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Pozměňovací návrh 13
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 86 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86a) Členské státy by měly vyžadovat, aby 
regulované trhy a provozovatelé 
mnohostranných obchodních systémů 
(MTF), kteří přijímají k obchodování 
komoditní deriváty nebo s těmito deriváty 
obchodují, uplatňovali k limitům pozic ex 
ante další kontroly pozic, jež jsou nezbytné 
k zajištění řádného fungování trhů, a 
zejména ke snížení potenciálu pro 
manipulaci s trhem u derivátů nebo 
podkladových aktiv ze strany držitelů 
velkých pozic a k zajištění toho, aby byla 
pro účastníky trhu zavedena ujednání 
nezbytná k případnému fyzickému 
vypořádání smlouvy. Tyto kontroly by 
měly zahrnovat možnost, aby obchodní 
místa mohla od členů nebo účastníků trhu 
požadovat, aby určitou pozici ukončili 
nebo ji omezili.

Or. en

Odůvodnění

Nadměrné spekulace s komoditami by se měly zakázat. V tomto ohledu by uplatňování dalších 
kontrol pozic mělo představovat doplněk, nikoli alternativu k používání limitů pozic. Při 
stanovování těchto limitů by se však mělo rozlišovat mezi pozicemi spjatými s obchodní 
činností v souvislosti s komoditou a ostatními pozicemi.

Pozměňovací návrh 14
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osoby, které poskytují investiční služby 
výhradně pro vlastní mateřský podnik, své 
dceřiné podniky nebo jiné dceřiné podniky 
vlastního mateřského podniku;

b) osoby, včetně společně řízených 
podniků, které poskytují investiční služby 
výhradně pro vlastní mateřský podnik, své 
dceřiné podniky nebo jiné dceřiné podniky 
vlastního mateřského podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejsou členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF
nebo

ii) nejsou členy nebo účastníky 
regulovaného trhu nebo systému MTF a 
používají algoritmické obchodování nebo

Or. de

Odůvodnění

Tuto výjimku je třeba vyjasnit, aby se zajistilo, že reálná ekonomika nepovede k tomu, že 
veškeré obchodování s cennými papíry (i v tom nejmenším objemu) bude podléhat směrnici 
MiFID (například při zajišťování proti rizikům vyplývajícím z cen komodit a ze směnných 
kurzů nebo při nákupu či prodeji podílů vlastněných podnikem).

Pozměňovací návrh 16
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se nevztahuje na osoby 
vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), které 
jako členové nebo účastníci regulovaného 
trhu nebo systému MTF, včetně tvůrců 
trhu, obchodují na vlastní účet s 
finančními nástroji v souvislosti s 

Osoby, které jsou vyňaté podle písmene i), 
také nemusí splňovat podmínky uvedené 
v tomto písmenu, aby mohly být zahrnuty 
pod toto osvobození;



AM\900875CS.doc 5/29 PE488.031v01-00

CS

komoditními deriváty, povolenkami na 
emise nebo jejich deriváty;

Tato výjimka se uplatní na osoby, které 
při obchodování s povolenkami na emise
neposkytují žádné investiční služby nebo 
činnosti kromě obchodování na vlastní 
účet a neprovádějí příkazy klientů a které 
vlastní nebo přímo spravují zařízení ve 
smyslu směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se nevztahuje na osoby 
vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), které 
jako členové nebo účastníci regulovaného 
trhu nebo systému MTF, včetně tvůrců 
trhu, obchodují na vlastní účet s finančními 
nástroji v souvislosti s komoditními 
deriváty, povolenkami na emise nebo jejich 
deriváty; 

Osoby vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), 
které jako členové nebo účastníci 
regulovaného trhu nebo systému MTF, 
včetně tvůrců trhu, obchodují na vlastní 
účet s finančními nástroji v souvislosti s 
komoditními deriváty, povolenkami na 
emise nebo jejich deriváty také nemusí 
splňovat podmínky této výjimky;

Or. en

Odůvodnění

Vztah mezi výjimkami podle písmene d) a písmene i) je třeba vyjasnit.

Pozměňovací návrh 18
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – odrážka 2 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytují investiční služby v oblasti 
komoditních derivátů nebo derivátových 
smluv uvedených v příloze I oddíl C 10 
nebo povolenek na emise či jejich derivátů 
pro klienty, pod podmínkou, že:
i) tyto osoby umožňují klientům vykonávat 
jejich průmyslové činnosti poskytováním 
nezbytné infrastruktury a služeb a
ii) hlavní činností klientů při posuzování 
v rámci skupiny není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice ani bankovních služeb ve smyslu 
směrnice 2006/48/ES,
nebo

Or. en

Odůvodnění

Je třeba nastolit rovnocenné podmínky pro velké průmyslové společnosti, které obchodují na 
vlastní účet s finančními nástroji, a pro menší aktéry, kteří k tomu, aby byli 
konkurenceschopní, musí využívat produkční zařízení (včetně podpůrných služeb a know-how) 
spravovaná třetími stranami. Provozovatele výrobních zařízení, kteří obchodují na vlastní 
účet, aby poskytli investiční služby menším společnostem vykonávajícím své průmyslové 
činnosti v jejich výrobním zařízení, je také třeba vyjmout, pokud se jedná o doplňkovou 
činnost k jejich hlavní činnosti.

Pozměňovací návrh 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i - pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech  vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES ;

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou nebo 
v případě společně řízených podniků o 
doplňkovou činnost při posuzování na 
základě vlastníků a dceřiných společností 
vlastníků a pokud hlavní činností není 
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poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit diskriminaci malých a středních obchodních 
společností, které si nemohou dovolit přímo se účastnit obchodních trhů, aby mohly řídit 
rizika spojená s jejich hlavní činností, a zakládají proto společné podniky nebo uzavírají 
strategické dohody s třetími stranami, aby dosáhly kritického množství, jež jim otevře přístup 
na obchodní trhy s cílem řídit rizika spojená se vstupy/výstupy aktiv vlastníků/protistran. 

Pozměňovací návrh 20
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i - pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech  vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech  vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES a objem 
doplňkové činnosti nepředstavuje 
systémově významný podíl na trzích, na 
nichž obchoduje;

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by docházet k tomu, aby se dvě obchodní činnosti podobného významu posuzovaly 
odlišně. Neexistuje žádný ekonomický nebo tržně podložený argument pro to, aby byla 
významná obchodní činnost vyňata z působnosti směrnice jen proto, že k ní dochází v rámci 
společnosti, jejíž hlavní činností je něco jiného. Orgán ESMA by měl stanovit, jaký podíl je 
pro určitý trh „významný“.
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Pozměňovací návrh 21
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i - pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech  vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

pokud se při posuzování v rámci 
konsolidované nebo nekonsolidované
skupiny jedná ve všech případech
vzhledem k hlavní činnosti o činnost 
doplňkovou a pokud hlavní činností není 
poskytování investičních služeb ve smyslu 
této směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit diskriminaci obchodních společností, které si 
nemohou dovolit se přímo účastnit obchodních trhů, aby mohly řídit rizika spojená s jejich 
hlavní činností. Většinou vytvoří se svou obchodní společností nekonsolidovanou skupinu, aby 
dosáhly kritického množství a získaly přístup na obchodní trhy.  Stávající definice mateřské a 
dceřiné společnosti nejsou v tomto kontextu vhodné, protože nejsou zaměřeny přímo na 
charakteristiky této podnikové struktury.

Pozměňovací návrh 22
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) provozovatelé přenosové soustavy podle 
definice v čl. 2 odst. 4 směrnice 
2009/72/ES nebo v čl. 2 odst. 4 směrnice 
2009/73/ES při plnění svých úkolů podle 
uvedených směrnic nebo nařízení (ES) č. 
714/2009 nebo nařízení (ES) č. 715/2009 
nebo podle kodexů sítě či pokynů přijatých 
podle uvedených nařízení. 

n) provozovatelé přenosové a distribuční 
soustavy podle definice v čl. 2 odst. 4 a čl. 
2 odst. 6 směrnice 2009/72/ES nebo v čl. 2 
odst. 4 směrnice 2009/73/ES při plnění 
svých úkolů podle uvedených směrnic 
nebo nařízení (ES) č. 714/2009 nebo 
nařízení (ES) č. 715/2009 nebo podle 
kodexů sítě či pokynů přijatých podle 
uvedených nařízení i jejich poskytovatelé 
služeb pro činnosti výlučně spojené s výše 
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uvedenými subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94 týkající 
se opatření  ve věci výjimek uvedených 
v písmenech c) a  i) k  vyjasnění  toho, kdy 
má být činnost považována na úrovni 
skupiny za doplňkovou k hlavní činnosti, 
i určení toho, kdy je činnost prováděna 
příležitostně.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 94 týkající 
se opatření  ve věci výjimek uvedených 
v písmenech c) a  i) k  vyjasnění  toho, kdy 
má být činnost považována na úrovni 
skupiny za doplňkovou k hlavní činnosti, 
určení tržního podílu, který bude 
považován za systémově významný,
i určení toho, kdy je činnost prováděna 
příležitostně.

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by docházet k tomu, aby se dvě obchodní činnosti podobného významu posuzovaly 
odlišně. Neexistuje žádný ekonomický nebo tržně podložený argument pro to, aby byla 
významná obchodní činnost vyňata z působnosti směrnice jen proto, že k ní dochází v rámci 
společnosti, jejíž hlavní činností je něco jiného. Orgán ESMA by měl stanovit, jaký podíl je 
pro určitý trh „významný“.

Pozměňovací návrh 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kapitál použitý k výkonu činnosti. – podíl kapitálu použitého k výkonu 
činnosti ve vztahu ke kapitálu 
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posuzovanému v rámci skupiny;

Or. en

Odůvodnění

Při určování toho, zda se jedná o činnost doplňkovou k hlavní činnosti, je třeba vzít v úvahu i 
další skutečnosti. To je důležité zejména pro energetické společnosti, které musí rozvíjet různé 
činnosti, tedy i v oblasti finančních nástrojů, aby mohly řídit rizika spojená s fluktuací cen 
komodit nezbytných pro obchodní činnost jejich skupiny.

Pozměňovací návrh 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– činnost souvisí s řízením komoditních 
rizik nebo jiných rizik vyplývajících z 
obchodní činnosti skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Při určování toho, zda se jedná o činnost doplňkovou k hlavní činnosti, je třeba vzít v úvahu i 
další skutečnosti. To je důležité zejména pro energetické společnosti, které musí rozvíjet různé 
činnosti, tedy i v oblasti finančních nástrojů, aby mohly řídit rizika spojená s fluktuací cen 
komodit nezbytných pro obchodní činnost jejich skupiny.

Pozměňovací návrh 26
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Osoby vyloučené z oblasti působnosti 
této směrnice podle odstavce 1 nepožívají 
volného pohybu služeb nebo výkonu 
činností ani svobody zřizování poboček 

2. Osoby vyloučené z oblasti působnosti 
této směrnice podle odstavce 1 nepožívají 
volného pohybu služeb nebo výkonu 
činností ani svobody zřizování poboček 
ve smyslu článků 36 a 37. V případě 
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ve smyslu článků 36 a 37. dceřiné společnosti je třeba učinit 
srovnání s kapitálem použitým na činnosti 
skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 2 – bod 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a) „na základě skupiny“ se rozumí 
podniky, které vytvoří skupinu na základě 
vzájemné nebo jednostranné účasti bez 
ohledu na to, zda jsou konsolidovány, či 
nikoli; v této souvislosti se skupina 
považuje za jediný podnik;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit diskriminaci obchodních společností, které si 
nemohou dovolit se přímo účastnit obchodních trhů, aby mohly řídit rizika spojená s jejich 
hlavní činností. Většinou tvoří se svou obchodní společností nekonsolidovanou skupinu, aby 
dosáhly kritického množství a získaly přístup na obchodní trhy.  Stávající definice mateřské a 
dceřiné společnosti nejsou v tomto kontextu vhodné, protože nejsou zaměřeny přímo na 
charakteristiky této podnikové struktury.

Pozměňovací návrh 28
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 2 – bod 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a) „transakcemi, které je možné 
objektivně měřit jako transakce snižující 
rizika přímo související s obchodní 
činností nebo korporátním 
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financováním“, se rozumí transakce, 
které při posuzování v rámci skupiny a 
v kombinaci s dalšími smlouvami mají za 
cíl snížit:
i) možné vystavení změnám ocenění aktiv, 
služeb, vstupů, produktů, komodit, 
závazků, které protistrana nebo její 
skupina vlastní, vyrábí, zpracovává, 
poskytuje, uvádí na trh, půjčuje, prodává 
nebo nabude či rozumně očekává, že bude 
vlastnit, produkovat, vyrábět, zpracovávat, 
poskytovat, kupovat, uvádět na trh, 
půjčovat, prodávat nebo nabude v běžném 
rámci své činnosti nebo
ii) možné vystavení změnám ocenění 
aktiv, služeb, vstupů, produktů, komodit, 
závazků uvedených v písmenu a 
vyplývajícím z fluktuace úrokových sazeb, 
cen komodit nebo povolenek na emise či 
jiných významných proměnných veličin;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 2 – bod 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a) „nadměrnou spekulací“ se rozumí 
obchodní činnost s jakoukoli komoditou 
na základě smluv o prodeji této komodity 
pro budoucí dodání provedené v rámci 
smluvních trhů nebo systémů 
obchodování s derivátním transakcemi či 
na základě jejich předpisů nebo v rámci 
elektronických systémů obchodování na 
základě významné smlouvy o určování 
cen, jež způsobí náhlé nebo nerozumné 
fluktuace či neodůvodněné změny v ceně 
této komodity;
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Or. en

Odůvodnění

Spekulace jsou pro komoditní trhy nezbytné, aby poskytovaly likviditu pro zajišťování 
(hedging) v dobré víře, pokud existuje nerovnováha mezi „dlouhými“ a „krátkými“ 
zajišťovateli. Na některých komoditních trzích je však počet zajišťovatelů nižší než spekulantů, 
což vede k riziku, že cenová úroveň a volatilita již nejsou vedeny základními tržními faktory.
Definice „nadměrné spekulace“ poskytuje orgánům dohledu dodatečný důvod k zásahu na 
ochranu zájmů zajišťovatelů. 

Pozměňovací návrh 30
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 33 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33b) „zajišťovací transakcí v dobré víře“ 
se rozumí buď:
a) transakce nebo pozice, která:
i) představuje náhradu za provedené nebo 
chystané transakce nebo uzavřené či 
chystané pozice ve fyzickém obchodním 
systému;
ii) je ekonomicky vhodná ke snížení rizik 
při vedení a řízení obchodního podniku a
(iii) vyplývá z potenciální změny hodnoty:
– aktiv, která určitá osoba vlastní, 
produkuje, vyrábí, zpracovává nebo uvádí 
na trh či se chystá vlastnit, produkovat, 
vyrábět, zpracovávat nebo uvádět na trh;
– závazků, které určitá osoba vlastní nebo 
se chystá nabýt, nebo
– služeb, které určitá osoba poskytuje, 
kupuje či se chystá poskytovat nebo 
kupovat,
nebo
b) transakce nebo pozice, jež snižuje rizika 
související s pozicí vyplývající z derivátu, 
který
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i) byl proveden vůči protistraně, v jejímž 
případě by se transakce posuzovala jako 
zajišťovací transakce v dobré víře podle 
písmene a) nebo
ii) splňuje požadavky písmene a).

Or. en

Odůvodnění

Na podporu hospodářských přínosů komoditních trhů je důležité mít definici zajišťovací 
transakce. Dohled nad trhem by měl podporovat zájmy těch stran, jejichž expozice cenám 
komodit je nevyhnutelným důsledkem jejich obchodování, a nikoli sázkou na ceny. Výjimky by 
měly souviset s touto definicí, jako v případě nařízení o infrastruktuře evropských trhů nebo 
zákona Dodd-Frank.

Pozměňovací návrh 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Návrh směrnice
Hlava IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

LIMITY POZIC A PODÁVÁNÍ ZPRÁV 
O POZICÍCH

ŘÍZENÍ POZIC A PODÁVÁNÍ ZPRÁV 
O POZICÍCH

Or. en

Odůvodnění

Obchodní místa musí mít k dispozici soubor různých řídících nástrojů/opatření. Limity pozic 
jsou jedním z těchto nástrojů, avšak obchodní místa by měla mít možnost použít i jiná 
„opatření s rovnocenným účinkem“, jako je řízení pozic.

Pozměňovací návrh 32
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby regulované 1. Členské státy zajistí, aby regulované 
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trhy, provozovatelé systémů MTF a 
systémů OTF, kteří přijímají 
k obchodování komoditní deriváty nebo 
s nimi obchodují, uplatňovali limity na 
počet smluv, jež mohou členové nebo 
účastníci trhu uzavřít za určité období, 
nebo jiná opatření s rovnocenným 
účinkem, např. řízení pozic s prahovými 
hodnotami automatických kontrol, 
uložená s cílem:

trhy a provozovatelé systémů MTF, kteří 
přijímají k obchodování komoditní 
deriváty nebo s nimi obchodují, uplatňovali 
limity na počet smluv, jež mohou členové 
nebo účastníci trhu uzavřít za určité 
období, uložené s cílem:

Or. en

Odůvodnění

Nadměrné spekulace s komoditami by se měly zakázat. V tomto ohledu by používání dalších 
kontrol pozic mělo představovat doplněk, nikoli alternativu k používání limitů pozic. Při 
stanovování těchto limitů by se však mělo rozlišovat mezi pozicemi spjatými s obchodní 
činností v souvislosti s komoditou a ostatními pozicemi.

Pozměňovací návrh 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby regulované 
trhy, provozovatelé systémů MTF a 
systémů OTF, kteří přijímají 
k obchodování komoditní deriváty nebo 
s nimi obchodují, uplatňovali limity na 
počet smluv, jež mohou členové nebo 
účastníci trhu uzavřít za určité období, 
nebo jiná opatření s rovnocenným 
účinkem, např. řízení pozic s prahovými 
hodnotami automatických kontrol, 
uložená s cílem:

1. Členské státy zajistí, aby regulované 
trhy, provozovatelé systémů MTF a 
systémů OTF, kteří přijímají 
k obchodování komoditní deriváty nebo 
s nimi obchodují, uplatňovali limity na 
otevřené pozice komoditních derivátů, jež 
mohou členové nebo účastníci trhu mít, 
nebo jiná opatření s rovnocenným 
účinkem, např. řízení pozic, uložená s 
cílem:

Or. en

Odůvodnění

Prahové hodnoty by neměly odkazovat na počet smluv, které může určitá osoba uzavřít. 
Pokud by se na komoditní deriváty měla vztahovat nějaká prahová hodnota, měla by 
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odkazovat na otevřené pozice (v článku 59 i v čl. 72 odst. 1 písm. g). Viz čl. 60 odst. 1 druhý 
pododstavec: „otevřené pozice“. Viz také výpočet zúčtovacího prahu v článku 7 nařízení o 
infrastruktuře evropských trhů.

Pozměňovací návrh 34
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby regulované 
trhy, provozovatelé systémů MTF a 
systémů OTF, kteří přijímají 
k obchodování komoditní deriváty nebo 
s nimi obchodují, uplatňovali limity na 
počet smluv, jež mohou členové nebo 
účastníci trhu uzavřít za určité období, 
nebo jiná opatření s rovnocenným 
účinkem, např. řízení pozic s prahovými 
hodnotami automatických kontrol, uložená 
s cílem:

1. Členské státy zajistí, aby regulované 
trhy, provozovatelé systémů MTF a 
systémů OTF, kteří přijímají 
k obchodování komoditní deriváty nebo 
s nimi obchodují, uplatňovali limity na 
expozici těmto investicím, jež mohou 
členové nebo účastníci trhu uzavřít za 
určité období, nebo jiná opatření s 
rovnocenným účinkem, např. řízení pozic s 
prahovými hodnotami automatických 
kontrol, uložená s cílem:

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Reinhard Bütikofer

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby regulované 
trhy, provozovatelé systémů MTF a 
systémů OTF, kteří přijímají 
k obchodování komoditní deriváty nebo 
s nimi obchodují, uplatňovali limity na 
počet smluv, jež mohou členové nebo 
účastníci trhu uzavřít za určité období, 
nebo jiná opatření s rovnocenným 
účinkem, např. řízení pozic s prahovými 
hodnotami automatických kontrol, uložená 

1. Členské státy zajistí, aby regulované 
trhy, provozovatelé systémů MTF a 
systémů OTF, kteří přijímají 
k obchodování komoditní deriváty nebo 
s nimi obchodují, uplatňovali limity na 
počet smluv, jež mohou členové nebo 
účastníci trhu uzavřít za určité období, a 
dodatečná opatření na doplnění těchto 
limitů, jako je např. řízení pozic s 
prahovými hodnotami automatických 
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s cílem: kontrol, uložená s cílem:

Or. en

Odůvodnění

Jedinými účinnými nástroji, které zabrání dosažení takových objemů produktů nebo strategií, 
které by mohly narušit určování cen a funkce přenosu rizika komoditních trhů, jsou limity 
pozic. Ostatní opatření by měla limity doplňovat, nikoli nahrazovat.

Pozměňovací návrh 36
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpořit likviditu; a) zajistit dostatečnou tržní likviditu pro 
zajišťovací transakce v dobré víře;

Or. en

Odůvodnění

Základním cílem nařízení o komoditním trhu musí být umožnit skutečným hospodářským 
producentům a spotřebitelům zajistit na řádném trhu ceny, které budou jak z hlediska výše, 
tak volatility představovat základní hnací sílu poptávky a nabídky, spíše než podporovat 
nestálé zájmy finanční spekulace. 

Pozměňovací návrh 37
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpořit řádné stanovení cen a 
podmínky vypořádání.

c) zajistit, aby funkce určování cen a 
podmínky vypořádání základního trhu 
nebyly narušeny;
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Or. en

Odůvodnění

Základním cílem nařízení o komoditním trhu musí být umožnit skutečným hospodářským 
producentům a spotřebitelům zajistit na řádném trhu ceny, které budou jak z hlediska výše, 
tak volatility představovat základní hnací sílu poptávky a nabídky, spíše než podporovat 
nestálé zájmy finanční spekulace. 

Pozměňovací návrh 38
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) omezit či odstranit nadměrnou 
spekulaci nebo jí zabránit;

Or. en

Odůvodnění

Pokud spekulativní zájem výrazně překoná zájem zajišťovatelů, existuje riziko, že budou trhy 
vedeny spíše dostupností kapitálu z fondů než dlouhodobými tržními faktory. Je důležité 
vyjasnit, že v takové situaci trh nefunguje ve prospěch těch, kdož jsou nevyhnutelně vystaveni 
riziku spojenému s cenou komodity. Orgány dohledu by měly být podobně jako v USA 
pověřeny, aby přijaly opatření, jež zabrání každému ohrožení hospodářského přínosu trhů pro 
zajišťování v dobré víře.

Pozměňovací návrh 39
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 59. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování limitů členské státy 
zajistí, aby byly zohledňovány legitimní 
zájmy účastníků provádějících zajišťovací 
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činnosti v dobré víře.

Or. en

Odůvodnění

Pokud spekulativní zájem výrazně překoná zájem zajišťovatelů, existuje riziko, že budou trhy 
vedeny spíše dostupností kapitálu z fondů než dlouhodobými tržními faktory. Je důležité 
vyjasnit, že v takové situaci trh nefunguje ve prospěch těch, kdož jsou nevyhnutelně vystaveni 
riziku spojenému s cenou komodity. Orgány dohledu by měly být podobně jako v USA 
pověřeny, aby přijaly opatření, jež zabrání každému ohrožení hospodářského přínosu trhů pro 
zajišťování v dobré víře.

Pozměňovací návrh 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu, způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování a vlastnosti 
základního komoditního trhu, včetně 
modelů výroby, spotřeby a převozu na 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Prahové hodnoty by neměly odkazovat na počet smluv, které může určitá osoba uzavřít. 
V závislosti na struktuře trhu mohou mít automatické prahové hodnoty negativní dopad na 
likviditu obchodních míst. Pokud by se na komoditní deriváty měla vztahovat nějaká prahová 
hodnota, měla by odkazovat na otevřené pozice (v článku 59 i v čl. 72 odst. 1 písm. g). Viz čl. 
60 odst. 1 druhý pododstavec: „otevřené pozice“. Viz výpočet zúčtovacího prahu v článku 7 
nařízení o infrastruktuře evropských trhů.
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Pozměňovací návrh 41
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené limity nebo opatření musí být 
transparentní a nediskriminační, uvádět 
osoby, na něž se vztahují, a veškeré 
výjimky a zohledňovat povahu a složení 
účastníků trhu a způsob, jakým využívají 
smlouvy přijaté k obchodování. Musí jasně 
specifikovat množstevní prahové hodnoty, 
jako je maximální počet smluv, jež mohou 
dané osoby uzavřít, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Uvedené limity musí být transparentní a 
nediskriminační, uvádět osoby, na něž se 
vztahují, a veškeré výjimky a zohledňovat 
povahu a složení účastníků trhu a způsob, 
jakým využívají smlouvy přijaté 
k obchodování. Zejména rozlišují mezi 
pozicemi, které objektivně snižují rizika 
přímo spojená s obchodními činnostmi 
souvisejícími s komoditou, a jinými 
pozicemi. Musí jasně specifikovat 
množstevní prahové hodnoty, jako je 
maximální počet smluv, jež mohou dané 
osoby uzavřít nebo vlastnit, a přihlížet 
k vlastnostem základního komoditního 
trhu, včetně modelů výroby, spotřeby a 
převozu na trh.

Or. en

Odůvodnění

Nadměrné spekulace s komoditami by se měly zakázat. V tomto ohledu by používání dalších 
kontrol pozic mělo představovat doplněk, nikoli alternativu k používání limitů pozic. Při 
stanovování těchto limitů by se však mělo rozlišovat mezi pozicemi spjatými s obchodní 
činností v souvislosti s komoditou a ostatními pozicemi.

Pozměňovací návrh 42
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyžadují, aby regulované 
trhy a provozovatelé systémů MTF, kteří 
přijímají k obchodování komoditní 
deriváty nebo s nimi obchodují, 



AM\900875CS.doc 21/29 PE488.031v01-00

CS

uplatňovali rovněž jiné nezbytné kontroly 
na pozice pro zajištění řádného fungování 
trhů, včetně kontrol ke snížení potenciálu 
pro manipulaci s trhem u derivátů nebo 
podkladových aktiv držiteli velkých pozic a 
k zajištění toho, aby pro účastníky trhu 
byla zavedena ujednání nezbytná 
k případnému fyzickému vypořádání 
smlouvy. Uvedené kontroly by měly 
zahrnovat možnost obchodních míst 
požadovat, aby členové nebo účastníci 
trhu ukončili pozici nebo omezili její 
velikost.

Or. en

Odůvodnění

Nadměrné spekulace s komoditami by se měly zakázat. V tomto ohledu by používání dalších 
kontrol pozic mělo představovat doplněk, nikoli alternativu k používání limitů pozic. Při 
stanovování těchto limitů by se však mělo rozlišovat mezi pozicemi spjatými s obchodní 
činností v souvislosti s komoditou a ostatními pozicemi.

Pozměňovací návrh 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pozice uzavřená s cílem objektivně 
snížit riziko přímo spojené s obchodními 
činnostmi v souvislosti s komoditou je 
vyňata z limitů pozic uvedených v čl. 59 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Jsou zapotřebí jasná ustanovení k vynětí činností v souvislosti s řízením rizik. Toho lze 
dosáhnout ustanovením, že nefinanční podniky nebudou podléhat limitům pozic pro ty 
produkty, které jsou používány pro činnosti v souvislosti s řízením rizik. Tím by se také  
zabránilo významné administrativní zátěži pro obchodní podniky, které musí zdůvodňovat 
pozice nezbytné pro účely řízení rizik.
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Pozměňovací návrh 44
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulované trhy, systémy MTF a 
systémy OTF informují o podrobnostech 
limitů nebo opatření svůj příslušný orgán. 
Příslušný organ sdělí tytéž informace 
orgánu ESMA, který na svých 
internetových stránkách zveřejní a udržuje 
databázi s přehledy platných limitů a 
opatření.

2. Regulované trhy a systémy MTF 
informují o podrobnostech limitů svůj 
příslušný orgán. Příslušný organ sdělí tytéž 
informace orgánu ESMA, který na svých 
internetových stránkách zveřejní a udržuje 
databázi s přehledy platných limitů.

Or. en

Odůvodnění

Nadměrné spekulace s komoditami by se měly zakázat. V tomto ohledu by používání dalších 
kontrol pozic mělo představovat doplněk, nikoli alternativu k používání limitů pozic. Při 
stanovování těchto limitů by se však mělo rozlišovat mezi pozicemi spjatými s obchodní 
činností v souvislosti s komoditou a ostatními pozicemi.

Pozměňovací návrh 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 s cílem stanovit limity nebo jiná 
opatření k počtu smluv, jež daná osoba 
může uzavřít za konkrétní období, a 
nezbytné rovnocenné účinky jiných 
opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných 
opatřeních musí být zohledněny podmínky 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 s cílem stanovit limity nebo jiná 
opatření k otevřeným pozicím komoditních 
derivátů, jež daná osoba může mít, a 
nezbytné rovnocenné účinky jiných 
opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných 
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
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uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity nebo jiná 
opatření stanovené v rámci aktů 
v přenesené pravomoci mají rovněž 
přednost před opatřeními uloženými 
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 odst. 
1 písm. g) této směrnice.

uvedené v odstavci 1 a limity nebo jiná 
opatření, které byly stanoveny 
regulovanými trhy, systémy MTF a 
systémy OTF. Limity nebo jiná opatření 
stanovené v rámci aktů v přenesené 
pravomoci mají rovněž přednost před 
opatřeními uloženými příslušnými orgány 
v souladu s čl. 72 odst. 1 písm. g) této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pro jiná opatření by se neměly vyžadovat automatické prahové hodnoty. V závislosti na 
struktuře trhu mohou mít automatické prahové hodnoty negativní dopad na likviditu 
transparentních obchodních míst a riziko řídící mimoburzovní obchodní činnost. Prahové 
hodnoty by neměly odkazovat na počet smluv, které může určitá osoba uzavřít. Pokud by se na 
komoditní deriváty měla vztahovat nějaká prahová hodnota, měla by odkazovat na otevřené 
pozice (v článku 59 i v čl. 72 odst. 1 písm. g).

Pozměňovací návrh 46
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 s cílem stanovit limity nebo jiná 
opatření k počtu smluv, jež daná osoba 
může uzavřít za konkrétní období, a 
nezbytné rovnocenné účinky jiných 
opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných 
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity nebo jiná 
opatření stanovené v rámci aktů 
v přenesené pravomoci mají rovněž 
přednost před opatřeními uloženými 
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 odst. 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
94 s cílem stanovit limity nebo jiná 
opatření k expozici komoditním derivátům, 
jež daná osoba může uzavřít za konkrétní 
období, a nezbytné rovnocenné účinky 
jiných opatření zavedených v souladu 
s odstavcem 1, jakož i podmínky udělování 
výjimek. V těchto limitech nebo jiných 
opatřeních musí být zohledněny podmínky 
uvedené v odstavci 1 a limity, které byly 
stanoveny regulovanými trhy, systémy 
MTF a systémy OTF. Limity nebo jiná 
opatření stanovené v rámci aktů 
v přenesené pravomoci mají rovněž 
přednost před opatřeními uloženými 
příslušnými orgány v souladu s čl. 72 odst. 
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1 písm. g) této směrnice. 1 písm. g) této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány neukládají limity ani 
jiná opatření, které jsou restriktivnější než 
limity nebo jiná opatření přijaté podle 
odstavce 3, až na výjimečné případy, kdy 
jsou objektivně opodstatněné a přiměřené 
s ohledem na likviditu konkrétního trhu a 
řádné fungování trhu. Omezení jsou 
platná během počátečního období 
nepřesahujícího šest měsíců od data 
zveřejnění na internetových stránkách 
příslušného orgánu. Takovéto omezení lze
prodlužovat o další období, z nichž každé 
činí vždy nejvýše šest měsíců, jestliže 
důvody daného omezení platí i nadále. 
Pokud omezení po uvedeném 
šestiměsíčním období prodlouženo není, 
jeho platnost automaticky skončí.

vypouští se

Jestliže příslušné orgány přijmou 
restriktivnější opatření než opatření 
přijatá podle odstavce 3, oznámí tuto 
skutečnost orgánu ESMA. V oznámení 
musí být uvedeno zdůvodnění 
restriktivnějších opatření. Orgán ESMA 
vydá do 24 hodin stanovisko, zda je toho 
názoru, že dané opatření je k řešení 
výjimečného případu nutné. Stanovisko je 
zveřejněno na internetových stránkách 
orgánu ESMA.
Pokud příslušný orgán přijme opatření, 
která jsou se stanoviskem orgánu ESMA v 
rozporu, neprodleně na svých 
internetových stránkách zveřejní 
oznámení, ve kterém své jednání plně 
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zdůvodní.

Or. en

Odůvodnění

Nadměrné spekulace s komoditami by se měly zakázat. V tomto ohledu by používání dalších 
kontrol pozic mělo představovat doplněk, nikoli alternativu k používání limitů pozic. Při 
stanovování těchto limitů by se však mělo rozlišovat mezi pozicemi spjatými s obchodní 
činností v souvislosti s komoditou a ostatními pozicemi.

Pozměňovací návrh 48
Reinhard Bütikofer

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. ESMA zřídí specifický útvar pro 
komodity s cílem účinně plnit své 
povinnosti v souvislosti s komoditními 
trhy a koordinovat činnosti stanovených 
vnitrostátních příslušných orgánů 
odpovědných za tyto trhy v oblasti 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Klíčová úloha komoditních trhů vyžaduje konkrétní odborné znalosti. Vzhledem k tomu, že 
schopnost dohlížet na komoditní trhy je v zájmu zajišťovatelů v dobré víře, širšího 
hospodářství i jednotlivců, jejichž životy jsou ovlivňovány cenami komodit, je důležité, aby 
orgán ESMA měl pro tuto oblast vyhrazený a specializovaný útvar.

Pozměňovací návrh 49
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
93 je svěřeno Komisi na dobu neurčitou po 

(2) Přenesení pravomoci uvedené v článku 
93 je svěřeno Komisi na dobu pěti let po 
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vstupu této směrnice v platnost. vstupu této směrnice v platnost.

Komise předloží zprávu o přenesení 
pravomocí nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomocí se prodlužuje na 
stejně dlouhé období, pokud se Evropský 
parlament nebo Rada proti tomuto 
prodloužení nevysloví nejpozději tři 
měsíce před koncem každého z období.

Or. ro

Pozměňovací návrh 50
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy tyto předpisy použijí od […] 
s výjimkou ustanovení provádějících do 
vnitrostátního práva čl. 67 odst. 2, který se 
použije od [2 roky ode dne použitelnosti 
zbytku směrnice].

Členské státy tyto předpisy použijí od …* 
s výjimkou ustanovení provádějících do 
vnitrostátní práva čl. 67 odst. 2, který se 
použije od …**.

Členské státy uplatní tato opatření 
nejdříve od…** na osoby, jejichž hlavní 
činností je obchodování s komoditami 
nebo s komoditními deriváty na vlastní 
účet. 
Pododstavec 3 stávající směrnice se 
uplatní tehdy, pokud jsou osoby, které 
obchodují s komoditami nebo s 
komoditními deriváty na vlastní účet, 
součástí skupiny, jejíž hlavní činností je 
poskytování jiných investičních služeb ve 
smyslu této směrnice nebo bankovní 
služby podle směrnice 2000/12/ES;
___________
* Úř. věst.: vložte prosím datum 
odpovídající dvěma rokům po vstupu této 
směrnice v platnost.
* Úř. věst.: vložte prosím datum 
odpovídající dvěma rokům po zahájení 
obecného uplatňování ustanovení této 
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směrnice, v souladu s pododstavcem 3.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení MiFIR se bude v budoucnu uplatňovat na nové účastníky trhu, kteří dříve do jeho 
oblasti působnosti nespadali. Ti budou muset nejprve splnit jeho komplexní požadavky a 
provést příslušnou restrukturalizaci, na rozdíl od finančních podniků, které budou muset 
pouze splnit dodatečné požadavky. Z tohoto důvodu budou potřebovat delší lhůtu pro 
provedení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 51
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Příloha 1 – oddíl C – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Netýká se českého znění Netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, 
že jsou obchodovány na regulovaném trhu , 
v systému OTF nebo MTF;

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které nejsou určeny k fyzickému 
vypořádání, za předpokladu, že jsou 
obchodovány na regulovaném trhu , 
v systému OTF  nebo MTF;

Or. en
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Odůvodnění

Revidovaná definice finančních nástrojů souvisejících s komoditami založená na výslovném 
vyloučení produktů poskytovaných v budoucnosti je nezbytná k tomu, aby se s konečnou 
platností vyjasnilo, že tyto produkty nebudou považovány za „derivátové finanční nástroje“ 
bez ohledu na místo jejich provádění. Tento návrh by právní předpisy EU sladil s definicí 
swapů podle amerického zákona „Dodd-Frank Act“.

Pozměňovací návrh 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) opce, futures, swapy, forwardy 
a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající 
se komodit, které lze vypořádat fyzicky, 
neuvedené jinak v oddíle C odstavci 6 
a neurčené k obchodním účelům, které 
mají znaky jiných derivátových finančních 
nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda 
jsou zúčtovány a vypořádány 
prostřednictvím uznávaných zúčtovacích 
středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové 
úhradě;

7) opce, futures, swapy, forwardy 
a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající 
se komodit, které nejsou určeny 
k fyzickému vypořádání, neuvedené jinak 
v oddíle C odstavci 6 a neurčené 
k obchodním účelům, které mají znaky 
jiných derivátových finančních nástrojů, 
mimo jiné s ohledem na to, zda jsou 
zúčtovány a vypořádány prostřednictvím 
uznávaných zúčtovacích středisek nebo 
pomocí výzvy k dodatkové úhradě;

Or. en

Odůvodnění

Revidovaná definice finančních nástrojů souvisejících s komoditami založená na výslovném 
vyloučení produktů poskytovaných v budoucnosti je nezbytná k tomu, aby se s konečnou 
platností vyjasnilo, že tyto produkty nebudou považovány za „derivátové finanční nástroje“ 
bez ohledu na místo jejich provádění. Tento návrh by právní předpisy EU sladil s definicí 
swapů podle amerického zákona „Dodd-Frank Act“.

Pozměňovací návrh 54
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) opce, futures, swapy, dohody 
o budoucích úrokových sazbách a jakékoli 
jiné derivátové smlouvy týkající se 
klimatických proměnných, sazeb 
přepravného nebo měr inflace či jiných 
oficiálních ekonomických statistických 
údajů, které musejí být vypořádány 
v hotovosti nebo mohou být vypořádány 
v hotovosti na žádost jedné ze stran z 
jiného důvodu než z důvodu neplnění nebo 
z jiného důvodu ukončení, i další 
derivátové smlouvy týkající se majetku, 
práv, závazků, indexů a měr neuvedených 
jinde v tomto oddílu, které mají znaky 
jiných derivátových finančních nástrojů, 
mimo jiné s ohledem na to, zda jsou 
obchodovány na regulovaném trhu, 
v systému OTF nebo MTF, zúčtovány 
a vypořádány prostřednictvím uznávaných 
zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy 
k dodatkové úhradě.

10) opce, futures, swapy, dohody 
o budoucích úrokových sazbách a jakékoli 
jiné derivátové smlouvy týkající se 
klimatických proměnných, sazeb 
přepravného, povolenek na emise nebo 
měr inflace či jiných oficiálních 
ekonomických statistických údajů, které 
musejí být vypořádány v hotovosti nebo 
mohou být vypořádány v hotovosti na 
žádost jedné ze stran z jiného důvodu než z 
důvodu neplnění nebo z jiného důvodu 
ukončení, i další derivátové smlouvy 
týkající se majetku, práv, závazků, indexů 
a měr neuvedených jinde v tomto oddílu, 
které mají znaky jiných derivátových 
finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem
na to, zda jsou obchodovány na 
regulovaném trhu nebo v systému MTF, 
zúčtovány a vypořádány prostřednictvím 
uznávaných zúčtovacích středisek nebo 
pomocí výzvy k dodatkové úhradě.

Or. en


