádně informovány o 
možném tlaku na stranu půjčování cenných papírů, který obvykle způsobují významné krátké 
pozice.

 Označování pokynů ke krátkému prodeji
Zpravodaj podporuje princip navržený Komisí. 

Označování pokynů ke krátkému prodeji je jediným způsobem, jak sledovat toky, a doplňuje 
tedy oznamování pozic na konci dne obchodování. Označování by pomohlo regulačním 
orgánům při kontrole dodržování oznamovací povinnosti a poskytlo jim lepší přehled 
o skutečném objemu krátkých prodejů. Mimoto získají regulační orgány nástroj na sledování 
toho, zda nedochází k cenovým manipulacím prostřednictvím operací krátkého prodeje 
v rámci jednoho dne obchodování. 

Proveditelnost označování nelze zpochybňovat, neboť ve Spojených státech a v Asii je již 
uplatňováno, a zavedením tohoto systému by Evropská unie zajistila soulad s mezinárodními 
normami. Náklady na jeho uplatňování nejsou známy, avšak lze konstatovat, že 
z dlouhodobého hlediska jsou nevýznamné, neboť v zemích, které označování uplatňují, 
nejsou příkazy dražší. Nicméně v zájmu snížení nákladů na uplatňování tohoto systému 
zpravodaj doporučuje stanovení přechodného období, které umožní obchodním systémům 
označování zavést v rámci běžných aktualizací svých rozhraní pro vypořádání příkazů. Jako 
odpovídající se jeví nejvýše tříleté přechodné období.

Mají-li být zaručeny rovné podmínky, doporučuje zpravodaj, aby byly označovány všechny 
příkazy nehledě na místo jejich vypořádání, včetně mimoburzovních transakcí.

3. Nekrytý krátký prodej a nekryté swapy úvěrového selhání
 Omezení nekrytého krátkého prodeje

Zpravodaj podporuje omezení veškerého krátkého prodeje pouze na krátký prodej založený na 
předem vypůjčených cenných papírech, jimiž je zaručen úvěr.

 Zákaz nekrytých swapů úvěrového selhání
Zpravodaj podporuje návrh omezit možnost nakupovat swapy úvěrového selhání státních 
dluhopisů na ty, kteří tento státní dluhopis vlastní. Transakce se swapy úvěrového selhání by 
se měly zakládat na zásadě pojistného zájmu. 

Zpravodaj rovněž zpochybňuje přínos návrhu, že by finanční instituce mohly nakupovat 
swapy úvěrového selhání státních dluhopisů svého domovského členského státu, neboť je 
nepravděpodobné, že by tyto finanční instituce v případě neschopnosti státu dostát svým 
závazkům přežily.

 Postupy náhradní koupě a postihy v případě překročení čtyřdenní lhůty
Zpravodaj podporuje návrh Komise na automatické aktivování postupů náhradní koupě akcií  
v případě, že se vypořádání neuskuteční ve lhůtě čtyř dnů, i jejich doplnění postihy. Příklad 
Spojených států, kde je takové opatření uplatňováno již od roku 2008, jednoznačně ukazuje, 
že toto opatření prokázalo svůj účinek na zajišťování disciplíny při vypořádání. 

Zpravodaj se domnívá, že tyto postupy náhradní koupě by měly být uplatňovány na všechny 
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transakce, včetně mimoburzovních, a že povahu a minimální úroveň postihů by měl definovat 
orgán ESMA, aby si jednotlivé obchodní systémy v těchto regulačních kritériích 
nekonkurovaly.

4. Výjimky
 Hlavní trh mimo Evropskou unii

Zpravodaj podporuje návrh Komise. Zdá se, že vzhledem ke stávající regulaci trhu USA není 
přemisťování kvůli regulačnímu rámci na úkor EU pravděpodobné.

 Výjimka pro činnost tvůrců trhu 
Zpravodaj podporuje princip udělování výjimky pro činnost tvůrců trhu. Tvůrci trhu zajišťují 
likviditu, která je nezbytná pro řádné fungování trhů, a tato funkce musí být chráněna před 
oportunistickým jednáním ostatních účastníků trhu. Protějškem těchto výjimek by měl být 
skutečný závazek pravidelného a průběžného zajišťování likvidity na trhu. Orgán ESMA musí 
definovat společné normy, aby byla zaručena jednotná interpretace v celé Unii.

Zpravodaj se nicméně domnívá, že je nezbytné zabránit jakémukoli zneužívání těchto 
výjimek. Proto by jejich využívání nemělo být povoleno tvůrcům trhu, kteří nemají zřetelně 
oddělenu činnost tvorby trhu a činnost obchodování s majetkem, k němuž nedali pokyn 
klienti. Navíc v zájmu toho, aby měl regulační orgán možnost sledovat případné zneužívání 
této výjimky ze strany tvůrce trhu, zvažuje zpravodaj možnost zahrnout tvůrce trhu do 
požadavků článku 5 stávajícího nařízení, neboť běžné operace tvorby trhu by neměly vést 
k budování řídící pozice. Podobně by nemělo být tvůrcům trhu povoleno držet nekryté krátké 
pozice po nepřiměřeně dlouhou dobu bez výpůjčky finančního nástroje, neboť ani tvůrci trhu 
nejsou osvobozeni od vypořádacích povinností.  

5. Intervenční pravomoc příslušných orgánů
 Omezení krátkého prodeje a transakcí se swapy úvěrového selhání v případě 

nepříznivých událostí:
Zpravodaj podporuje návrh Komise, kterým svěřuje příslušným vnitrostátním orgánům 
rozšířenou pravomoc zasáhnout v případě nepříznivých podmínek. Ze stejného důvodu 
zpravodaj navrhuje svěřit regulačním orgánům pravomoc zavést v takových situacích pravidlo 
minimální ceny (vyšší ceny – uptick) pro příkazy ke krátkému prodeji. 

 Možné omezení krátkého prodeje v případě významného poklesu ceny
Zpravodaj podporuje princip tohoto opatření. Domnívá se, že omezení konkrétního finančního 
nástroje by mělo platit pro všechny transakce bez ohledu na to, kde jsou prováděny, aby bylo 
zajištěno jednotné uplatňování na vnitřním trhu a aby byly zachovány rovné podmínky.   

6. Intervenční pravomoc orgánu ESMA
 Koordinace ze strany orgánu ESMA

Zpravodaj schvaluje svěření koordinačních pravomocí orgánu ESMA. Stejně tak podporuje 
návrh, aby orgán ESMA vydával pokyny ohledně všech opatření, která mohou vést k různým 
interpretacím ze strany příslušných vnitrostátních orgánů. 

 Intervenční pravomoc orgánu ESMA
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Zpravodaj vítá, že jsou orgánu ESMA svěřeny pravomoci uvedené v návrhu Komise.  Komise 
využila všech možností, které skýtá nařízení o ESMA. Pravomoci svěřené orgánu ESMA 
umožňují jednotné provádění krizových opatření na úrovni Evropské unie. 


