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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnice o zneužívání trhu (MAD) 2003/6/ES zavedla komplexní rámec pro boj proti 
„zneužívání trhu“ (obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem). Navržené nařízení 
rozšiřuje oblast působnosti tohoto rámce na veškeré finanční nástroje, na něž se vztahuje 
směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID). Cílem je zvýšit integritu trhu a ochranu 
investorů a zajistit jednotné předpisy a rovné podmínky.

Komise současně předložila návrh na přepracování směrnice MiFID, který nově klasifikuje 
emisní povolenky v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) jako finanční 
nástroje, takže celý trh s emisními povolenkami v EU bude podléhat regulaci finančních trhů.
Přes 80 % trhu povolenek na emise představuje trh s deriváty a podléhá tedy již nyní 
směrnicím MiFID a MAD. Nové nařízení o zneužívání trhu však ve snaze zamezit 
podvodným praktikám, které by mohly narušit důvěru v systém ETS, rozšiřuje ochranu trhu 
také na primární trh a neregulované spotové trhy s emisními povolenkami. Použily by se 
směrnice MiFID a směrnice 2003/6/ES o zneužívání trhu, čímž se celkově zlepší bezpečnost 
trhu, aniž by tím byl ohrožen jeho účel, kterým je i nadále snižování emisí.

Pokud v rámci přezkumu směrnice MiFID dochází ke změně klasifikace emisních povolenek 
ETS na finanční nástroje, na které se budou vztahovat právní předpisy o zneužívání trhu, bude 
nutné upravit některá ustanovení s ohledem na zvláštní povahu těchto nástrojů. 

Návrh nařízení proto zavádí zvláštní definici důvěrné informace pro povolenky na emise. Na 
rozdíl od tradičních finančních nástrojů není povinnost zveřejňovat důvěrné informace 
uložena emitentovi (tím je příslušný veřejný orgán, např. Komise, který by při dosahování 
klimatických cílů neměl být omezován povinnostmi zveřejňovat informace), nýbrž 
účastníkům trhu. Zveřejňovány by měly být zpravidla informace o fyzické činnosti daného 
subjektu, jako je kapacita a využívání zařízení.

Navrhovatel podporuje návrh Komise, pokud jde o zahrnutí emisních povolenek do 
předpisového rámce o zneužívání trhu. Veškeré organizované obchodování tedy bude 
probíhat v regulovaných obchodních místech, s téměř identickými požadavky na 
transparentnost, organizaci a dozor nad trhem. Současně byly předloženy pozměňovací 
návrhy, které mají zvýšit účinnost návrhu.

Jedním z důležitých aspektů nařízení je zejména to, že z povinnosti zveřejňovat důvěrné 
informace jsou vyňati účastníci trhu, u nichž lze předpokládat, že nemají významný vliv na 
tvorbu cen povolenek na emise. Prahovou hodnotu (vyjádřenou jako roční emise CO2, tepelný 
příkon nebo jejich kombinace) hodlá Komise stanovit aktem v přenesené pravomoci. 

V praxi lze ovšem očekávat, že na tvorbu cen uhlíku budou mít významný vliv pouze 
informace o činnosti největších emitentů v ETS (těmi jsou obvykle podniky v energetickém 
odvětví): odhaduje se, že 80 % emisí v EU vytváří jen 7 % zařízení („velká“ zařízení 
produkující ročně přes 500 000 tun CO2), přičemž téměř polovina všech povolenek na trhu je 
v držení pouhých 20 společností.
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Aby na trhu nevznikala nejistota, bylo by proto vhodné, kdyby byly tyto prahové hodnoty již 
od počátku explicitně stanoveny v textu nařízení. Autor stanoviska navrhuje, aby byly tyto 
hodnoty stanoveny ve výši 3 milionů tun ekvivalentu CO2 a 300 MW jmenovitého tepelného 
výkonu u spalovacích zařízení, takže by se povinnost zveřejňovat důvěrné informace 
vztahovala pouze na nejvýznamnější subjekty na trhu. Navrhovatel nicméně považuje za 
vhodné, aby Komise měla pravomoc měnit tyto prahové hodnoty prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci, bude-li to nutné s ohledem na technický rozvoj a vývoj na trhu, 
například pokud jde o řešení problému cenové volatility nebo asymetrie trhu.

Dále se vyjasňuje, že úředníci Komise a členských států, kteří mají přístup k důvěrným 
informacím, mají jednoznačný zákaz účastnit se aktivit představujících zneužívání trhu.

Nakonec se vkládá ustanovení, podle něhož se toto nařízení bude vztahovat na veškeré 
budoucí systémy obchodování s emisemi, jichž by se EU účastnila na základě globálních 
dohod. Díky tomu budou tyto nové trhy požívat stejné ochrany, jakou má unijní systém ETS.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Hospodářský 
a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) V důsledku klasifikace povolenek na 
emise jako finančních nástrojů v rámci 
revize směrnice o trzích s finančními 
nástroji budou tyto nástroje rovněž 
zařazeny do působnosti tohoto nařízení. 
Podle směrnice o systému EU pro 
obchodování s emisemi (ETS) mají 
Evropská komise, členské státy a jiné 
úředně stanovené subjekty odpovědnost 
mimo jiné za technická hlediska vydávání 
povolenek na emise, jejich bezplatné 
přidělování způsobilým průmyslovým 
odvětvím a novým účastníkům na trhu 
a obecně za rozvoj a provádění rámcové 
politiky Unie v oblasti klimatu, což jsou 
aspekty, které jsou základem dodávek 
povolenek na emise pro subjekty splňující 
podmínky systému EU pro obchodování 
s emisemi. Při plnění těchto úkolů mají 
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tyto veřejné subjekty přístup k cenově 
citlivým neveřejným informacím a podle 
směrnice o ETS mohou být nuceny 
vykonávat určité tržní operace týkající se 
povolenek na emise. Protože Evropská 
komise, členské státy a jiné úředně 
stanovené subjekty musí být schopny 
rozvíjet a provádět klimatickou politiku 
Unie, měly by být činnosti těchto 
veřejných subjektů týkající se povolenek 
na emise a prováděné výlučně za účelem 
plnění cílů této politiky vyňaty 
z působnosti tohoto nařízení. Tato výjimka 
by neměla mít negativní dopad na 
celkovou transparentnost trhu, neboť tyto 
veřejné subjekty mají zákonnou povinnost 
vykonávat svou činnost způsobem, který 
zaručuje řádné, spravedlivé 
a nediskriminační zveřejňování nových 
rozhodnutí, vývoje a údajů, které jsou 
cenově citlivé. Směrnice o ETS a její 
prováděcí akty dále obsahují ustanovení 
na ochranu spravedlivého 
a nediskriminačního zveřejňování 
specifických cenově citlivých informací, 
které jsou v držení veřejných subjektů. 
Výjimka pro veřejné subjekty při plnění 
cílů klimatické politiky Unie by se zároveň 
neměla vztahovat na případy, kdy se tyto 
veřejné subjekty účastní činností nebo 
transakcí, které neprobíhají v rámci 
plnění cílů klimatické politiky Unie, nebo 
kdy se fyzické osoby pracující pro některý 
z těchto subjektů účastní takových 
činností na vlastní zodpovědnost.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 2 k bodu odůvodnění 16)

Odůvodnění

Je třeba lépe vymezit důvody a podmínky pro vynětí veřejných subjektů (emitentů povolenek 
na emise) z působnosti tohoto nařízení, pokud provádějí činnosti v rámci plnění cílů 
klimatické politiky Unie. Je třeba rovněž vyjasnit, že úředníci těchto veřejných subjektů, kteří 
mají přístup k důvěrným informacím o povolenkách na emise, nesmí tyto informace používat 
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k jednání, které představuje zneužívání trhu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V důsledku klasifikace povolenek na 
emise jako finančních nástrojů v rámci 
revize směrnice o trzích s finančními 
nástroji, budou tyto nástroje rovněž 
zařazeny do působnosti tohoto nařízení. 
Vzhledem ke specifické povaze těchto 
nástrojů a strukturálním rysům trhu 
s uhlíkem je nutné zajistit, aby nebyla 
omezena činnost členských států, 
Evropské komise a dalších oficiálně 
určených orgánů týkající se povolenek na 
emise při dosahování cílů politiky Unie 
v oblasti klimatu. Navíc povinnost 
zveřejňovat důvěrné informace musí být
uložena účastníkům na tomto trhu obecně.
Nicméně, aby se zabránilo uložení 
oznamovací povinnosti, která není 
užitečná, a také k udržení efektivity 
nákladů plánovaného opatření se jeví jako 
nezbytné omezit regulatorní dopad této 
povinnosti pouze na ty operátory 
evropského systému pro obchodování 
s emisemi (EU ETS), u nichž – vzhledem 
k jejich velikosti a činnostem – lze 
důvodně předpokládat, že by mohli mít 
významný dopad na ceny povolenek na 
emise. Tam, kde se účastníci trhu 
s povolenkami na emise již řídí povinností 
zveřejňovat důvěrné informace, zejména na 
základě nařízení o integritě 
a transparentnosti trhu s energií, by 
povinnost zveřejňovat důvěrné informace 
týkající se povolenek na emise neměla vést 
k opakování povinného zveřejňování 
informací s prakticky stejným obsahem.

(16) Vzhledem k tomu, že značné množství 
neveřejných cenově citlivých informací, 
které mají vliv na poptávku po 
povolenkách na emise, je v držení 
individuálních účastníků trhu, je vhodné,
aby povinnost zveřejňovat důvěrné 
informace byla uložena účastníkům na 
tomto trhu obecně. Nicméně, aby se 
zabránilo uložení oznamovací povinnosti, 
která není užitečná, a také k udržení 
efektivity nákladů plánovaného opatření se 
jeví jako nezbytné omezit regulatorní 
dopad této povinnosti pouze na ty 
operátory evropského systému pro 
obchodování s emisemi (EU ETS), u nichž 
– vzhledem k jejich velikosti a činnostem –
lze důvodně předpokládat, že by mohli mít 
významný dopad na ceny povolenek na 
emise. Vhodné prahové hodnoty pro účely 
uplatňování této výjimky by měly být 
stanoveny v textu nařízení a Komise by 
měla být zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci za účelem změny 
těchto prahových hodnot. Zveřejňované 
informace by se měly týkat fyzických 
operací subjektu, který informace 
zveřejňuje, a nikoli jeho plánů nebo 
strategií pro povolenky v rámci systému 
obchodování s emisemi. Tam, kde se 
účastníci trhu s povolenkami na emise již 
řídí povinností zveřejňovat důvěrné 
informace, zejména na základě nařízení 
o integritě a transparentnosti trhu s energií, 
by povinnost zveřejňovat důvěrné 
informace týkající se povolenek na emise 
neměla vést k opakování povinného 
zveřejňování informací s prakticky stejným 
obsahem.



PA\896251CS.doc 7/12 PE485.944v01-00

CS

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 1 k bodu odůvodnění 15a)

Odůvodnění

V zájmu tržní jistoty je vhodné, aby prahové hodnoty pro vynětí z povinného zveřejňování 
důvěrných informací byly stanoveny v textu nařízení a zmíněny v odůvodnění spolu s důvody 
pro jejich stanovení. Rovněž je důležité, aby byly z povinně zveřejňovaných informací vyňaty 
obchodní strategie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy. 
Zejména by měly být přijaty akty 
v přenesené pravomoci, pokud jde 
o podmínky pro programy zpětného 
odkupu a stabilizace finančních nástrojů, 
ukazatele manipulativního jednání ve výčtu 
v příloze 1, prahovou hodnotu pro 
stanovení uplatnění povinnosti zveřejnění 
na účastníky trhu s povolenkami na emise, 
podmínky pro sestavování seznamů 
zasvěcených osob a prahovou hodnotu 
a podmínky týkající se transakcí osob 
s řídicí pravomocí. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci své přípravné práce 
provedla příslušné konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by měla Komise zajistit 
simultánní, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(42) Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy. 
Zejména by měly být přijaty akty 
v přenesené pravomoci, pokud jde 
o podmínky pro programy zpětného 
odkupu a stabilizace finančních nástrojů, 
ukazatele manipulativního jednání ve výčtu 
v příloze 1, prahové hodnoty pro stanovení 
uplatnění povinnosti zveřejnění na 
účastníky trhu s povolenkami na emise, 
podmínky pro sestavování seznamů 
zasvěcených osob a prahovou hodnotu 
a podmínky týkající se transakcí osob 
s řídicí pravomocí. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci své přípravné práce 
provedla příslušné konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by měla Komise zajistit 
simultánní, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Existují dvě prahové hodnoty, jedna je vyjádřená jako ekvivalent oxidu uhličitého, druhá jako 
jmenovitý tepelný příkon u spalovacích zařízení.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se nevztahuje na činnost 
členských států, Evropské komise nebo 
jakéhokoli jiného úředně určeného 
subjektu nebo jakékoli osoby jednající 
jejich jménem, která se týká povolenek na 
emise a která se provádí ve snaze 
dosahovat cílů politiky Unie v oblasti 
klimatu.

2. Toto nařízení se nevztahuje na činnost 
členských států, Evropské komise nebo 
jakéhokoli jiného úředně určeného 
subjektu nebo jakékoli osoby jednající 
jejich jménem, která se týká povolenek na 
emise a která se provádí výlučně ve snaze 
dosahovat cílů politiky Unie v oblasti 
klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že z působnosti tohoto nařízení jsou vyňaty pouze subjekty jednající výlučně 
v rámci plnění cílů klimatické politiky Unie. Na jednotlivé úředníky veřejných subjektů, kteří 
mají přístup k důvěrným informacím, jež mohou ovlivnit trh s povolenkami na emise, se 
nadále vztahují veškerá ustanovení o zneužívání trhu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely použití odstavce 1 se 
informace považuje za informaci přesné 
povahy, pokud je jejím obsahem souhrn 
okolností, který existuje nebo u něhož lze 
důvodně očekávat, že vznikne, nebo 
událost, která nastala nebo u níž lze 
důvodně očekávat, že nastane, a pokud je 
konkrétní natolik, že umožňuje vyvozovat 
závěry týkající se možného vlivu tohoto 
souhrnu okolností nebo události na ceny 
finančních nástrojů, souvisejících 
spotových komoditních kontraktů nebo 
dražených produktů založených na 

2. Pro účely použití odstavce 1 se 
informace považuje za informaci přesné 
povahy, pokud je jejím obsahem souhrn 
okolností, který existuje nebo u něhož lze 
důvodně očekávat, že vznikne, nebo 
událost, která nastala nebo u níž lze 
důvodně očekávat, že nastane, a pokud je 
konkrétní natolik, že umožňuje vyvozovat 
závěry týkající se možného vlivu tohoto 
souhrnu okolností nebo události na ceny 
finančních nástrojů, souvisejících 
spotových komoditních kontraktů, 
povolenek na emise nebo dražených 
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povolenkách na emise. produktů na nich založených.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 6 čl. 6 odst. 3)

Odůvodnění

Sladění formulace s ostatními ustanoveními nařízení.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely použití odstavce 1 se 
informací, která by, pokud by byla 
zveřejněna, pravděpodobně měla 
významný dopad na ceny finančních 
nástrojů, souvisejících spotových 
komoditních kontraktů nebo dražených 
produktů založených na povolenkách na 
emise, rozumí informace, kterou by 
racionální investor pravděpodobně použil 
jako součást základu pro svá investiční 
rozhodnutí.

3. Pro účely použití odstavce 1 se 
informací, která by, pokud by byla 
zveřejněna, pravděpodobně měla 
významný dopad na ceny finančních 
nástrojů, souvisejících spotových 
komoditních kontraktů, povolenek na 
emise nebo dražených produktů na nich
založených rozumí informace, kterou by 
racionální investor pravděpodobně použil 
jako součást základu pro svá investiční 
rozhodnutí.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 5 čl. 6 odst. 2)

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se nevztahuje na 
účastníky trhu s povolenkami na emise, 
pokud činnosti v oblasti letectví nebo 
zařízení, které vlastní, kontroluje nebo za 
než je zodpovědný, produkovaly 
v předchozím roce emise pod úrovní 
minimální prahové hodnoty ekvivalentu 

První pododstavec se nevztahuje na 
účastníky trhu s povolenkami na emise, 
pokud činnosti v oblasti letectví nebo 
zařízení, které vlastní, kontroluje nebo za 
než je zodpovědný, produkovaly 
v předchozím roce emise pod úrovní 
prahové hodnoty 3 milionů tun
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oxidu uhličitého, a v případě zařízení, kde 
probíhá spalování, nepřesáhl jmenovitý 
tepelný příkon minimální prahovou 
hodnotu.

ekvivalentu oxidu uhličitého, a v případě 
zařízení, kde probíhá spalování, nepřesáhl 
jmenovitý tepelný příkon prahovou 
hodnotu 300 MW.

Or. en

Odůvodnění

Pro zvýšení tržní jistoty je vhodné, aby byly prahové hodnoty pro vynětí z povinného 
zveřejňování stanoveny již od počátku v textu nařízení. Konkrétní čísla byla zvolena tak, aby 
se tato povinnost vztahovala pouze na velké účastníky na trhu, u nichž lze předpokládat, že 
jejich činnost má významný vliv na tvorbu cen a které pokrývají přibližně 75 % celkového 
trhu s povolenkami. Tři miliony tun ekvivalentu oxidu uhličitého odpovídají šesti „velkým“ 
zařízením, z nichž každé produkuje 500 000 tun emisí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 31 opatření, kterým se stanoví
minimální hranice ekvivalentu oxidu 
uhličitého, a minimální hranice
jmenovitého tepelného příkonu pro účely 
uplatnění výjimky stanovené v druhém 
pododstavci.

Komise je zmocněna k tomu, aby
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 31 přijala
opatření, kterým se upraví prahová 
hodnota ekvivalentu oxidu uhličitého 
a prahová hodnota jmenovitého tepelného 
příkonu pro účely uplatnění výjimky 
stanovené v druhém pododstavci. Při 
přijímání aktu v přenesené pravomoci 
podle tohoto pododstavce Komise posoudí, 
zda úprava prahové hodnoty ekvivalentu 
oxidu uhličitého nebo prahové hodnoty 
jmenovitého tepelného příkonu odpovídá 
potřebám plynoucím z technického 
a tržního vývoje.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení prahové hodnoty již od počátku pomůže zvýšit jistotu pro účastníky na trhu 
a zamezit právní nejistotě. Přesto je vhodné, aby byla Komise zmocněna k přijímání změn 
prahových hodnot prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, neboť tak bude možné řešit 
různé problémy trhu (asymetrie, cenová volatilita atd.) a případně i dosahovat politických 
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cílů (postupné snižování emisí v rámci klimatické politiky Unie).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán může emitentovi 
finančního nástroje povolit odklad 
uveřejnění důvěrné informace za 
předpokladu, že jsou splněny tyto 
podmínky:

5. Příslušný orgán může emitentovi 
finančního nástroje nebo účastníku na 
trhu s povolenkami na emise povolit 
odklad uveřejnění důvěrné informace za 
předpokladu, že jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, proč by účastníci na trhu s povolenkami na emise neměli mít možnost dostat 
oficiální svolení k odkladu zveřejnění důvěrných informací.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud se Evropská unie účastní 
systému obchodování s emisemi s třetí 
zemí, vztahuje se toto nařízení i na 
povolenky na emise v rámci tohoto 
systému a na dražené produkty na nich 
založené. Pokud je to nutné, přijme 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 31 
opatření, kterými stanoví kritéria pro 
jejich zahrnutí do působnosti tohoto 
nařízení.

Or. en
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Odůvodnění
Tržní ochrana by se měla vztahovat i na budoucí systémy obchodování s emisemi, do nichž by 
Unie vstoupila na základě globálních dohod.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 32 týkající se doplňování a změn 
podmínek pro programy zpětného odkupu 
a stabilizace finančních nástrojů, definic 
v tomto nařízení, podmínek pro 
sestavování seznamů zasvěcených osob, 
podmínek týkajících se transakcí osob 
s řídicí pravomocí a pravidel pro osoby, 
které poskytují informace, jež mohou vést 
ke zjištění porušení tohoto nařízení.

Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 32 týkající se doplňování a změn 
podmínek pro programy zpětného odkupu 
a stabilizace finančních nástrojů, definic 
v tomto nařízení, prahových hodnot pro 
uplatnění povinnosti účastníků na trhu 
s povolenkami na emise zveřejňovat 
důvěrné informace, podmínek pro 
sestavování seznamů zasvěcených osob, 
podmínek týkajících se transakcí osob 
s řídicí pravomocí a pravidel pro osoby, 
které poskytují informace, jež mohou vést 
ke zjištění porušení tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Prahové hodnoty by měly být uvedeny mezi ustanoveními, které může Komise doplnit nebo 
změnit prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.


