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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (Markets in Financial Instruments Directive –
MiFID, 2004/39/ES), ktorá je v účinnosti od novembra 2007, predstavuje jeden z hlavných 
pilierov finančnej regulácie v EÚ a spravodajca uznáva, že je potrebná revízia súčasnej 
smernice MiFID (ďalej len „MiFID II“) s cieľom napraviť jej nedostatky a umožniť lepšiu 
transparentnosť, ako aj reguláciu finančných trhov. 

Výnimky podľa smernice MiFID

Spravodajca sa domnieva, že viaceré výnimky z rozsahu pôsobnosti uvedené v návrhu 
smernice MiFID II sú zavádzajúce alebo nie sú dostatočne jasné, a predkladá niekoľko 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na objasnenie týchto výnimiek. 

Spravodajca sa vo všeobecnosti domnieva, že na nefinančné spoločnosti, napríklad v sektore 
komodít, by vzhľadom na svoju povahu nemali byť v plnej miere zahrnuté do smernice 
MiFID. Tento prístup je takisto v plnom súlade so zámerom Komisie vysvetlenom v 
odôvodnení 88, že by sa malo zabezpečiť, aby činnosti nefinančných spoločností zahŕňajúce 
napríklad zaistenie rizík súvisiacich s výrobou a iných rizík na vedľajšom základe zostali 
oslobodené. Tieto obchodné činnosti nefinančných spoločností predstavujú nesystémové 
riziko a sú základnou súčasťou podnikania spoločností. 

Ďalšie objasnenie sa týka najmä kritérií pre vymedzenie toho, či je určitá činnosť vedľajšia 
k hlavnej činnosti. Hlavnými zásadami pre toto vymedzenie by sa nemali zaoberať iba 
delegované akty a toto vymedzenie by malo zahŕňať skutočnosť, že činnosť môže byť 
vedľajšia len vtedy, keď pre hlavnú činnosť predstavuje spôsob riadenia rizík a keď je rozsah 
tejto činnosti výrazne menší ako rozsah hlavnej činnosti.

Ak sa podľa smernice MiFID považujú nefinančné spoločnosti za finančné, musia splniť 
nákladné povinnosti vyplývajúce z viacerých finančných nariadení. Napríklad sa na ne 
vzťahuje zúčtovacia povinnosť pre všetky ich štandardizované transakcie s mimoburzovými 
derivátmi, ako je vymedzené v nariadení o infraštruktúre európskych trhov (European Market 
Infrastructure Regulation – EMIR), alebo by sa mohlo vyžadovať, aby mali po roku 2014 
kapitálovú rezervu podľa smernice o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements 
Directive – CRD). 

V dôsledku toho by smernice EMIR aj CRD stanovovali, aby mali spoločnosti k dispozícii 
väčší objem kapitálu ako rezervu pre svoje nevyhnutné obchodné činnosti, čo by obmedzilo 
schopnosť týchto spoločností investovať. Riadenie rizík sa takisto stáva čoraz nákladnejším a 
v dôsledku toho by niektoré spoločnosti, najmä MSP, nevykonávali riadenie rizík alebo by ho 
aspoň vykonávali v menšom rozsahu. 

Väčšina MSP si nemôže dovoliť priamo sa zúčastňovať na obchodných trhoch, aby riadili 
riziká spojené so svojou hlavnou činnosťou, a preto zriadili spoločné subjekty s cieľom 
vytvoriť kritický objem, a získať tým prístup na obchodné trhy, aby tak mohli riadiť riziká 
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svojej hlavnej činnosti. Týmito podnikovými štruktúrami sa takisto treba zaoberať, aby sa 
zaručili primerané výnimky pre nefinančné MSP a ich spoločné subjekty.

Klasifikácia finančných nástrojov

Fyzicky vyrovnané termínované produkty v návrhu smernice MiFID II sa klasifikujú ako 
finančné nástroje. Tieto termínované produkty však majú rozhodujúci význam pre riadenie 
rizík v obchodných spoločnostiach a zásadne sa odlišujú od špekulatívnych finančných 
nástrojov – nezahŕňajú žiadne finančné (hotovostné) vyrovnanie a podkladová fyzická 
komodita sa v zásade dodá podľa plánu. Fyzicky vyrovnané termínované produkty preto
nepredstavujú pre finančné trhy žiadne riziko. K dôsledkom toho, že sa fyzické termínované 
produkty považujú za finančné nástroje, patria viaceré dosahy podľa smerníc MiFID a EMIR 
a nariadenia o zneužívaní trhu (Market Abuse Regulation – MAR). 

Súčasný návrh smernice MiFID II obmedzuje schopnosť spoločností využívať výnimku 
týkajúcu sa vedľajšej činnosti (článok 2 ods. 1 písm. i)), keďže ich obchodovanie prebieha vo 
väčšine prípadov formou zmlúv o fyzických termínovaných produktoch. Na fyzicky 
vyrovnané termínované produkty by sa potom takisto mohli vzťahovať obmedzenia pozícií 
uvedené v článku 59. Podľa EMIR by klasifikácia fyzicky vyrovnaných termínovaných 
produktov ako finančných nástrojov zvýšila pravdepodobnosť toho, že nefinančné spoločnosti 
by držali pozície nad rámec tzv. zúčtovacej prahovej hodnoty, v dôsledku čoho by sa na ne 
vzťahovala zúčtovacia povinnosť. Fyzicky vyrovnané termínované produkty by okrem toho 
patrili do rozsahu pôsobnosti MAR. 

Pre porovnanie – v príslušnom návrhu zákona v Spojených štátoch (tzv. Dodd-Frank-Act) sa 
používa iné vymedzenie finančných nástrojov, ktoré výslovne vylučuje aj fyzicky vyrovnané 
deriváty. Na fyzicky vyrovnané termínované produkty v sektore energetiky sa okrem toho 
vzťahuje už nariadenie o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou 
(REMIT). 

Spravodajca preto navrhuje, aby sa výslovne vylúčili produkty, ktoré môžu byť fyzicky 
vyrovnané a ktoré slúžia na obchodné účely a nemajú vlastnosti iných derivátových 
finančných nástrojov.

Obmedzenia pozícií

Obmedzenie pozícií spoločností na derivátových trhoch obmedzí ich schopnosť efektívne 
riadiť riziká alebo vstupovať na trhy s emisnými kvótami, čo nakoniec povedie k zvýšeniu 
nákladov a celkovej úrovne rizika v ich odvetví. Okrem toho by ich mohlo prinútiť, aby 
hľadali príležitosti na zaisťovanie na ďalších menej likvidných a riskantnejších trhoch, čo by 
zvýšilo náklady na riadenie rizík a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľské ceny. Spravodajca 
preto uprednostňuje prístup riadenia pozícií uvedený v článku 35 ods. 1 MiFIR, pretože je 
pružnejší a lepšie prispôsobený vlastnostiam trhu. 
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) Dobre fungujúci vnútorný trh 
s elektrickou energiou a so zemným 
plynom a vykonávanie úloh 
prevádzkovateľov prenosovej 
sústavy/prevádzkovateľov prepravnej siete 
podľa smernice 2009/72/ES, smernice 
2009/73/ES, nariadenia (ES) č. 714/2009, 
nariadenia (ES) č. 715/2009 alebo podľa 
sieťových predpisov a usmernení 
prijatých na základe uvedených nariadení 
si vyžaduje, aby prevádzkovatelia 
prenosovej sústavy/prevádzkovatelia 
prepravnej siete a ich poskytovatelia 
služieb boli vyňatí pri vydávaní 
prenosových/prepravných práv – buď vo 
forme fyzických prenosových/prepravných 
práv, alebo vo forme finančných 
prenosových/prepravných práv – a pri 
poskytovaní platformy pre sekundárne 
obchodovanie. S cieľom umožniť 
efektívne obchodovanie 
s prenosovými/prepravnými právami je 
ďalej potrebné vyňať každú osobu 
vykonávajúcu kúpu alebo predaj týchto 
prenosových/prepravných práv. 

Odôvodnenie

Zaradenie fyzických prenosových/prepravných práv (PTR) a finančných 
prenosových/prepravných práv (FTR) medzi finančné nástroje by pravdepodobne mohlo viesť 
k tomu, že aktéri na trhu budú odmietať obchodovať s prenosovými/prepravnými právami, 
keďže by mohli považovať požiadavky podľa smernice MiFID za príliš zaťažujúce. 
Obchodovanie s PTR a FTR je však vďaka ich funkcii zaisťovania rizík významným prínosom 
k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu s energiou, a preto by sa zo smernice MiFID malo 
vyňať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(88) Prihliadajúc na komuniké ministrov 
financií a guvernérov centrálnych bánk 
krajín skupiny G20 z 15. apríla 2011 
o zabezpečení toho, aby účastníci trhov 
s komoditnými derivátmi podliehali 
primeranej regulácii a dohľadu, by sa 
výnimky zo smernice 2004/39/ES pre 
rôznych účastníkov aktívnych na trhoch s 
komoditnými derivátmi mali upraviť 
s cieľom zabezpečiť, aby činnosti 
spoločností, ktoré nie sú súčasťou 
finančnej skupiny, zahŕňajúce zaistenie 
rizík súvisiacich s výrobou a iných rizík, 
ako aj poskytovanie investičných služieb 
s komoditnými alebo exotickými derivátmi 
na vedľajšom základe pre klientov hlavnej 
činnosti, zostali oslobodené, ale aby 
spoločnosti špecializujúce sa na 
obchodovanie s komoditami 
a komoditnými derivátmi boli zahrnuté do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(88) Prihliadajúc na komuniké ministrov 
financií a guvernérov centrálnych bánk 
krajín skupiny G20 z 15. apríla 2011 
o zabezpečení toho, aby účastníci trhov 
s komoditnými derivátmi podliehali 
primeranej regulácii a dohľadu, by sa 
výnimky zo smernice 2004/39/ES pre 
rôznych účastníkov aktívnych na trhoch 
s komoditnými derivátmi mali upraviť 
s cieľom zabezpečiť, aby činnosti 
spoločností, ktoré nie sú súčasťou 
finančnej skupiny, zahŕňajúce zaistenie 
rizík súvisiacich s výrobou a iných rizík, 
ako aj poskytovanie investičných služieb 
s komoditnými alebo exotickými derivátmi 
na vedľajšom základe pre klientov hlavnej 
činnosti, zostali oslobodené. Treba mať na 
pamäti, že spoločnosti, ktorých hlavnou 
činnosťou je výroba a/alebo dodávka 
komodity a ktoré v rámci vedľajšej 
činnosti obchodujú s komoditnými 
derivátmi na vlastný účet, už podliehajú 
osobitne prispôsobenému regulačnému 
dohľadu a regulačným požiadavkám 
podávania správ vzťahujúcim sa na 
konkrétne spotové transakcie a transakcie 
s fyzickými termínovanými produktmi v 
zmysle nariadenia 2011/1227/ES 
(REMIT) a podliehajú regulačným 
požiadavkám podávania správ, pokiaľ ide 
o štandardné derivátové transakcie, a 
regulačnému dohľadu v zmysle 
nariadenia [ ] (EMIR). Spoločnosti
špecializujúce sa na obchodovanie 
s komoditami a komoditnými derivátmi by 
však mali byť zahrnuté do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice. 

Odôvodnenie

Obchodné spoločnosti, na ktoré sa už vzťahuje EMIR a nariadenie osobitne zamerané na 
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daný sektor (t. j. REMIT, nariadenie 2011/1227/ES), by mali ostať vyňaté zo smernice MiFID 
za predpokladu, že ide o vedľajšiu činnosť k ich hlavnej činnosti. REMIT obsahuje účinný a 
primeraný rámec dohľadu nad trhom a požiadavky na podávanie správ o transakciách, ktoré 
výslovne zahŕňajú transakcie nepatriace do rozsahu pôsobnosti smernice MiFID. EMIR 
okrem toho poskytne rámec umožňujúci podávanie správ o transakciách a centrálne 
zúčtovanie alebo iné povinnosti týkajúce sa riadenia rizík. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) osoby poskytujúce investičné služby 
výlučne pre svoje materské podniky, pre 
svoje dcérske podniky alebo pre dcérske 
podniky svojich materských podnikov;

(b) (b) osoby vrátane spoločne riadených 
podnikov poskytujúce investičné služby 
výlučne pre svoje materské podniky, pre 
svoje dcérske podniky alebo pre dcérske 
podniky svojich materských podnikov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) nie sú členmi alebo účastníkmi 
regulovaného trhu alebo MTF alebo

ii) ii) nie sú členmi alebo účastníkmi 
regulovaného trhu alebo MTF 
a prevádzkujú algoritmické 
obchodovanie; alebo

Odôvodnenie

Je nutné objasniť výnimku, aby každá účasť na obchodovaní (aj v tom najmenšom rozsahu) 
nepodliehala prostredníctvom reálnej ekonomiky nedávnym pravidlám smernice MiFID 
(pokiaľ ide o zaistenie rizík cien komodít alebo menových rizík alebo nákup/predaj vlastných 
akcií podniku).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

táto výnimka sa nevzťahuje na osoby Osoby, ktoré sú oslobodené podľa písm. i) 
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oslobodené podľa článku 2 ods. 1 písm. i), 
ktoré s finančnými nástrojmi obchodujú 
na vlastný účet ako členovia alebo 
účastníci regulovaného trhu alebo MTF, 
aj ak tvorcovia trhu v súvislosti s
komoditnými derivátmi, emisnými 
kvótami alebo ich derivátmi; 

nemusia spĺňať podmienky stanovené v 
tomto bode, aby boli oslobodené, ani im to 
nebráni, aby boli oslobodené podľa inej 
príslušnej výnimky tohto článku;

Toto oslobodenie sa vzťahuje na osoby, 
ktoré pri obchodovaní s emisnými kvótami
neposkytujú investičné služby alebo 
nevyvíjajú inú činnosť ako obchodovanie 
na vlastný účet a nie pri vykonávaní 
objednávok klienta a ktorí vlastnia alebo 
priamo organizujú inštalácie v zmysle 
smernice 2003/87/ES.

Odôvodnenie

Vzťah medzi oslobodeniami podľa písm. d) a písm. i) by sa mal objasniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod i – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– poskytujú klientom investičné služby 
týkajúce sa komoditných derivátov alebo 
derivátových kontraktov zahrnutých 
v prílohe I oddiele C 10 alebo emisných 
kvót alebo ich derivátov, za týchto 
podmienok:
(i) tieto osoby umožňujú klientom 
vykonávať priemyselnú činnosť 
poskytnutím nevyhnutnej infraštruktúry 
a služieb a
(ii) hlavnou činnosťou klientov v rámci 
skupiny nie je poskytovanie ani 
investičných služieb v zmysle tejto 
smernice, ani bankových služieb v zmysle 
smernice 2006/48/ES,
alebo
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Odôvodnenie

Sú potrebné rovnaké podmienky pre veľké priemyselné spoločnosti, ktoré obchodujú na 
vlastný účet s finančnými nástrojmi a menšími účastníkmi, ktorí, aby im mohli konkurovať, 
musia používať výrobné závody (vrátane podporných služieb a know-how) prevádzkované 
tretími stranami. Prevádzkovatelia závodov, ktorí obchodujú na vlastný účet s cieľom 
poskytovať investičné služby pre menšie spoločnosti vykonávajúce svoju priemyselnú činnosť 
v rámci svojich závodov, by mali byť tiež oslobodení v prípade, že ide o ich vedľajšiu činnosť 
popri ich hlavnej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod i – zarážka 3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- obchodujú s finančnými nástrojmi 
na vlastný účet vykonávaním pokynov ich 
vlastníkov a ich pridružených subjektov 
v prípade spoločne riadených podnikov;

Odôvodnenie

Výnimky opísané v návrhu Komisie nevenujú náležitú pozornosť charakteristickým 
podnikovým štruktúram, najmä v prípade MSP.  Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu je zabrániť diskriminácii voči MSP, ktoré si nemôžu dovoliť priamo sa zúčastňovať na 
obchodných trhoch, a preto zriaďujú spoločný subjekt alebo sa zapájajú do strategických 
dohôd s tretími subjektmi s cieľom vytvoriť kritický objem a získať prístup na obchodné trhy, 
aby tak mohli riadiť riziká spojené s ich hlavnou činnosťou. Súvisí s PDN č. 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod i – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

za predpokladu, že vo všetkých prípadoch 
ide o  vedľajšiu činnosť pri posúdení 
na skupinovom základe a že táto hlavná 
činnosť nie je poskytovaním investičných 
služieb v zmysle tejto smernice alebo 
bankových služieb podľa smernice 
2006/48/ES ;

za predpokladu, že vo všetkých prípadoch 
ide o vedľajšiu činnosť k ich hlavnej 
činnosti pri posúdení na skupinovom 
základe alebo k hlavnej činnosti 
vlastníkov a ich pridružených subjektov v 
prípade poskytovania služieb spoločne 
riadenými podnikmi a že hlavná činnosť 
nie je poskytovaním investičných služieb 
v zmysle tejto smernice alebo bankových 
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služieb podľa smernice 2006/48/ES;

Odôvodnenie

Výnimky opísané v návrhu Komisie nevenujú náležitú pozornosť charakteristickým 
podnikovým štruktúram, najmä v prípade MSP.  Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu je zabrániť diskriminácii voči MSP, ktoré si nemôžu dovoliť priamo sa zúčastňovať na 
obchodných trhoch, a preto zriaďujú spoločný subjekt alebo sa zapájajú do strategických 
dohôd s tretími subjektmi s cieľom vytvoriť kritický objem a získať prístup na obchodné trhy, 
aby tak mohli riadiť riziká spojené s ich hlavnou činnosťou. Súvisí s PDN č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod i – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

za predpokladu, že vo všetkých prípadoch 
ide o  vedľajšiu činnosť pri posúdení 
na skupinovom základe a že táto hlavná 
činnosť nie je poskytovaním investičných 
služieb v zmysle tejto smernice alebo 
bankových služieb podľa smernice 
2006/48/ES ;

za predpokladu, že vo všetkých prípadoch 
ide o vedľajšiu činnosť k ich hlavnej 
činnosti pri posúdení na základe 
konsolidovanej alebo nekonsolidovanej 
skupiny a že hlavná činnosť nie je 
poskytovaním investičných služieb 
v zmysle tejto smernice alebo bankových 
služieb podľa smernice 2006/48/ES;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabrániť diskriminácii voči 
komerčným spoločnostiam, ktoré si nemôžu dovoliť priamo sa zúčastňovať na obchodných 
trhoch, aby riadili riziká týkajúce sa ich hlavnej činnosti. Vo väčšine prípadov tvoria so 
svojou obchodnou spoločnosťou nekonsolidovanú skupinu, aby pri vstupe na obchodované 
trhy vytvorili kritický objem. Súčasné vymedzenia materského podniku a dcérskej spoločnosti 
nie sú v tejto súvislosti vhodné, lebo nevenujú osobitnú pozornosť charakteristickým znakom 
štruktúry tejto spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(k) spoločnosti poskytujúce investičné 
služby a/alebo vykonávajúce investičné 

(k) spoločnosti:
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činnosti pozostávajúce výlučne 
z obchodovania na vlastný účet na trhoch 
finančných futurít   alebo opcií alebo iných 
derivátov a na hotovostných trhoch 
výlučne na účely zaistenia pozícií 
na derivátových trhoch alebo ktoré 
obchodujú na účty iných členov týchto 
trhov alebo tvoria pre nich ceny a ktoré sú 
garantované zúčtovacími členmi tých 
istých trhov, ak zodpovednosť za plnenie 
zmlúv uzatvorených takýmito 
spoločnosťami prevzali zúčtovací členovia 
tých istých trhov;

(i) poskytujúce investičné služby a/alebo 
vykonávajúce investičné činnosti 
pozostávajúce výlučne z obchodovania 
na vlastný účet na trhoch finančných futurít 
alebo opcií, alebo iných derivátov a na 
hotovostných trhoch výlučne na účely 
zaistenia pozícií na derivátových trhoch 
alebo 
(ii) ktoré obchodujú na účty iných členov 
týchto trhov alebo tvoria pre nich ceny 
a ktoré sú garantované zúčtovacími členmi 
tých istých trhov, ak zodpovednosť za 
plnenie zmlúv uzatvorených takýmito 
spoločnosťami prevzali zúčtovací členovia 
tých istých trhov;

Odôvodnenie

Tento text by sa mal rozdeliť do dvoch samostatných častí, aby bolo úplne jasné, že 
spoločnosti môžu využívať výnimku buď podľa písm. k) bodu i), alebo písmena k) bodu ii).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(n) prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy/prevádzkovateľ prepravnej siete v 
zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 4 
smernice 2009/72/ES alebo článku 2 ods. 4 
smernice 2009/73/ES pri vykonávaní 

(n) prevádzkovateľov prenosovej 
sústavy/prevádzkovateľov prepravnej siete 
a prevádzkovateľov distribučnej sústavy
v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 4 a 6
smernice 2009/72/ES alebo článku 2 ods. 4 
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svojich úloh podľa uvedených smerníc 
alebo podľa nariadenia (ES) č. 714/2009 
alebo nariadenia (ES) č. 715/2009 alebo 
podľa sieťových predpisov alebo 
usmernení prijatých podľa uvedených 
nariadení. 

a 6 smernice 2009/73/ES, ako aj 
prevádzkovateľov sústav zásobníkov 
v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 10 
smernice 2009/73/ES, prevádzkovateľov 
sústav LNG v zmysle vymedzenia v článku 
2 ods. 12 smernice 2009/73/ES a osoby, 
ktoré im poskytujú služby pri vykonávaní 
úloh prevádzkovateľov sústavy/siete podľa 
uvedených smerníc alebo podľa nariadenia 
(ES) č. 714/2009 alebo nariadenia (ES) č. 
715/2009 alebo podľa sieťových predpisov 
alebo usmernení prijatých podľa 
uvedených nariadení, ako je vydávanie 
prenosových/prepravných práv alebo 
iných kapacitných práv a poskytovanie 
platformy pre sekundárne obchodovanie, 
a všetky ostatné osoby vykonávajúce kúpu 
a/alebo predaj týchto 
prenosových/prepravných práv alebo 
iných kapacitných práv; táto výnimka sa 
uplatňuje iba vo vzťahu k uvedeným 
činnostiam.

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia prenosovej sústavy/prevádzkovatelia prepravnej siete, prevádzkovatelia 
distribučnej sústavy a prevádzkovatelia zásobníkov zohrávajú kľúčovú úlohu pri dobrom 
fungovaní vnútorného trhu s energiou, zaisťovaní bezpečnosti dodávok a poskytovaní prístupu 
k dopravným, distribučným a zásobovacím kapacitám konkurenčným a spravodlivým 
spôsobom. Systém výnimiek by sa teda mal rozšíriť, aby sa v plnej miere vzťahoval aj na
takéto činnosti prevádzkovateľov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V kritériách na určenie toho, či je činnosť 
vedľajšia k hlavnej činnosti, sa zohľadňujú 
aspoň tieto prvky:

V kritériách na určenie toho, či je činnosť 
vedľajšia k hlavnej činnosti, sa zohľadňujú 
aspoň tieto prvky:

- rozsah, v akom možno činnosť objektívne 
zmerať pri znižovaní rizík priamo 
spojených s komerčnou činnosťou alebo 
finančným zabezpečovaním likvidity,

(a) rozsah, v akom možno činnosť 
objektívne zmerať pri znižovaní rizík 
priamo spojených s komerčnou činnosťou 
alebo finančným zabezpečovaním 
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likvidity,
- kapitál použitý na vykonanie činnosti. (b) kapitál použitý na vykonanie činnosti 

alebo riziko vyplývajúce z tejto činnosti, 
a to aj ako podiel na činnostiach skupiny, 
(c) činnosť spojená s riadením 
komoditných rizík alebo iného rizika 
vyplývajúceho z obchodnej činnosti 
skupiny.

Odôvodnenie

S cieľom uplatňovať zásady uvedené v odôvodnení 88 je potrebné umožniť jasnú výnimku pre 
činnosti nefinančných spoločností „zahŕňajúce zaistenie rizík súvisiacich s výrobou a iných 
rizík“. Okrem písm. a) musí byť vedľajšia povaha činnosti odôvodnená porovnaním rozsahu 
tejto činnosti (prostredníctvom použitého kapitálu či rizika) s rozsahom hlavnej činnosti 
a malo by sa zabezpečiť, aby obchodné spoločnosti obchodovali iba s finančnými nástrojmi 
súvisiacimi s hlavnou činnosťou skupiny spoločností, do ktorej daný subjekt/daná osoba patrí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Osoby vyňaté z pôsobnosti tejto 
smernice podľa odseku 1 nemôžu využívať 
právo poskytovať služby ani činnosti ani 
zakladať pobočky podľa článkov 36 a 37 .

2. Osoby vyňaté z pôsobnosti tejto 
smernice podľa odseku 1 nemôžu využívať 
právo poskytovať služby ani činnosti ani 
zakladať pobočky podľa článkov 36 a 37 .
V prípade dcérskej spoločnosti by sa toto 
porovnanie malo uskutočniť s kapitálom 
použitým na činnosť skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – bod 25a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25a) „spoločne riadený podnik“ znamená 
spoločne riadený podnik v zmysle 
článku 32 smernice 83/349/EHS;
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Odôvodnenie

Je potrebné odkázať na smernicu 83/349/EHS, aby bolo možné uplatňovať novo zavedenú 
výnimku uvedenú v PDN 4 a 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – bod 25b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25b) „skupinový základ“ znamená 
podniky, ktoré tvoria skupinu vzájomnou 
alebo jednostrannou účasťou, bez ohľadu 
na to, či sú konsolidované alebo nie; 
v tejto súvislosti sa skupina považuje za 
jeden podnik.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabrániť diskriminácii voči 
komerčným spoločnostiam, ktoré si nemôžu dovoliť priamo sa zúčastňovať na obchodných 
trhoch, aby riadili riziká týkajúce sa ich hlavnej činnosti. Vo väčšine prípadov tvoria so 
svojou obchodnou spoločnosťou nekonsolidovanú skupinu, aby pri vstupe na obchodované 
trhy vytvorili kritický objem. Súčasné vymedzenia materského podniku a dcérskej spoločnosti 
nie sú v tejto súvislosti vhodné, lebo nevenujú osobitnú pozornosť charakteristickým znakom 
štruktúry tejto spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – bod 33a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33a) „Objektívne merateľná transakcia 
ako transakcia znižujúca riziká priamo 
spojené s komerčnou činnosťou alebo 
finančným zabezpečovaním likvidity“ 
znamená transakciu, ktorej cieľom je, pri 
jej zvažovaní na úrovni skupiny 
a v kombinácii s inými kontraktmi, znížiť:
(i) potenciálnu expozíciu voči zmenám 
aktuálnej trhovej hodnoty aktív, služby, 
vstupov, produktov, komodít, pasív, ktoré 
zmluvná strana alebo jej skupina vlastní, 
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produkuje, vyrába, spracúva, poskytuje, 
nakupuje, obchoduje, prenajíma, predáva 
alebo jej vznikajú, alebo dôvodne 
predpokladá vlastníctvo, produkciu, 
výrobu, spracovanie, poskytovanie, nákup, 
obchod, prenájom, predaj alebo ich vznik 
pri bežnom priebehu svojej činnosti; alebo
(ii) potenciálnu expozíciu voči zmenám 
aktuálnej trhovej hodnoty aktív, služby, 
vstupov, produktov, komodít, pasív 
uvedených v predchádzajúcom bode 
vyplývajúcich z kolísania úrokových 
sadzieb, miery inflácie, výmenného kurzu, 
cien komoditných alebo emisných kvót 
alebo iných dôležitých premenných.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – bod 33b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33b) „Zaisťovacia transakcia v dobrej 
viere“ je buď:
(a) transakcia alebo pozícia, ktorá
(i) predstavuje náhradu za transakcie už 
uskutočnené alebo ktoré majú byť 
uskutočnené, alebo za pozície už prijaté 
alebo ktoré majú byť prijaté v neskoršej 
dobe vo fyzickej odbytovej sieti;
(ii) je z ekonomického hľadiska vhodná 
na zníženie rizík pri vedení a riadení 
obchodného podniku; a
(iii) vyplýva z potenciálnej zmeny 
hodnoty:
– aktív, ktoré osoba vlastní, produkuje, 
vyrába, spracúva alebo s nimi obchoduje, 
alebo predpokladá ich vlastníctvo, 
produkciu, výrobu, spracovanie alebo 
obchodovanie s nimi;
– pasív, ktoré osoba vlastní alebo 
o ktorých predpokladá, že vzniknú; alebo
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– služieb, ktoré osoba poskytuje, nakupuje 
alebo predpokladá ich poskytovanie alebo 
nákup;
alebo
(b) transakcia alebo pozícia, ktorá znižuje 
riziká súvisiace s pozíciou vyplývajúcou z 
derivátu, ktorý
(i) sa uskutočnil oproti zmluvnej strane, 
pre ktorú by transakcia spĺňala 
podmienky zaisťovacej transakcie 
v dobrej viere v súlade s písmenom a) 
alebo
(ii) spĺňa podmienky podľa písm. a).

Odôvodnenie

Na podporu ekonomických výhod komoditných trhov je dôležité vymedzenie zaistenia. Dohľad 
nad trhom by mal podporovať záujmy zmluvných strán, ktoré majú expozíciu voči komoditným 
cenám, čo je neodvratný následok podnikania a nie stávka na ceny. Výnimky by sa mali spájať 
s týmto vymedzením tak, ako to je v nariadení EMIR a podľa zákona Dodd-Frank.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Hlava IV

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

OBMEDZENIA POZÍCIÍ 
A PODÁVANIE SPRÁV

RIADENIE POZÍCIÍ A PODÁVANIE
SPRÁV

Odôvodnenie

Miesta obchodovania majú mať k dispozícii súbor rôznych riadiacich nástrojov/opatrení. 
Obmedzenia pozícií je jeden z týchto nástrojov – ale miesto obchodovania by takisto malo 
mať možnosť použiť iné alternatívne „opatrenia s rovnocenným účinkom“, ako napríklad 
riadenie pozícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
regulované trhy, organizátori MTF a OTF, 
ktoré prijmú na obchodovanie komoditné 
deriváty alebo s nimi obchodujú, 
uplatňovali obmedzenia počtu zmlúv, ktoré 
môžu členovia alebo účastníci trhu 
uzavrieť za určité obdobie, prípadne 
alternatívne opatrenia s rovnocenným 
účinkom ako napríklad riadenie pozícií s 
prahovými hodnotami na automatické 
preskúmanie, ktoré sa majú uložiť 
s cieľom:

1. 1. Členské štáty zabezpečia, aby 
regulované trhy a organizátori MTF, ktoré 
prijmú na obchodovanie komoditné 
deriváty alebo s nimi obchodujú, 
uplatňovali obmedzenia otvorených pozícií 
v komoditnom deriváte, ktoré môžu 
členovia alebo účastníci trhu držať, alebo 
expozície týmto investíciám, prípadne 
alternatívne opatrenia s rovnocenným 
účinkom ako napríklad riadenie pozícií, 
ktoré sa majú uložiť s cieľom:

Odôvodnenie

Prahová hodnota by sa nemala vzťahovať na počet zmlúv, ktoré môže osoba uzavrieť. Ak by 
sa prahová hodnota mala uplatňovať na komoditné deriváty, mala by sa vzťahovať na 
otvorené pozície [v článku 59, ako aj v článku 72 ods. 1 písm. g)]. Porovnaj s článkom 60 
ods. 1 druhý pododsek: „otvorené pozície“. Porovnaj aj s prahovou hodnotou zúčtovania 
v článku 7 nariadenia EMIR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) podporovať likviditu; (a) zabezpečiť dostatočnú likviditu trhu 
zaisťovacích transakcií v dobrej viere;

Odôvodnenie

Prvoradým cieľom regulácie komoditného trhu musí byť umožniť výrobcom a spotrebiteľom 
reálnej ekonomiky, aby na riadnom trhu zaisťovali za ceny, ktoré predstavujú z hľadiska 
úrovne, ako aj volatility skôr základné hnacie prvky ponuky a dopytu ako nestabilné záujmy 
finančnej špekulácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 1– pododsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) podporovať riadnu tvorbu cien
a podmienky vyrovnania.

(c) zabezpečovať, aby funkcia určovania 
cien a podmienky vyrovnania na 
podkladovom trhu neboli narušené;

Odôvodnenie

Prvoradým cieľom regulácie komoditného trhu musí byť umožniť výrobcom a spotrebiteľom 
reálnej ekonomiky, aby na riadnom trhu zaisťovali za ceny, ktoré predstavujú z hľadiska 
úrovne, ako aj volatility skôr základné hnacie prvky ponuky a dopytu ako nestabilné záujmy 
finančnej špekulácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri stanovovaní obmedzení členské štáty 
zabezpečia dodržiavanie legitímnych 
záujmov účastníkov vykonávajúcich 
činnosť týkajúcu sa zaistenia v dobrej 
viere.

Odôvodnenie

Tam, kde špekulatívny záujem prekračuje záujem zaistiteľov, trhy riskujú, že ich hnacím 
prvkom bude skôr dostupnosť kapitálu z fondov ako dlhodobé základy. Je dôležité objasniť, že 
v takejto situácii trh nefunguje v prospech tých, ktorí majú neodvratnú expozíciu voči 
komoditnému cenovému riziku. Orgány pre dohľad by mali mať, tak ako v Spojených štátoch 
amerických, poverenie prijať kroky proti akémukoľvek ohrozeniu ekonomickej užitočnosti 
trhov a zaisteniu v dobrej viere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Obmedzenia alebo opatrenia musia byť 
transparentné a nediskriminačné, pričom sa 
v nich uvádzajú osoby, na ktoré sa 

Obmedzenia alebo opatrenia sú 
transparentné a nediskriminačné, pričom sa 
v nich uvádzajú osoby, na ktoré sa 
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uplatňujú, ako aj všetky výnimky, 
a zohľadňuje povaha a zloženie účastníkov 
trhu a spôsob, akým použijú zmluvy prijaté 
na obchodovanie. Určia sa v nich 
jednoznačné kvantitatívne prahové 
hodnoty, ako napríklad maximálny počet 
zmlúv, ktoré môžu osoby uzavrieť, pričom 
sa vezmú do úvahy vlastnosti 
podkladového komoditného trhu vrátane 
modelov výroby, spotreby a dopravy na 
trh.

uplatňujú, ako aj všetky výnimky, 
a zohľadňuje povaha a zloženie účastníkov 
trhu, spôsob, akým použijú zmluvy prijaté 
na obchodovanie, a vlastnosti 
podkladového komoditného trhu vrátane 
modelov výroby, spotreby a dopravy na 
trh. Predovšetkým rozlišujú medzi 
pozíciami, ktoré objektívne znižujú riziká 
priamo spojené s komerčnou činnosťou 
týkajúcou sa komodít a iných pozícií.

Odôvodnenie

Prahová hodnota by sa nemala vzťahovať na počet zmlúv, ktoré môže osoba uzavrieť. 
Automatické prahové hodnoty negatívny účinok na likviditu miest obchodovania. Ak by sa 
prahová hodnota mala uplatňovať na komoditné deriváty, mala by sa vzťahovať na otvorené 
pozície v článku 59, ako aj v článku 72 ods. 1 písm. g). Pozri aj články 7 a 60 ods. 1. Použitie 
iných kontrol pozícií malo byť k používaniu obmedzení pozícií dodatočné, a nemalo by byť len 
alternatívou. Pri stanovení takýchto obmedzení by sa však malo rozlišovať medzi pozíciami 
týkajúcimi sa komerčnej činnosti, pokiaľ ide o komodity a iné pozície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Na obchodné spoločnosti sa 
nevzťahujú obmedzenia pozícií v prípade 
tých produktov, ktoré sa používajú na 
činnosti riadenia rizík alebo ktorých 
používanie vyplýva z regulačných 
povinností v oblasti dodržiavania súladu.

Odôvodnenie

Obmedzenie pozícií spoločností na derivátových trhoch obmedzí ich schopnosť efektívne 
riadiť riziká alebo vstupovať na trhy s emisnými kvótami, čo nakoniec povedie k zvýšeniu 
nákladov a celkovej úrovne rizika v ich odvetví. Mohlo by ich aj prinútiť, aby hľadali 
príležitostí na zaisťovanie na ďalších menej likvidných a riskantnejších trhoch. Lepšou 
alternatívou je prístup riadenia pozícií uvedený v článku 35 ods. 1 MiFIR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
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Návrh smernice
Článok 59 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Regulované trhy, MTF a OTF
informujú svoj príslušný orgán 
o podrobnostiach, pokiaľ ide o obmedzenia 
alebo opatrenia. Príslušný orgán oznámi tie 
isté informácie ESMA, ktorý na svojej 
webovej stránke zverejňuje a udržiava 
databázu obsahujúcu zhrnutia platných 
obmedzení alebo opatrení.

2. Regulované trhy a MTF informujú svoj 
príslušný orgán o podrobnostiach, pokiaľ 
ide o obmedzenia alebo opatrenia. 
Príslušný orgán oznámi tie isté informácie 
ESMA, ktorý na svojej webovej stránke 
zverejňuje a udržiava databázu 
obsahujúcu zhrnutia platných obmedzení 
alebo opatrení.

Odôvodnenie

Nadmerné špekulácie s komoditami by sa mali zakázať. V tejto súvislosti by použitie iných 
kontrol pozícií malo byť k používaniu obmedzení pozícií dodatočné, a nemalo by byť len 
alternatívou. Pri stanovení takýchto obmedzení by sa však malo rozlišovať medzi pozíciami 
týkajúcimi sa komerčnej činnosti, pokiaľ ide o komodity a iné pozície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 94 
s cieľom určiť obmedzenia alebo 
alternatívne opatrenia týkajúce sa počtu 
zmlúv, ktoré môže za určité obdobie 
uzavrieť každá osoba, a rovnocenné 
účinky alternatívnych opatrení stanovených 
v súlade s odsekom 1, ako aj podmienky 
udeľovania výnimiek. V rámci obmedzení 
alebo alternatívnych opatrení sa zohľadnia 
podmienky uvedené v odseku 1 
a obmedzenia, ktoré stanovili regulované 
trhy, MTF a OTF. Obmedzenia alebo 
alternatívne opatrenia stanovené 
v delegovaných aktoch majú takisto 
prednosť pred všetkými ostatnými 
opatreniami, ktoré uložili príslušné orgány 
podľa článku 72 ods. 1 písm. g) tejto 
smernice.

3. 3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 94 
s cieľom určiť obmedzenia alebo 
alternatívne opatrenia týkajúce sa
otvorených pozícií v komoditnom deriváte, 
ktoré môže držať každá osoba, 
a rovnocenné účinky alternatívnych 
opatrení stanovených v súlade s odsekom 
1, ako aj podmienky udeľovania výnimiek. 
V rámci obmedzení alebo alternatívnych 
opatrení sa zohľadnia podmienky uvedené 
v odseku 1 a obmedzenia či alternatívne 
opatrenia, ktoré stanovili regulované trhy, 
MTF a OTF. Obmedzenia alebo 
alternatívne opatrenia stanovené 
v delegovaných aktoch majú takisto 
prednosť pred všetkými ostatnými 
opatreniami, ktoré uložili príslušné orgány 
podľa článku 72 ods. 1 písm. g) tejto 



AD\903603SK.doc 21/26 PE486.104v02-00

SK

smernice.

Odôvodnenie

Pre alternatívne opatrenia by sa nemali vyžadovať automatické prahové hodnoty. V závislosti 
od štruktúry trhu môžu mať automatické prahové hodnoty negatívny účinok na likviditu 
transparentných miest obchodovania a môžu sa stať hnacím prvkom mimoburzového 
obchodovania . Prahová hodnota by sa nemala vzťahovať na počet zmlúv, ktoré môže osoba 
uzavrieť. Ak by sa prahová hodnota mala uplatňovať na komoditné deriváty, mala by sa 
vzťahovať na otvorené pozície [v článku 59, ako aj v článku 72 ods. 1 písm. g)].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 94 
s cieľom určiť obmedzenia alebo 
alternatívne opatrenia týkajúce sa počtu 
zmlúv, ktoré môže za určité obdobie 
uzavrieť každá osoba, a rovnocenné účinky 
alternatívnych opatrení stanovených v 
súlade s odsekom 1, ako aj podmienky 
udeľovania výnimiek. V rámci obmedzení 
alebo alternatívnych opatrení sa zohľadnia 
podmienky uvedené v odseku 1 
a obmedzenia, ktoré stanovili regulované 
trhy, MTF a OTF. Obmedzenia alebo 
alternatívne opatrenia stanovené 
v delegovaných aktoch majú takisto 
prednosť pred všetkými ostatnými 
opatreniami, ktoré uložili príslušné orgány 
podľa článku 72 ods. 1 písm. g) tejto 
smernice.

3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 94 
s cieľom určiť obmedzenia alebo 
alternatívne opatrenia týkajúce sa expozície 
voči komoditným derivátom, ktoré môže 
za určité obdobie uzavrieť každá osoba, 
a rovnocenné účinky alternatívnych 
opatrení stanovených v súlade s odsekom 
1, ako aj podmienky udeľovania výnimiek. 
V rámci obmedzení alebo alternatívnych 
opatrení sa zohľadnia podmienky uvedené 
v odseku 1 a obmedzenia, ktoré stanovili 
regulované trhy, MTF a OTF. Obmedzenia 
alebo alternatívne opatrenia stanovené 
v delegovaných aktoch majú takisto 
prednosť pred všetkými ostatnými 
opatreniami, ktoré uložili príslušné orgány 
podľa článku 72 ods. 1 písm. g) tejto 
smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 60 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S cieľom umožniť zverejnenie uvedené 
v ods. 1 písm. a) členské štáty vyžadujú, 
aby členovia a účastníci regulovaných 
trhov, MTF a OTF podávali správy 
príslušnému miestu obchodovania, ktoré 
budú obsahovať podrobnosti o ich 
pozíciách v reálnom čase vrátane 
akýchkoľvek pozícií, ktoré držia v mene 
svojich klientov.

2. S cieľom umožniť zverejnenie uvedené 
v ods. 1 písm. a) členské štáty vyžadujú, 
aby členovia a účastníci regulovaných 
trhov, MTF a OTF každý týždeň podávali 
správy príslušnému miestu obchodovania, 
ktoré budú obsahovať podrobnosti o ich 
pozíciách vrátane akýchkoľvek pozícií, 
ktoré držia v mene svojich klientov.

Odôvodnenie

Požiadavky na podávanie správ musia byť pre nefinančné spoločnosti primerané. Platformy 
nepotrebujú informácie v reálnom čase na to, aby mohli vydávať týždenné správy o pozíciách. 
Podávanie správ v reálnom čase by pre nefinančné spoločnosti bolo mimoriadne nákladné 
a zaťažujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 69 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. ESMA, v záujme efektívneho 
vykonávania svojich povinností týkajúcich 
sa komoditných trhov a koordinácie 
dohľadu medzi príslušnými 
vymenovanými vnútroštátnymi orgánmi 
zodpovednými za dané trhy, zriadi 
osobitné oddelenie pre komodity.

Odôvodnenie

Kľúčová úloha komoditných trhov si vyžaduje osobitnú odbornú znalosť. V záujme schopnosti 
vykonávať dohľad nad komoditným trhom v prospech zaistiteľov v dobrej viere, širšej 
ekonomiky a jednotlivcov, ktorých životy sú ovplyvnené cenami komodít, je dôležité, aby mal 
ESMA pre túto oblasť špecializované a osobitné oddelenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
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Návrh smernice
Článok 94 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 93 sa udeľuje na neurčité obdobie 
od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice.

(2) Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 93 sa udeľuje na päťročné
obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa predlžuje na rovnako dlhé 
obdobia, ak Európsky parlament alebo 
Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 97 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 
[…] s výnimkou ustanovení 
transponujúcich článok 67 ods. 2, ktoré sa 
uplatňujú od [2 roky po dátume začatia 
uplatňovania zvyšného textu smernice].

Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 
…* s výnimkou ustanovení na 
vykonávanie článku 67 ods. 2, ktoré sa 
uplatňujú od ...**.

Členské štáty uplatňujú tieto predpisy na 
osoby, ktorých hlavná činnosť spočíva 
v obchodovaní s komoditami alebo 
s komoditnými derivátmi na vlastný účet, 
najskôr od ... **. 
Ak sú osoby, ktoré prevádzkujú 
obchodovanie s komoditami alebo 
s komoditnými derivátmi na vlastný účet, 
súčasťou skupiny, ktorej hlavná činnosť 
spočíva v poskytovaní investičných služieb 
v zmysle tejto smernice, resp. bankových 
služieb v zmysle smernice 2000/12/ES, 
platí pododsek 3 tohto odseku.
___________
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** Ú. v. EÚ: vložiť dátum dvoch rokov od 
nadobudnutia účinnosti smernice.
** Ú. v. EÚ: vložiť dátum dva roky po 
začatí všeobecného uplatňovania 
ustanovení tejto smernice podľa 
pododseku 3.

Odôvodnenie

Smernica MiFID sa bude v budúcnosti vzťahovať na nových účastníkov, ktorí boli doteraz 
z rozsahu uplatňovania vyňatí. Títo účastníci musia po prvýkrát splniť komplexné požiadavky 
a okrem toho uskutočniť reštrukturalizáciu, na rozdiel od finančných podnikov, ktoré musia 
splniť len dodatočné požiadavky. Preto potrebujú tieto podniky dlhšiu lehotu na uplatňovanie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Príloha I – oddiel C – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Opcie, futurity, swapy a iné derivátové 
kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa 
môžu  fyzicky vyrovnať za predpokladu, že 
sa obchodujú na  regulovanom trhu , OTF
alebo MTF;

(6) Opcie, futurity, swapy a iné derivátové 
kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa 
môžu fyzicky vyrovnať za predpokladu, že 
sa obchodujú na regulovanom trhu, OTF 
a/alebo MTF, neslúžia na obchodné účely 
a majú vlastnosti iných derivátových 
finančných nástrojov;

Odôvodnenie

Fyzicky vyrovnané termínované produkty majú pre obchodné spoločnosti zásadný význam. 
Dôsledky toho, že sa považujú za finančné nástroje, sú pre nefinančné spoločnosti 
neprimerané a zahŕňajú negatívne vplyvy, pokiaľ ide o:
- zníženú možnosť využívať výnimku týkajúcu sa vedľajšej činnosti, ktorá je uvedená 

v článku 2 ods. 1 písm. i);
- súlad s nariadením o zneužívaní trhu;
- vyššiu pravdepodobnosť toho, že nefinančné spoločnosti by držali pozície nad rámec 

zúčtovacej prahovej hodnoty podľa EMIR a už by sa na ne vzťahovala zúčtovacia 
povinnosť;

- skutočnosť, že na fyzické termínované produkty by sa už vzťahovali obmedzenia pozícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Príloha I – oddiel C – bod 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Opcie, futurity, swapy, forwardy a iné 
derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, 
ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie iným 
spôsobom, ako je uvedené v C.6, a neslúžia 
na obchodné účely, ktoré majú vlastnosti 
ako iné derivátové finančné nástroje 
vzhľadom na to, či sa medzi iným zúčtujú 
alebo vyrovnajú prostredníctvom 
uznávaných zúčtovacích stredísk alebo 
podliehajú obvyklým výzvam na úhradu;

(7) Opcie, futurity, swapy, forwardy a iné 
derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, 
ktoré nie sú určené na fyzické vyrovnanie
nie iným spôsobom, ako je uvedené v C.6 
a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú 
vlastnosti ako iné derivátové finančné 
nástroje vzhľadom na to, či sa medzi iným 
zúčtujú alebo vyrovnajú prostredníctvom 
uznávaných zúčtovacích stredísk alebo 
podliehajú obvyklým výzvam na úhradu;

Odôvodnenie

Je potrebné revidovať vymedzenie finančných nástrojov týkajúcich sa komodít na základe 
výslovného vylúčenia produktov dodaných v budúcnosti v záujme definitívneho objasnenia 
skutočnosti, že tieto produkty sa nebudú považovať za „derivátové finančné nástroje“, bez 
ohľadu na miesto vykonávania. Týmto návrhom by sa zladili právne predpisy EÚ 
s vymedzením swapov podľa zákona Dodd-Frank v Spojených štátoch amerických.
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