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I
(Legislativní akty)

SMĚRNICE
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/73/EU
ze dne 24. listopadu 2010,
kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo
přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na
průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty
k obchodování na regulovaném trhu
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(4)

Směrnice 2003/71/ES vyžaduje, aby Komise vyhodnotila
uplatňování uvedené směrnice pět let po jejím vstupu
v platnost a případně předložila návrhy na její revizi.
Toto hodnocení odhalilo, že některé prvky směrnice
2003/71/ES by měly být změněny, aby se zjednodušilo
a zlepšilo její uplatňování, zvýšila její účinnost a posílila
mezinárodní konkurenceschopnost Unie a současně se
přispělo ke snížení administrativní zátěže.

(5)

Na základě závěrů uvedených ve zprávě, kterou vypraco
vala skupina na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU
(„de Larosièrova zpráva“), Komise dne 23. září 2009
předložila konkrétní legislativní návrhy na zřízení evrop
ského systému orgánů finančního dohledu, který bude
zahrnovat síť vnitrostátních orgánů finančního dohledu
spolupracujících s novými evropskými orgány dohledu.
Jeden z těchto orgánů, Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), má nahradit
Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry.

(6)

Způsob, jakým jsou limity maximální výše nabídky vypo
čítávány ve směrnici 2003/71/ES, by měl být z důvodu
větší právní jistoty a účinnosti vyjasněn. Celkové proti
plnění pro některé nabídky uvedené v dané směrnici by
mělo být vypočítáváno pro celou Unii.

(7)

Pro účely soukromých emisí cenných papírů by měly být
investiční společnosti a úvěrové instituce oprávněny
považovat za kvalifikované investory ty osoby nebo
subjekty, které jsou uvedeny v oddíle I bodech 1 až 4
přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních
nástrojů (5), a další osoby nebo subjekty, ke kterým je
přistupováno jako k profesionálním klientům nebo
které jsou uznány způsobilými protistranami v souladu

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na články 50 a 114 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
s ohledem na stanovisko
a sociálního výboru (1),

Evropského

hospodářského

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),
v souladu s řádným legislativním postupem (3),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 8. a 9. března
2007 souhlasila, že by měla být do roku 2012 snížena
administrativní zátěž obchodních společností o 25 %, aby
se zvýšila jejich konkurenceschopnost v Unii.

(2)

Určité povinnosti stanovené směrnicí Evropského parla
mentu a Rady 2003/71/ES (4) se podle Komise zdají být
nepřiměřenou zátěží pro společnosti.

(3)

Tyto povinnosti je třeba přezkoumat, aby se snížila zátěž
společností v Unii na nezbytné minimum, aniž by byla
narušena ochrana investorů a řádné fungování trhů
s cennými papíry v Unii.

(1) Stanovisko ze dne 18. února 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním
věstníku).
(2) Úř. věst. C 19, 26.1.2010, s. 1.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. června 2010 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne
11. října 2010.
(4) Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

(5) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
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emisi cenných papírů pomocí finančních zprostředkova
telů nebo v jakémkoli pozdějším dalším prodeji cenných
papírů obsahuje dostatečné informace pro investory, aby
mohli přijímat informovaná investiční rozhodnutí.
Finanční zprostředkovatelé, kteří emitují nebo později
dále prodávají cenné papíry, by tedy měli být oprávněni
použít původní prospekt zveřejněný emitentem nebo
osobou pověřenou jeho sestavením, pokud je platný
a řádně doplněný v souladu s články 9 a 16 směrnice
2003/71/ES a emitent nebo osoba pověřená sestavením
prospektu s jeho použitím souhlasí. Emitentovi nebo
osobě pověřené sestavením prospektu by mělo být
umožněno připojit ke svému souhlasu určité podmínky.
Souhlas včetně veškerých podmínek s ním spojených by
měl být udělen formou písemné dohody mezi zúčastně
nými stranami, což příslušným stranám umožní
posoudit, zda je další prodej či konečné umístění
cenných papírů v souladu s dohodou. V případě, že byl
vydán souhlas k použití prospektu, emitent nebo osoba
pověřená sestavením původního prospektu by měli být
odpovědní za informace v něm uvedené a v případě
základního prospektu za stanovení a uvedení konečných
podmínek a žádný jiný prospekt by neměl být vyža
dován. Avšak pokud emitent nebo osoba pověřená sesta
vením tohoto původního prospektu s jeho použitím
nesouhlasí, mělo by být vyžadováno, aby finanční zpro
středkovatel zveřejnil nový prospekt. V takovém případě
by měl být finanční zprostředkovatel odpovědný za
informace uvedené v prospektu, včetně veškerých infor
mací uvedených formou odkazu a v případě základního
prospektu včetně konečných podmínek.

se směrnicí 2004/39/ES. Investiční společnosti, které
smějí považovat stávající profesionální klienty i nadále
za profesionální v souladu s čl. 71 odst. 6 směrnice
2004/39/ES by měly být oprávněny přistupovat
k těmto klientům jako ke kvalifikovaným investorům
podle této směrnice. Takové sladění příslušných ustano
vení směrnic 2003/71/ES a 2004/39/ES může omezit
komplikace a náklady investičních společností v případě
soukromých investic, protože společnosti by mohly defi
novat osoby nebo subjekty, kterých se investice týká,
a vycházet přitom ze svého vlastního seznamu profesi
onálních klientů a způsobilých protistran. Emitentům by
mělo být umožněno vycházet ze seznamu profesionál
ních klientů a způsobilých protistran, který byl sestaven
v souladu s přílohou II směrnice 2004/39/ES. Definice
kvalifikovaných investorů ve směrnici 2003/71/ES by
tedy měla být rozšířena tak, aby takovéto osoby nebo
subjekty zahrnovala, a neměl by být veden žádný zvláštní
režim pro registry.

(8)

(9)

(10)

Zajištění správného a úplného uplatňování práva Unie je
základním předpokladem pro dosažení integrity, účin
nosti a správného fungování finančních trhů. Očekává
se, že zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského
orgánu pro cenné papíry a trhy) přispěje k dosažení
tohoto cíle tím, že budou vydána jednotná pravidla
a že bude v oblasti kontroly a při schvalování prospektů
zastáván konvergentnější přístup. Komise by měla
provést přezkum čl. 2 odst. 1 písm. m) bodu ii) směrnice
2003/71/ES, pokud jde o omezení týkající se určení
domovského členského státu pro emise nekapitálových
cenných papírů, jejichž jmenovitá hodnota je nižší než
1 000 EUR. V návaznosti na tento přezkum by měla
zvážit, zda by toto ustanovení mělo být zachováno
nebo zrušeno.

Limit 50 000 EUR uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. c) a d)
směrnice 2003/71/ES již neodpovídá rozlišení mezi
drobnými a profesionálními investory na základě inves
tiční kapacity, neboť se zdá, že i drobní investoři
v současnosti investovali v jediné transakci více než
50 000 EUR. Z tohoto důvodu je vhodné zmíněný
limit zvýšit a odpovídajícím způsobem pozměnit
i ostatní ustanovení, v nichž je tento limit uveden. Odpo
vídající úpravy je třeba provést ve směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2004/109/ES (1). V souvislosti
s těmito úpravami a s přihlédnutím k tomu, jak dlouho
zůstávají dluhové cenné papíry v oběhu, by v souvislosti
s čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 18 odst. 3 a čl. 20 odst. 6
směrnice 2004/109/ES mělo být zavedeno ustanovení
o ochraně předchozího stavu (tzv. grandfathering), a to
pokud se jedná o dluhové cenné papíry, jejichž jednot
ková jmenovitá hodnota činí nejméně 50 000 EUR
a které již byly k obchodování na regulovaném trhu
v Unii přijaty před vstupem této směrnice v platnost.

Platný prospekt sestavený emitentem nebo osobou pově
řenou jeho sestavením a veřejně dostupný při konečné

(1) Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.
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(11)

Komise by měla definovat pojmy „primární trh“, „sekun
dární trh“ a „veřejná nabídka“, aby umožnila účinné
uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvě
cených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (2),
směrnice 2003/71/ES a směrnice 2004/109/a aby vyře
šila základní problémy spočívající v rozdílech mezi nimi
a v jejich vzájemném překrývání.

(12)

V důsledku uplatňování pravomocí členských států
v oblasti občanského práva jsou mezi systémy odpověd
nosti jednotlivých členských států značné rozdíly.
V zájmu zjišťování a kontroly opatření přijímaných
v členských státech by Komise měla sestavit srovnávací
tabulku systémů uplatňovaných v jednotlivých členských
státech.

(13)

Čl. 4 odst. 1 písm. d) směrnice 2003/71/ES stanoví, že
povinnost zveřejňovat prospekt se nevztahuje na akcie,
které jsou nabízeny, přiděleny nebo mají být přiděleny
bezplatně stávajícím akcionářům. Podle čl. 3 odst. 2
písm. e) této směrnice je od povinnosti zveřejnit prospekt
zcela osvobozena nabídka s celkovou hodnotou proti
plnění nižší než 100 000 EUR. Výjimka uvedená v čl.
4 odst. 1 písm. d) je proto nadbytečná, neboť na
bezplatnou nabídku se vztahuje čl. 3 odst. 2 písm. e).

(2) Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.
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Stávající výjimky pro cenné papíry, které jsou nabízeny,
přiděleny nebo mají být přiděleny stávajícím nebo
bývalým zaměstnancům nebo vedoucím pracovníkům,
jsou příliš omezující, takže značnému počtu zaměstnava
telů provozujícímu systémy zaměstnaneckých akcií
v Unii nemohou přinášet užitek. Zapojení zaměstnanců
v Unii je obzvláště důležité u malých a středních
podniků, v nichž se jednotliví zaměstnanci mohou
významnou měrou podílet na úspěchu dané společnosti.
Požadavek na sestavení prospektu by se proto neměl
vztahovat na nabídky předložené společnostmi Unie
v rámci systému zaměstnaneckých akcií. Jestliže cenné
papíry nejsou přijaty k obchodování, nepodléhá emitent
příslušným požadavkům na průběžné zveřejňování
a pravidlům o zneužívání trhu. Zaměstnavatelé nebo
jejich přidružené podniky by proto měli dokument
uvedený v čl. 4 odst. 1 písm. e) směrnice 2003/71/ES
aktualizovat, je-li to nezbytné pro odpovídající posouzení
cenných papírů. Výjimka by se měla vztahovat i na
veřejné nabídky a přijetí k obchodování v případě společ
ností usazených mimo Unii, jejichž cenné papíry jsou
přijímány k obchodování buď na regulovaném trhu,
nebo na trhu třetí země. V druhém případě Komise
přijme kladné rozhodnutí, pokud jde o rovnocennost
právního rámce a rámce dohledu vztahujících se na regu
laci trhů ve třetí zemi. To by mělo zaměstnancům v Unii
umožnit přístup k průběžným informacím o příslušné
společnosti.

(15)

Souhrn prospektu by měl být klíčovým zdrojem infor
mací pro drobné investory. Měl by tvořit samostatnou
část prospektu a měl by být stručný, jednoduchý, jasný
a pro cílové investory srozumitelný. Měl by se zaměřovat
na klíčové informace, které investoři potřebují, aby se
mohli rozhodnout, o kterých dalších nabídkách cenných
papírů a jejich přijetí k obchodování budou dále
uvažovat. Tyto klíčové informace by měly v hlavních
rysech charakterizovat emitenta, případného ručitele
a cenné papíry, které jsou nabízeny nebo přijaty
k obchodování na regulovaném trhu, a uvádět i rizika
s nimi spojená. Souhrn by měl rovněž obsahovat obecné
podmínky nabídky, včetně odhadovaných nákladů, které
emitent či předkladatel nabídky účtuje investorovi,
a uvádět celkové odhadované náklady, protože ty by
mohly být podstatné. Také by měl investora upozornit
na případná práva vážící se k těmto cenným papírům
a na rizika spojená s investováním do příslušných
cenných papírů. Formát souhrnu by měl být volen tak,
aby umožňoval srovnání se souhrny obdobných
produktů, a to tím, že rovnocenné údaje se v souhrnu
vždy uvedou na stejném místě.

(16)

Členské státy by měly zajistit, aby občanskoprávní odpo
vědnost nenesla žádná osoba pouze na základě souhrnu
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nebo jeho překladů, ledaže je zavádějící, nepřesný nebo
v rozporu s příslušnými částmi prospektu. Souhrn by
měl za tímto účelem obsahovat jasné upozornění.

(17)

Je vhodné vyjasnit, že konečné podmínky vztahující se
k základnímu prospektu by měly obsahovat pouze údaje
vztahující se k popisu cenných papírů, které se týkají
konkrétně dané emise a které lze určit pouze
v okamžiku dané emise. Tyto údaje mohou zahrnovat
například mezinárodní identifikační číslo cenných papírů,
emisní cenu, datum splatnosti, kupon, den provedení,
realizační cenu, cenu vyplacení a další podmínky, které
v době sestavení prospektu nejsou známy. Další nové
údaje, které by mohly ovlivnit hodnocení emitenta
a cenných papírů, by obecně měly být součástí dodatku
k prospektu. Emitenti by dále s cílem splnit povinnost
poskytovat klíčové informace rovněž v rámci základního
prospektu měli sloučit souhrn s příslušnými pasážemi
konečných podmínek tak, aby výsledek byl pro investory
snadno srozumitelný. V těchto případech by neměl být
požadován zvláštní souhlas.

(18)

Za účelem zlepšení účinnosti emisí kapitálových cenných
papírů s předkupním právem a vhodného zohlednění
velikosti emitentů, aniž je dotčena ochrana investorů,
by měl být zaveden přiměřený režim zveřejňování pro
nabídky akcií stávajícím akcionářům, kteří mohou tyto
akcie buď upsat, nebo prodat práva na jejich úpis, pro
nabídky malých a středních podniků a emitentů s nižší
tržní kapitalizací (zejména malých společností, jejichž
akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu)
a pro nabídky nekapitálových cenných papírů uvedených
v čl. 1 odst. 2 písm. j) směrnice 2003/71/ES emitovaných
úvěrovými institucemi. Pokud tyto úvěrové instituce
emitují cenné papíry pod limit stanovený v tomto článku,
ale rozhodnou se připojit k režimu této směrnice, tudíž
i sestavovat prospekt, měly by být oprávněny využívat
příslušný přiměřený režim zveřejňování. Přiměřený režim
zveřejňování pro emise s předkupním právem by měl být
použit v případě, že nabízené akcie jsou stejného druhu
jako akcie emitenta přijaté k obchodování buď na regu
lovaném trhu, nebo v mnohostranném systému obcho
dování ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 15 směrnice
2004/39/ES, pokud tento systém podléhá příslušným
požadavkům na průběžné zveřejňování a pravidlům
o zneužívání trhu. Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro cenné papíry a trhy) by měl k těmto
podmínkám vydat pokyny, aby se zajistil jednotný
přístup příslušných orgánů.

(19)

Členské státy zveřejňují velké množství informací o své
finanční situaci, které jsou obvykle veřejně dostupné.
Pokud členský stát ručí za nabídku cenných papírů,
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uvážení lhůtu pro uplatnění tohoto práva prodloužit.
V zájmu zvýšení právní jistoty by mělo být v dodatku
k prospektu uvedeno, kdy právo na odvolání souhlasu
zaniká.

neměl by být emitent povinen poskytnout v prospektu
informace o členském státu vystupujícím jako ručitel.

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Za účelem zvýšení právní jistoty by doba platnosti
prospektu měla začít běžet od okamžiku jeho schválení,
což je časový údaj, který příslušný orgán snadno ověří.
Dále v rámci větší flexibility by mělo být emitentům
umožněno aktualizovat registrační formulář rovněž
v souladu s postupem pro doplňování prospektů.

V důsledku vstupu směrnice 2004/109/ES v platnost se
povinnost emitentů jednou ročně poskytnout dokument,
který obsahuje všechny údaje nebo odkazuje na všechny
údaje zveřejněné v průběhu dvanácti měsíců předcházejí
cích vydání prospektu, stanovená ve směrnici
2003/71/ES, stala dvojí povinností, a měla by proto
být zrušena. Registrační dokument by tedy měl být
místo aktualizace podle článku 10 směrnice 2003/71/ES
aktualizován prostřednictvím dodatku nebo popisu
cenných papírů.

Internet zajišťuje snadný přístup k informacím. Prospekt
by proto měl být v zájmu zajištění lepší dostupnosti
informací
pro
investory
vždy
zveřejňován
v elektronické podobě a na příslušných internetových
stránkách. Pokud je sestavením prospektu pověřená jiná
osoba než emitent, mělo by pro tuto osobu postačovat,
pokud se prospekt zveřejní na jejích internetových
stránkách.

V zájmu zvýšení právní jistoty by se mělo vyjasnit, ke
kterému okamžiku zaniká požadavek na zveřejnění
dodatku k prospektu a právo na odvolání souhlasu.
Tato ustanovení by měla být pojímána odděleně. Povin
nost doplnit prospekt by měla končit v okamžiku koneč
ného uzavření nabídkového období nebo v okamžiku
zahájení obchodování těchto cenných papírů na regulo
vaném trhu podle toho, co nastane později. Na druhé
straně právo na odvolání souhlasu by se mělo uplatnit
pouze tehdy, pokud se prospekt týká veřejné nabídky
cenných papírů, a pokud se nové skutečnosti, podstatné
chyby nebo nepřesnosti objevily před konečným
uzavřením veřejné nabídky a vydáním cenných papírů.
Právo na odvolání souhlasu tak souvisí s tím, kdy se
nové skutečnosti, podstatné chyby nebo nepřesnosti,
které jsou důvodem k vypracování dodatku, objeví,
a předpokládá, že k této rozhodující události došlo
v době, kdy byla nabídka platná, a před vydáním
cenných papírů.

Je-li prospekt doplňován, harmonizace časového rámce
pro uplatnění práva investorů odvolat dříve poskytnutý
souhlas na úrovni Unie by poskytla jistotu emitentům,
kteří předkládají přeshraniční nabídky cenných papírů.
Pro zajištění flexibility emitentům z členských států
s tradičně delším časovým rámcem by emitent nebo
předkladatel nabídky měli mít možnost dle vlastního
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(25)

Orgán odpovědný za schvalování prospektu by měl
poskytnout osvědčení o schválení prospektu, které je
určeno orgánům hostitelských členských států
v souladu se směrnicí 2003/71/ES, také emitentovi
nebo osobě pověřené sestavením prospektu, aby emitent
nebo osoba pověřená sestavením prospektu měli jistotu,
zda a kdy bylo oznámení ve skutečnosti učiněno.

(26)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla
být přijata prostřednictvím prováděcích aktů v souladu
s článkem 291 Smlouvy o fungování Evropské unie
(dále jen „Smlouvy o fungování EU“). Je zejména
nezbytné, aby Evropský parlament obdržel návrhy
opatření a prováděcích aktů a veškeré další podstatné
informace
před
tím,
než
Komise
rozhodne
o rovnocennosti prospektů sestavených v určité třetí
zemi.

(27)

Aby byly dodrženy zásady stanovené v bodu odůvodnění
41 směrnice 2003/71/ES a byl zohledněn technický
vývoj na finančních trzích a aby došlo k upřesnění poža
davků stanovených ve směrnici 2003/71/ES, měla by být
Komise zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU. Akty
v přenesené pravomoci mohou být nezbytné, zejména
pokud jde o aktualizaci limitů a definic pro nižší tržní
kapitalizaci a malé a střední podniky stanovených touto
směrnicí a směrnicí 2003/71/ES a upřesnění podrobného
obsahu a konkrétní úpravy souhrnu v souladu
s výsledkem rozpravy, již zahájilo sdělení Komise
o strukturovaných retailových investičních produktech
ze dne 30. dubna 2009, přičemž obsah a úprava
souhrnu týkajícího se cenných papírů se v co nejvyšší
možné míře sladí s tímto výsledkem tak, aby se předešlo
zdvojování dokumentů a případnému uvedení investorů
v omyl a aby náklady byly co nejnižší.

(28)

Evropský parlament a Rada by měly mít možnost
vyslovit proti aktu v přenesené pravomoci námitky ve
lhůtě tří měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evrop
ského parlamentu nebo Rady by mělo být možné
prodloužit tuto lhůtu o tři měsíce, pokud se jedná
o oblasti důležitého zájmu. Evropskému parlamentu
a Radě by mělo být umožněno informovat ostatní
orgány o svém záměru námitky nevyslovit. Takové rychlé
schválení aktů v přenesené pravomoci je obzvláště
vhodné, jestliže je třeba dodržet lhůty, například
v případě harmonogramů stanovených v základním
aktu, podle nichž má Komise přijímat akty v přenesené
pravomoci.
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(30)

(31)
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V prohlášení č. 39 k článku 290 Smlouvy o fungování
EU, připojeném k závěrečnému aktu mezivládní konfe
rence, která přijala Lisabonskou smlouvu podepsanou
dne 13. prosince 2007, vzala tato konference na vědomí
záměr Komise pokračovat při vypracovávání návrhů aktů
v přenesené pravomoci v oblasti finančních služeb
v konzultacích s odborníky jmenovanými členskými
státy, a to v souladu se svými zavedenými postupy.
Jelikož cíle této směrnice, totiž snížení administrativní
zátěže v souvislosti se zveřejněním prospektu v případě
veřejných
nabídek
cenných
papírů
a
přijetí
k obchodování na regulovaných trzích v Unii, nemůže
být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států,
a proto jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout
opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se
zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné
pro dosažení tohoto cíle.
Směrnice 2003/71/ES a 2004/109/ES by proto měly být
odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Změny směrnice 2003/71/ES
Směrnice 2003/71/ES se mění takto:
1) Článek 1 se mění takto:
a) Odstavec 2 se mění takto:
i) písmeno h) se nahrazuje tímto:
„h) cenné papíry zahrnuté v nabídce s celkovou
hodnotou protiplnění v Unii nižší než 5 000 000
EUR; tento limit se vypočítává za období 12
měsíců;“,
ii) písmeno j) se nahrazuje tímto:
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b) Doplňuje se nový odstavec, který zní:
„4.
Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních
trzích, včetně inflace, přijme Komise prostřednictvím
aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a
a za podmínek stanovených v článcích 24b a 24c
opatření týkající se úpravy limitů uvedených
v odstavci 2 písm. h) a j) tohoto článku.“
2) Článek 2 se mění takto:
a) Odstavec 1 se mění takto
i) písmeno e) se nahrazuje tímto:
„e) „kvalifikovanými investory“ osoby nebo subjekty
vymezené v oddílu I bodech 1 až 4 přílohy II
směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích
finančních nástrojů (*) a osoby či subjekty, se
kterými
se
na
žádost
zachází
jako
s profesionálními klienty v souladu s přílohou II
směrnice 2004/39/ES, nebo osoby či subjekty
uznané jako způsobilé protistrany v souladu
s článkem 24 směrnice 2004/39/ES, pokud nepo
žádaly, aby se s nimi zacházelo jako
s neprofesionálními klienty. Investiční společnosti
a úvěrové instituce oznámí na žádost své zařazení
emitentovi, aniž jsou dotčeny příslušné právní
předpisy o ochraně údajů. Investiční společnosti
oprávněné považovat stávající profesionální
klienty i nadále za profesionální v souladu s čl.
71 odst. 6 směrnice 2004/39/ES jsou oprávněny
zacházet s těmito klienty jako s kvalifikovanými
investory podle této směrnice.
___________
(*) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.“,
ii) doplňují se písmena, která znějí:
„s) „klíčovými informacemi“ základní a vhodně struk
turované informace, které mají být poskytnuty
investorům proto, aby porozuměli povaze
a rizikům emitentů, ručitelů a cenných papírů,
jež jim jsou nabízeny nebo jsou přijímány
k obchodování na regulovaném trhu, a mohli
se, aniž je dotčen čl. 5 odst. 2 písm. b), rozhod
nout, na jaké další nabídky cenných papírů se
zaměří. Klíčové informace obsahují s ohledem
na příslušnou nabídku a cenné papíry alespoň
tyto informace:

„j) nekapitálové cenné papíry emitované průběžně či
opakovaně úvěrovými institucemi s celkovou
hodnotou protiplnění v Unii nižší než
75 000 000 EUR; tento limit se vypočítává za
období 12 měsíců, pokud tyto cenné papíry:

i) stručný popis rizik spojených s emitentem
a případným ručitelem a jejich základní chara
kteristiku, včetně aktiv, pasiv a finanční
situace,

i) nejsou podřízené, převoditelné nebo vyměni
telné,

ii) stručný popis rizik spojených s investováním
do příslušných cenných papírů a základní
charakteristiku této investice, včetně případ
ných práv spojených s těmito cennými papíry,

ii) nedávají právo upsat nebo získat jiné druhy
cenných
papírů
a
nejsou
spojeny
s derivátovým nástrojem.“

iii) obecné podmínky nabídky, včetně odhadova
ných nákladů, které emitent či předkladatel
nabídky účtuje investorovi,
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iv) podrobnosti o přijetí k obchodování,
v) důvody nabídky a využití výnosů.
t) „společností s nižší tržní kapitalizací“ společnost
kótovaná na regulovaném trhu, jejíž průměrná
tržní kapitalizace byla v předchozích třech kalen
dářních letech na základě údajů na konci roku
nižší než 100 000 000 EUR.“
b) Odstavce 2 a 3 se zrušují.
c) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních
trzích a upřesněny požadavky stanovené v tomto
článku,
přijme
Komise
prostřednictvím
aktů
v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a a za
podmínek stanovených v článcích 24b a 24c definice
uvedené v odstavci 1, včetně úpravy hodnot použí
vaných pro definování malých a středních podniků
a limitů nižší tržní kapitalizace, s přihlédnutím
k situaci na jednotlivých vnitrostátních trzích, včetně
zařazení používaného provozovateli regulovaných
trhů, k právním předpisům a doporučením Unie
i k hospodářskému vývoji.“
3) Článek 3 se mění takto:
a) Odstavec 2 se mění takto:

11.12.2010

„Členské státy nepožadují další prospekt v případě
pozdějšího dalšího prodeje cenných papírů nebo
konečného umístění cenných papírů pomocí finanč
ních zprostředkovatelů, pokud je prospekt
k dispozici podle článku 9 a emitent nebo osoba
pověřená sestavením tohoto prospektu s jeho použitím na základě písemné dohody souhlasí.“
b) Doplňuje se odstavec, který zní:
„4.
Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních
trzích, včetně inflace, přijme Komise prostřednictvím
aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a
a za podmínek stanovených v článcích 24b a 24c
opatření týkající se limitů uvedených v odst. 2 písm.
c) až e) tohoto článku.“
4) Článek 4 se mění takto:
a) Odstavec 1 se mění takto:
i) písmena c) až e) se nahrazují tímto:
„c) cenných papírů, které jsou nabízeny, přiděleny
nebo mají být přiděleny v souvislosti s fúzí
nebo rozdělením, je-li dostupný dokument obsa
hující údaje, které příslušný orgán považuje za
rovnocenné údajům v prospektu, s přihlédnutím
k požadavkům právních předpisů Unie;

i) první pododstavec se nahrazuje tímto:
„2.
Povinnost zveřejnit prospekt se nevztahuje na
tyto druhy nabídek:
a) nabídku cenných papírů určenou výhradně kvali
fikovaným investorům;
b) nabídku cenných papírů určenou méně než 150
fyzickým nebo právnickým osobám v jednom
členském státě, jiným než kvalifikovaným
investorům;
c) nabídku cenných papírů určenou investorům
nabývajícím cenné papíry s celkovou hodnotou
protiplnění nejméně 100 000 EUR na jednoho
investora, pro každou jednotlivou nabídku;
d) nabídku cenných papírů s jednotkovou jmeno
vitou hodnotou ve výši nejméně 100 000 EUR;
nebo
e) nabídku cenných papírů s celkovou hodnotou
protiplnění v Unii nižší než 100 000 EUR;
tento limit se vypočítá za období 12 měsíců.“;
ii) doplňuje se pododstavec, který zní:

d) dividend vyplácených stávajícím akcionářům
v podobě akcií stejného druhu jako akcie,
z nichž jsou tyto dividendy vypláceny, je-li
dostupný dokument obsahující údaje o počtu
a povaze akcií a důvody a podrobnosti nabídky;
e) cenných papírů, které jsou nabízeny, přiděleny
nebo mají být přiděleny stávajícím nebo bývalým
vedoucím pracovníkům nebo zaměstnancům
jejich zaměstnavatelem nebo přidruženým
podnikem, má-li společnost ústředí nebo sídlo
v Unii a je-li dostupný dokument obsahující
údaje o počtu a povaze cenných papírů
a důvody a podrobnosti nabídky.“,
ii) doplňují se nové pododstavce, které znějí:
„Písmeno e) se použije také pro společnosti usazené
mimo Unii, jejichž cenné papíry jsou přijímány
k obchodování buď na regulovaném trhu, nebo na
trhu třetí země. V druhém případě výjimka platí pod
podmínkou, že odpovídající údaje včetně doku
mentu uvedeného v písmenu e) jsou dostupné
alespoň v jazyce obvyklém ve sféře mezinárodních
financí a že Komise přijala rozhodnutí
o rovnocennosti týkající se příslušného trhu třetí
země.
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Na žádost příslušného orgánu členského státu
Komise přijme rozhodnutí o rovnocennosti
postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2, v němž uvede,
zda právní rámec a rámec dohledu třetí země zaru
čují, že regulovaný trh povolený v dané třetí zemi
splňuje právně závazné požadavky, které jsou pro
účely uplatnění výjimky podle písmene e) rovno
cenné požadavkům směrnice Evropského parla
mentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003
o obchodování zasvěcených osob a manipulaci
s trhem (zneužívání trhu) (*), hlavy III směrnice
2004/39/ES a 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 které podléhají účinnému dohledu a vymáhání
v dané třetí zemi. Příslušný orgán uvede, proč se
domnívá, že právní rámec a rámec dohledu dotčené
třetí země se považují za rovnocenné, a poskytne za
tímto účelem relevantní údaje.

Právní rámec a rámec dohledu třetí země mohou být
považovány za rovnocenné, pokud splňují alespoň
tyto podmínky:

i) trhy podléhají povolení a
a účinnému dohledu a vymáhání,

průběžnému

ii) trhy se vyznačují jasnými a průhlednými
pravidly, pokud jde o přijímání cenných papírů
k obchodování, takže tyto cenné papíry jsou
obchodovatelné poctivě, řádně, efektivně a volně,

iii) emitenti cenných papírů podléhají požadavkům
na pravidelné a průběžné informace, což zajiš
ťuje vysokou míru ochrany investorů, a

iv) průhlednost a integrita trhu jsou zajištěny tím, že
brání zneužívání trhu v podobě obchodování
zasvěcených osob a manipulace s trhem.
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b) V odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:
„d) cenných papírů, které jsou nabízeny, přiděleny nebo
mají být přiděleny v souvislosti s fúzí nebo rozdě
lením, je-li dostupný dokument obsahující údaje,
které příslušný orgán považuje za rovnocenné
údajům v prospektu, s přihlédnutím k požadavkům
právních předpisů Unie.“
5) Článek 5 se mění takto:
a) Odstavec 2 se mění takto:
i) v prvním pododstavci se úvodní věty nahrazují
tímto:
„2.
Prospekt obsahuje údaje o emitentovi a
o cenných papírech, které mají být veřejně nabízeny
nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Rovněž obsahuje souhrn, který stručně a obecně
srozumitelným jazykem poskytuje klíčové informace
v jazyce, ve kterém byl prospekt původně sestaven.
Formát a obsah souhrnu poskytuje společně
s prospektem patřičné informace o základních vlast
nostech daných cenných papírů, jež investorům
pomohou při zvažování, zda mají do těchto cenných
papírů investovat.
Souhrn se sestaví v jednotném formátu, aby se
usnadnilo srovnávání mezi souhrny podobných
cenných papírů, a jeho obsah by měl poskytovat
klíčové informace o daných cenných papírech, jež
investorům pomohou při zvažování, zda mají do
těchto cenných papírů investovat. Souhrn rovněž
obsahuje varování, že:“;
ii) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Jestliže se prospekt týká přijetí nekapitálových
cenných papírů o jednotkové jmenovité hodnotě
nejméně 100 000 EUR k obchodování na regulo
vaném trhu, není třeba poskytnout souhrn kromě
případů, kdy to členský stát požaduje v souladu
s čl. 19 odst. 4.“;
b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

Aby byl ve vztahu k písmenu e) zohledněn vývoj na
finančních trzích, může Komise přijmout prostřed
nictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 24a a za podmínek stanovených
v článcích 24b a 24c opatření s cílem upřesnit
výše uvedená kritéria nebo doplnit další, která je
třeba uplatňovat při posuzování rovnocennosti.
___________
(*) Úř. věst. L 96, 12.4.2004, s. 16.
(**) Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.“

„3.
Emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která
žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu,
může sestavit prospekt jako jediný dokument nebo
jako samostatné dokumenty. V prospektu složeném ze
samostatných dokumentů jsou požadované údaje
rozděleny na registrační formulář, popis cenných papírů
a souhrn. Registrační formulář obsahuje údaje týkající se
emitenta. Popis cenných papírů obsahuje údaje týkající
se cenných papírů, které jsou veřejně nabízeny nebo
mají být přijaty k obchodování na regulovaném trhu.“;
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c) V odstavci 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„Jestliže konečné podmínky nabídky nejsou zahrnuty
v základním prospektu nebo jeho dodatku, jsou inves
torům zpřístupněny, zapsány u příslušného orgánu
domovského členského státu a oznámeny při každé
veřejné nabídce emitentem příslušnému orgánu hostitel
ského členského státu, popř. států, co nejdříve a pokud
možno před započetím veřejné nabídky nebo před
přijetím k obchodování. Konečné podmínky obsahují
pouze informace, které se týkají popisu cenných papírů,
a neslouží k doplnění základního prospektu. Ustano
vení čl. 8 odst. 1 písm. a) se použije na tyto případy.“;
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b) Odstavec 2 se mění takto:
i) písmeno b) se nahrazuje tímto:
„b) různé druhy a vlastnosti nabídek nekapitálových
cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na
regulovaném trhu. V případě nekapitálových
cenných papírů s jednotkovou jmenovitou
hodnotou nejméně 100 000 EUR jsou požado
vané údaje v prospektu přizpůsobeny daným
investorům;“,
ii) písmeno e) se nahrazuje tímto:

d) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.
Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních
trzích a upřesněny požadavky stanovené tímto článkem,
přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 24a a za podmínek stano
vených v článcích 24b a 24c opatření týkající se:
a) formátu prospektu nebo základního prospektu,
souhrnu, konečných podmínek a dodatků; a
b) podrobného obsahu a konkrétní formy klíčových
informací, které mají být začleněny do souhrnu.
Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou do
1. července 2012.“
6) V čl. 6 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Členské státy však zajistí, aby žádná osoba nenesla občan
skoprávní odpovědnost výhradně na základě souhrnu nebo
jeho překladů, ledaže jsou tyto údaje zavádějící, nepřesné
nebo jsou v rozporu s ostatními částmi prospektu nebo
pokud souhrn, je-li čten společně s ostatními částmi
prospektu, podává klíčové informace, jež investorům
pomohou při zvažování, zda mají do těchto cenných
papírů investovat. Souhrn musí za tímto účelem obsahovat
jasné upozornění.“
7) Článek 7 se mění takto:

„e) různé činnosti a velikost emitenta, zejména
pokud se jedná o úvěrové instituce emitující
nekapitálové cenné papíry uvedené v čl. 1
odst. 2 písm. j), společnosti s nižší tržní kapita
lizací a malé a střední podniky. U takových
společností se údaje přizpůsobí jejich velikosti
a podle potřeby jejich kratší existenci;“,
iii) doplňuje se písmeno, které zní:
„g) přiměřený režim zveřejňování se uplatní na
nabídky akcií společností, jejichž akcie stejného
druhu jsou přijaty k obchodování na regulo
vaném trhu nebo v mnohostranném systému
obchodování ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 15
směrnice 2004/39/ES, jež podléhají příslušným
požadavkům
na
průběžné
zveřejňování
a pravidlům o zneužívání trhu, za předpokladu,
že emitent nerozhodl o neuplatnění zákonných
předkupních práv.“;
c) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.
Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci
1 vycházejí ze standardů v oblasti finančních
a nefinančních informací, které stanoví mezinárodní
organizace komisí pro cenné papíry, zejména MOKCP,
a z orientačních příloh této směrnice.“
8) Článek 8 se mění takto:
a) V úvodní větě odstavce 2 a v odstavci 3 se pojem
„prováděcí opatření“ nahrazuje pojmem „akty
v přenesené pravomoci“ v příslušném mluvnickém
tvaru.

a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
b) Vkládá se tento odstavec:
„1.
Komise v souladu s článkem 24a a za podmínek
stanovených v článcích 24b a 24c přijme podrobné
akty v přenesené pravomoci týkající se zvláštních údajů,
které musí být uvedeny v prospektu, aby se předešlo
zdvojování údajů v případě, že je prospekt složen ze
samostatných dokumentů.“;

„3a.
Ručí-li členský stát za cenné papíry, je emitent,
předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí
k obchodování na regulovaném trhu, při vypracování
prospektu podle čl. 1 odst. 3 oprávněna neuvést údaje
o tomto ručiteli.“;
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c) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních
trzích a upřesněny požadavky stanovené tímto článkem,
přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 24a a za podmínek stano
vených v článcích 24b a 24c opatření týkající se
odstavce 2.“
9) Článek 9 se mění takto:
a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Prospekt je platný po dobu 12 měsíců od schvá
lení jak v případě veřejných nabídek, tak v případě
přijetí k obchodování na regulovaném trhu, je-li
prospekt doplněn dodatky požadovanými podle článku
16.“;
b) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Dříve uložený a schválený registrační formulář
uvedený v čl. 5 odst. 3 je platný po dobu nejvýše 12
měsíců. Registrační formulář, aktualizovaný v souladu
s čl. 12 odst. 2 nebo článkem 16, s připojeným
popisem cenných papírů a souhrnem, je považován
za dokument tvořící platný prospekt.“
10) Článek 10 se zrušuje.
11) Článek 11 se mění takto:
a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Členské státy povolí, aby byly údaje v prospektu
uvedeny ve formě odkazu na jeden či více dříve nebo
současně zveřejněných dokumentů, které schválil
příslušný orgán domovského členského státu nebo
které byly u něj uloženy v souladu s touto směrnicí
nebo směrnicí 2004/109/ES. Tyto údaje musí být nejak
tuálnější údaje dostupné emitentovi. Souhrn nesmí
obsahovat žádné údaje ve formě odkazu.“;
b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.
Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních
trzích a upřesněny požadavky stanovené tímto článkem,
přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 24a a za podmínek stano
vených v článcích 24b a 24c opatření týkající se údajů,
které mají být uvedeny ve formě odkazu.“
12) V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
V tomto případě popis cenných papírů obsahuje
údaje, které by obvykle byly uvedeny v registračním
formuláři, pokud od posledního schválení aktualizovaného
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registračního formuláře došlo k podstatné změně nebo
novému vývoji, které by mohly ovlivnit hodnocení inves
torů, nejsou-li tyto údaje obsaženy v dodatku v souladu
s článkem 16. Popis cenných papírů a souhrn musí být
schváleny samostatně.“
13) V článku 13 se odstavec 7 nahrazuje tímto:
„7.
Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních
trzích a upřesněny požadavky stanovené tímto článkem,
přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 24a a za podmínek stanovených
v článcích 24b a 24c opatření týkající se podmínek, za
nichž lze lhůty upravit.“
14) Článek 14 se mění takto:
a) Odstavec 2 se mění takto:
i) v prvním pododstavci se písmeno c) nahrazuje
tímto:
„c) v elektronické podobě na internetové stránce
emitenta nebo případně na internetové stránce
finančních zprostředkovatelů, kteří cenné papíry
umísťují nebo prodávají, včetně platebních míst;
nebo“,
ii) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Členské státy od emitentů nebo od osob pověře
ných sestavením prospektu, kteří zveřejní svůj
prospekt podle písmen a) nebo b), požadují, aby
rovněž zveřejnili svůj prospekt v elektronické
podobě podle písmena c).“
b) Odstavec 8 se nahrazuje tímto:
„8.
Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních
trzích a upřesněny požadavky stanovené tímto článkem,
přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 24a a za podmínek stano
vených v článcích 24b a 24c opatření týkající se
odstavců 1 až 4.“
15) V článku 15 se odstavec 7 nahrazuje tímto:
„7.
Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních
trzích a upřesněny požadavky stanovené tímto článkem,
přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 24a a za podmínek stanovených
v článcích 24b a 24c opatření týkající se šíření inzerátů
oznamujících záměr veřejně nabídnout cenné papíry nebo
přijetí k obchodování na regulovaném trhu, zejména
předtím, než je prospekt zpřístupněn veřejnosti nebo zahá
jeno upisování, a opatření týkající se odstavce 4 tohoto
článku.“
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16) Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16
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obvyklém ve sféře mezinárodních financí. Členské státy se
mohou rozhodnout požadovat ve svých vnitrostátních
právních předpisech, aby byl souhrn přeložen do jejich
úředního jazyka nebo jazyků.“

Dodatky k prospektu
1.
Každá významná nová skutečnost, podstatná chyba
nebo nepřesnost týkající se údajů uvedených v prospektu,
které by mohly ovlivnit hodnocení cenných papírů a které
se objevily nebo byly zjištěny od okamžiku, kdy byl
prospekt schválen, do konečného uzavření veřejné nabídky
nebo okamžiku zahájení obchodování na regulovaném
trhu, podle toho, která okolnost nastane později, se uvádějí
v dodatku k prospektu. Tento dodatek se schvaluje stejným
způsobem do nejvýše sedmi pracovních dnů a zveřejňuje
se alespoň podle stejného režimu, jaký byl použit při
zveřejnění původního prospektu. Souhrn a jakékoli jeho
překlady se rovněž doplní, pokud je nezbytné zohlednit
nové údaje obsažené v dodatku.

2.
Pokud se prospekt týká veřejné nabídky cenných
papírů, jsou investoři, kteří již před zveřejněním dodatku
souhlasili s koupí nebo upsáním cenných papírů, opráv
něni ve lhůtě dvou pracovních dnů po zveřejnění dodatku
svůj souhlas odvolat, pokud se nové skutečnosti, podstatné
chyby nebo nepřesnosti uvedené v odstavci 1 objevily před
konečným uzavřením veřejné nabídky a vydáním cenných
papírů. Tuto lhůtu může emitent nebo předkladatel
nabídky prodloužit. Konečná lhůta, v níž lze uplatnit
právo na odvolání souhlasu, se stanoví v dodatku.“

17) V článku 18 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.
Příslušný orgán domovského členského státu na
žádost emitenta nebo osoby pověřené sestavením
prospektu a do tří pracovních dnů po obdržení této
žádosti, nebo pokud je žádost podána spolu s návrhem
prospektu, do jednoho pracovního dne po schválení
prospektu poskytne příslušnému orgánu hostitelského
členského státu osvědčení o schválení osvědčující, že
prospekt byl sestaven v souladu s touto směrnicí, a kopii
uvedeného prospektu. V případě potřeby bude k oznámení
přiložen překlad souhrnu pořízený emitentem nebo
osobou pověřenou sestavením prospektu. Stejný postup
se použije pro jakýkoli dodatek k prospektu. Osvědčení
o schválení se společně s příslušným orgánem hostitel
ského členského státu poskytuje také emitentovi nebo
osobě pověřené sestavením prospektu.“

18) V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.
Jestliže se žádá o přijetí nekapitálových cenných
papírů, jejichž jednotková jmenovitá hodnota činí nejméně
100 000 EUR, k obchodování na regulovaném trhu
v jednom nebo více členských státech, sestavuje se
prospekt podle rozhodnutí emitenta, předkladatele nabídky
nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování, buď
v jazyce, který přijímají příslušné orgány domovského člen
ského státu a hostitelských členských států, nebo v jazyce

19) V čl. 20 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„3.
Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 24a a za podmínek stanovených
v článcích 24b a 24c přijme opatření k zavedení obecných
kritérií rovnocennosti, která budou vycházet z požadavků
stanovených v článcích 5 a 7.“
20) V čl. 21 odst. 4 písm. d) se pojem „prováděcí opatření
k ní“ nahrazuje pojmem „příslušné akty v přenesené pravo
moci“.
21) Vkládají se nové články, které znějí:
„Článek 24a
Výkon přenesené pravomoci
1.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
uvedené v čl. 1 odst. 4, čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 4, čl. 4
odst. 1 pátém pododstavci, čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 1, čl. 8
odst. 4, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 7, čl. 14 odst. 8, čl. 15
odst. 7 a čl. 20 odst. 3 prvním pododstavci je svěřena
Komisi na dobu čtyř let od 31. prosince 2010. Komise
vypracuje zprávu o přenesených pravomocích nejpozději
6 měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení
pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá
období, pokud je Evropský parlament nebo Rada podle
článku 24b nezruší.
2.
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprod
leně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
3.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je
Komisi svěřena za podmínek stanovených v článcích 24b
a 24c.
Článek 24b
Zrušení přenesení pravomoci
1.
Přenesení pravomoci podle čl. 1 odst. 4, čl. 2 odst. 4,
čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 1 pátého pododstavce, čl. 5 odst. 5,
čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 4, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 7, čl.
14 odst. 8, čl. 15 odst. 7 nebo čl. 20 odst. 3 prvního
pododstavce mohou kdykoliv Evropský parlament nebo
Rada zrušit.
2.
Orgán, který zahájí vnitřní postup s cílem rozhod
nout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí
v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí
druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení
by mohlo být zrušeno.
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3.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravo
mocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden.
Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravo
moci. Rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku
Evropské unie.
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Definice „domovského členského státu“ se použije na
dluhové cenné papíry v měně jiné než euro za předpo
kladu, že jednotková jmenovitá hodnota je k datu emise
nižší než 1 000 EUR, pokud není téměř rovna 1 000
EUR,“.

2) Článek 8 se mění takto:

Článek 24c
Námitky k aktům v přenesené pravomoci
1.
Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu
v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří
měsíců ode dne oznámení.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta
prodlouží o tři měsíce.
2.
Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené
v odstavci 1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci
nevysloví, akt v přenesené pravomoci se zveřejní v Úředním
věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem v něm
stanoveným.
Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním
věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím
této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí
Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.
3.
Pokud Evropský parlament nebo Rada vysloví ve
lhůtě uvedené v odstavci 1 proti aktu v přenesené pravo
moci námitky, nevstoupí tento akt v platnost. Orgán, který
vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je
v souladu s článkem 296 Smlouvy o fungování Evropské
unie odůvodní.“
22) V oddíle I písm. C a v oddílech III a IV přílohy I, v oddíle II
přílohy II, v oddílech II a III přílohy III a ve třetí odrážce
přílohy IV se pojem „hlavní údaje“ nahrazuje pojmem
„základní informace“.
Článek 2
Změna směrnice 2004/109/ES
Směrnice 2004/109/ES se mění takto:
1) V čl. 2 odst. 1 písm. i) se bod i) nahrazuje tímto:
„i) v případě emitenta dluhových cenných papírů
o jednotkové jmenovité hodnotě nižší než 1 000 EUR
nebo emitenta akcií:
— pokud je zapsán v obchodním rejstříku některého
z členských států Unie, členský stát, v němž má sídlo,
— pokud je emitent zapsán v obchodním rejstříku ve
třetí zemi, členský stát uvedený v bodě iii) čl. 2
odst. 1 písm. m) směrnice 2003/71/ES.

a) V odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) emitent, který emituje výhradně dluhové cenné papíry
přijaté k obchodování na regulovaném trhu, jejichž
jednotková jmenovitá hodnota činí nejméně 100 000
EUR, nebo v případě dluhových cenných papírů
denominovaných v jiné měně než euro, jejichž
jednotková jmenovitá hodnota je k datu emise rovno
cenná nejméně 100 000 EUR.“;

b) Vkládá se nový odstavec, který zní:

„4.
Odchylně od odst. 1 písm. b) se články 4, 5 a 6
nepoužijí na emitenty výhradně dluhových cenných
papírů, jejichž jednotková jmenovitá hodnota činí
nejméně 50 000 EUR, nebo v případě dluhových
cenných papírů denominovaných v jiné měně než euro,
jejichž jednotková jmenovitá hodnota je k datu emise
rovnocenná alespoň 50 000 EUR, které již byly přijaty
k obchodování na regulovaném trhu Unie před
31. prosincem 2010, dokud jsou tyto dluhové cenné
papíry v oběhu.“

3) V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.
Pokud mají být na schůzi pozváni pouze držitelé
dluhových cenných papírů o jednotkové jmenovité hodnotě
nejméně 100 000 EUR nebo v případě dluhových cenných
papírů denominovaných v jiné měně než euro o jednotkové
jmenovité hodnotě rovnocenné 100 000 EUR k datu emise,
může emitent zvolit za místo konání kterýkoli členský stát
za předpokladu, že v tomto členském státě jsou dostupné
všechny prostředky a informace nezbytné k tomu, aby tito
držitelé mohli vykonávat svá práva.

Volba uvedená v prvním pododstavci se vztahuje rovněž na
držitele dluhových cenných papírů o jednotkové jmenovité
hodnotě nejméně 50 000 EUR nebo v případě dluhových
cenných papírů denominovaných v jiné měně než euro
o jednotkové jmenovité hodnotě rovnocenné alespoň
50 000 EUR k datu emise, které již byly přijaty
k obchodování na regulovaném trhu Unie před
31. prosincem 2010, dokud jsou tyto dluhové cenné papíry
v oběhu, za předpokladu, že v členském státě zvoleném
emitentem jsou dostupné všechny prostředky a informace
nezbytné k tomu, aby tito držitelé mohli vykonávat svá
práva.“
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Článek 4

4) V článku 20 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

Přezkum
„6.
Odchylně od odstavců 1 až 4, pokud jsou cenné
papíry o jednotkové jmenovité hodnotě nejméně 100 000
EUR nebo v případě dluhových cenných papírů denomino
vaných v jiné měně než euro o jednotkové jmenovité
hodnotě rovnocenné 100 000 EUR k datu emise přijaty
k obchodování na regulovaném trhu v jednom nebo více
členských státech, zveřejňují se regulované informace podle
rozhodnutí emitenta nebo osoby, která bez souhlasu
emitenta o toto přijetí požádala, buď v jazyce přijímaném
příslušnými
orgány
domovského
členského
státu
a hostitelských členských států, nebo v jazyce obvyklém
v oblasti mezinárodních financí.
Odchylná úprava uvedená v prvním pododstavci se rovněž
vztahuje na dluhové cenné papíry o jednotkové jmenovité
hodnotě nejméně 50 000 EUR nebo v případě dluhových
cenných papírů denominovaných v jiné měně než euro
o jednotkové jmenovité hodnotě rovnocenné alespoň
50 000 EUR k datu emise, které již byly přijaty
k obchodování na regulovaném trhu jednoho či více člen
ských států před 31. prosincem 2010, dokud jsou tyto
dluhové cenné papíry v oběhu.“
Článek 3
Provedení
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července
2012. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti
této směrnice.

Do 1. ledna 2016 Komise vyhodnotí uplatňování směrnice
2003/71/ES ve znění této směrnice, zejména pokud jde
o uplatňování a účinek pravidel, včetně ustanovení
o odpovědnosti, týkajících se souhrnu obsahujícího klíčové
informace, dopadu výjimky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. e)
na ochranu zaměstnanců, přiměřeného režimu zveřejňování
podle čl. 7 odst. 2 písm. e) a g) a elektronického zveřejňování
prospektů podle článku 14, a provede přezkum čl. 2 odst. 1
písm. m) bod ii), pokud jde o omezení týkající se určení domov
ského členského státu pro emise nekapitálových cenných
papírů, jejichž jmenovitá hodnota je nižší než 1 000 EUR,
a na základě toho zváží, zda by toto ustanovení mělo být
zachováno nebo zrušeno. Komise dále vyhodnotí, zda je
nutné přepracovat definici pojmu „veřejná nabídka“ a vymezit
pojmy „primární trh“ a „sekundární trh“, a plně v tomto ohledu
ujasní spojitost mezi směrnicí 2003/71/ES a směrnicemi
2003/6/ES a 2004/109/ES. Poté, co Komise vyhodnotí uplatňo
vání této směrnice, předloží Evropskému parlamentu a Radě
zprávu, k níž budou případně připojeny návrhy na změnu
směrnice 2003/71/ES.
Článek 5
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 6
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 24. listopadu 2010.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

J. BUZEK

O. CHASTEL

