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19.11.2020 A9-0208/2

Pozmeňujúci návrh 2
Eero Heinäluoma
v mene skupiny S&D
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0208/2020
Markus Ferber
Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu 
produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia
COVID-19
(2020/0152(COD))

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9 a) Komisia by mala predložiť správu 
o vplyve uplatňovania obmedzení pozícií a 
kontroly nad riadením pozícií na likviditu, 
zneužívanie trhu a na riadne cenové 
podmienky a podmienky vyrovnania na 
trhoch s komoditnými derivátmi, ako je 
stanovené v tejto smernici. Pri 
preskúmaní podstaty týchto ustanovení, 
ktoré boli prijaté v reakcii na dohody zo 
samitov G20 v roku 2009 v Pittsburghu a 
v roku 2011 Cannes na zlepšenie 
regulácie, fungovania a transparentnosti 
trhov s komoditnými derivátmi a na 
riešenie nadmernej volatility cien, je 
nevyhnutné preskúmanie režimu 
komoditných derivátov založené na 
dôkazoch a konzultácie s rôznymi 
zainteresovanými stranami.
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19.11.2020 A9-0208/3

Pozmeňujúci návrh 3
Eero Heinäluoma
v mene skupiny S&D
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0208/2020
Markus Ferber
Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu 
produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-
19
(2020/0152(COD))

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – úvodná časť
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Článok 57 sa mení takto: 9) Článok 57 sa mení takto:

a) v odseku 3 sa písmeno g) nahrádza 
takto:
„g) vývoj nových kontraktov zmlúv a 
osobitné charakteristiky vznikajúcich 
alebo nelikvidných kontraktov súvisiacich 
s energetikou, a najmä to, či si takéto 
kontrakty vyžadujú ustanovenia o 
obmedzení pozícií šité na mieru a 
konkrétne dátumy uplatňovania.“;
b) vkladá sa tento odsek:
„4a. Akékoľvek ustanovenie prijaté podľa 
odseku 3 písm. g) sa uplatňuje od [dátum 
začatia uplatňovania tohto nariadenia] do 
[36 mesiacov od dátumu začatia 
uplatňovania tohto nariadenia]“.
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19.11.2020 A9-0208/4

Pozmeňujúci návrh 4
Eero Heinäluoma
v mene skupiny S&D
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0208/2020
Markus Ferber
Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu 
produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-
19
(2020/0152(COD))

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2014/65/EÚ
Článok 58 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) v článku 58 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

„2. Členské štáty zabezpečia, aby 
investičné spoločnosti obchodujúce 
s komoditnými derivátmi alebo emisnými 
kvótami alebo ich derivátmi mimo 
obchodného miesta poskytovali 
ústrednému príslušnému orgánu 
uvedenému v článku 57 ods. 6 minimálne 
každý deň kompletný zoznam svojich 
pozícií držaných v komoditných 
derivátoch alebo emisných kvótach alebo 
ich derivátoch, s ktorými sa obchoduje na 
obchodnom mieste, a v ekonomicky 
rovnocenných OTC kontraktoch, ako aj 
pozícií svojich klientov a klientov svojich 
klientov až po konečného klienta v súlade 
s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 
a podľa potreby v súlade s článkom 8 
nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.“
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