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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Blagovne borze se bistveno razlikujejo od čistih finančnih trgov. Življenje brez neposrednega 
vpliva cen delnic in obveznic je možno, ni pa mogoče živeti, ne da bi bili izpostavljeni cenam 
hrane in energentov. Izvedeni finančni instrumenti na blago v obliki pogodb, ki določajo ceno 
prihodnjih dobav, so obstajali pred finančnimi trgi. Blagovne borze so se razvile iz upravičene 
potrebe proizvajalcev in potrošnikov po surovinah, kmetijskih proizvodih in energentih, da bi 
se zaščitili pred vplivom na cene, ki ga imajo dejavniki, na katere ne morejo vplivati. Vendar 
je rast finančnih trgov pomenila, da se je blago v zadnjih približno desetih letih pridružilo 
obveznicam in delnicam ter postalo „naložba“. 

Gibanja na trgih, povezanih z blagom, so izredno pomembna in jih je treba pozorno spremljati 
in regulirati, če želimo preprečiti dramatične razmere, kot so bili na primer gladovni nemiri 
leta 2008, ko je nestanovitnost cen prehrambnih surovin, kakršne še ni bilo, oprijemljivo in 
neposredno ogrozila temeljne človekove pravice znatnega dela svetovnega prebivalstva. 
Stopnjevana nestanovitnost blagovnih borz in ravni cen, ki so se zdele nepovezane z 
osnovnimi stroški pridobivanja ter ravnotežjem med ponudbo in povpraševanjem v zadnjih 
desetih letih, so ustvarile uničujoče in dolgotrajne negativne zunanje učinke, ki so potencialno 
precej večji kot skupna uradna razvojna pomoč v istem obdobju. 

Po nekaterih trditvah zadnji trendi, ki so povezani z blagovnimi borzami, in še posebej 
dinamika cen blaga odražajo gospodarske temelje, ki jih spodbuja ponudba in povpraševanje 
ter, natančneje, povečano povpraševanje s strani hitro rastočih gospodarstev v vzponu, hiter 
razvoj biogoriv ter zunanji pretresi, kot so suše, poplave ali politične napetosti. V skladu s tem 
pogledom velja, da imajo špekulacije in, bolj splošno, finančni trgi majhno vlogo oziroma 
nimajo negativne vloge pri oblikovanju cen na blagovnih borzah, temveč nudijo ustrezno 
likvidnost, ki je potrebna za učinkovitejši postopek oblikovanja cen. V ostrem nasprotju s 
takšnim pogledom pogostokrat slišimo, da so bile špekulacije „gonilna sila“ nedavnih 
trendov, ki so bili opaženi pri cenah blaga. Četudi vprašanje „gonilne sile“ ostaja sporno v 
strokovni in institucionalni literaturi, pa vse številnejše ugotovitve, ki jih podpirajo nekatere 
najnovejše empirične raziskave, izpostavljajo velik potencialno izkrivljajoč in moteč vpliv 
financializacije trgovanja z blagom ne glede na to, ali pogodbe na izvedene finančne
instrumente v zvezi z blagom domnevno spodbujajo „promptne cene“ ali pa slednje 
spodbujajo prve. 

Dva vzorca nudita prepričljive dokaze o pomembni vlogi financializacije na blagovni borzi. 
Kot je pred kratkim opozorila Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj 
(UNCTAD), so „naložbe v blago postale sestavni del razdelitve portfelja večjih vlagateljev, 
kar sovpada z izrazitim povečanjem premoženja, ki se upravlja z indeksi cen blaga. (…) 
Posledično je število izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na blagovni borzi, 
sedaj 20- do 30-krat večje od fizične proizvodnje.“ Poleg tega so se v zadnjih desetih letih 
cenovne korelacije med blagovnimi borzami in trgi lastniških vrednostnih papirjev opazno 
povečale, kar še dodatno podpira zamisel, da se za to strukturno spremembo skrivajo 
finančno pogojeni dejavniki.

Kljub zgoraj omenjeni spornosti velja omeniti, da obstaja široko soglasje glede pomanjkanja 
celovitih in posamičnih podatkov, ki so potrebni za celovito oceno dejanskega vpliva hitre 



PE489.531v02-00 4/13 PA\902734SL.doc

SL

financializacije trgovanja na blagovnih borzah v zadnjem desetletju. Kot je večkrat poudarila 
skupina G 20, obstaja pomanjkanje preglednosti in nadzora nad tako fizičnimi kot tudi 
finančnimi trgi, povezanimi z blagom, kar povzroča nepopoln pregled ključnih podatkov, ki 
so potrebni za boljše spremljanje in regulacijo trgov, povezanih z blagom, kot so na primer 
podatki o ravni zalog in velikosti finančnih pozicij komercialnih in nekomercialnih 
udeležencev. 

Glede na bistven pomen blaga je nedvoumno, da mora biti celovita strategija EU za trajnostno 
razvojno sodelovanje povezana s preglednejšimi in bolje reguliranimi blagovnimi trgi v EU 
ter po svetu. Takšna potreba je še posebej pomembna v EU, kjer so finančni trgi, povezani z 
blagom, manj regulirani kot v ZDA. 

Predloga Komisije za prenovitev direktive in uredbe o trgih finančnih instrumentov (MIFID 
in MIFIR) vključujeta določbe, katerih izrecni namen je obravnavati potrebo po okrepljenem 
nadzoru in regulaciji finančnih trgov, povezanih z blagom. Ta predloga predvidevata 
predvsem omejitev pozicij oziroma nadomestne ureditve (člen 59) za izvedene finančne 
instrumente, ki so povezani z blagom, kar je spodbuden napredek, če je splošni cilj olajšati 
oblikovanje cen in omogočiti učinkovito zaščito pred cenovnim tveganjem, kateremu so 
izpostavljeni proizvajalci in potrošniki, ter s tem preprečevati in odpravljati premoženjske 
balone in druga izkrivljanja. Določbe kot nujno dopolnitev k omejitvi pozicij uvajajo zahteve 
za poročanje trgu in regulativnim organom o pozicijah po kategorijah trgovcev (člen 60). 
Obenem je treba omeniti črtanje veljavnega popolnega izvzetja iz področja uporabe MIFID za 
trgovce z blagom. Te določbe so prvi korak v pravo smer, vendar je treba in tudi mogoče 
narediti še več. V ta namen pripravljavka tega osnutka mnenja meni, da mora Evropski 
parlament v okviru revizije MIFID/MIFIR obravnavati tri osrednja vprašanja. 

1. Stroga omejitev izvzetij iz področja uporabe direktive MIFID, ki naj vključuje vse 
udeležence na blagovnih borzah.

2. Krepitev določb glede omejitev pozicij (MIFID, člen 59).

3. Krepitev pristojnosti regulativnih organov za poseganje v posamezne proizvode ali 
aktivnosti (MIFIR, členi 31, 32 in 35). 

Predlogi sprememb, ki jih predlaga pripravljavka tega osnutka mnenja, so namenjeni 
obravnavi zgornjih treh vprašanj, pri čemer skušajo izboljšati delovanje in preglednost 
evropskih trgov, ki so povezani z blagom, ter hkrati tudi pomembno prispevati k izpolnitvi 
splošnih ciljev strategije EU za razvojno sodelovanje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 29 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(29a) „dobroverni posli zavarovanja pred 
tveganji“ pomeni posle, kot so opredeljeni 
v Direktivi [novi MIFID]

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29b) „pretirane špekulacije“ pomeni 
trgovinsko dejavnost, kot je opredeljena v 
Direktivi [novi MIFID]

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
imenih in številkah kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količini, datumih in urah 
izvrševanja, cenah poslov, označbah za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvedlo zadeven posel, označbah 
za osebe in računalniške algoritme v 
investicijskem podjetju, ki so odgovorni za 
investicijske odločitve in izvajanje poslov, 
ter načinu identifikacije zadevnega 
investicijskega podjetja. Pri poslih, ki niso 
izvedeni na organiziranem trgu, v MTF ali 

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
vrsti, razredu sredstev, imenih in številkah 
kupljenih ali prodanih instrumentov, 
količini, datumih in urah izvrševanja, 
cenah poslov, označbah za stranke, v 
imenu katerih je investicijsko podjetje 
izvedlo zadeven posel, označbah za osebe 
in računalniške algoritme v investicijskem 
podjetju, ki so odgovorni za investicijske 
odločitve in izvajanje poslov, ter načinu 
identifikacije zadevnega investicijskega 
podjetja. Poleg tega se v poročilo za posle, 
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OTF, poročila vključujejo tudi označbo za 
vrste poslov v skladu z ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti na podlagi členov 19(3)(a) 
in 20(3)(a).

povezane z izvedenimi finančnimi 
instrumenti na blago, navede tudi, ali taki 
posli izpolnjujejo pogoje za dobroverne 
posle zavarovanja pred tveganji. Pri 
poslih, ki niso izvedeni na organiziranem 
trgu, v MTF ali OTF, poročila vključujejo 
tudi označbo za vrste poslov v skladu z 
ukrepi, ki jih je treba sprejeti na podlagi
členov 19(3)(a) in 20(3)(a).

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) meril za opredelitev dobrovernih 
poslov zavarovanja pred tveganji, 
povezanih z blagom, in z njimi povezanih 
dokazov, ki jih morajo investicijska 
podjetja predložiti za potrditev, da določen 
posel izpolnjuje opredeljena merila.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblastila ESMA za začasno poseganje Pooblastila ESMA za poseganje

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 31 - odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predlagani ukrep obravnava ogrožanje 
zaščite vlagateljev ali pravilnega delovanja 
in celovitosti finančnih trgov ali stabilnosti 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
njegovega dela;

(a) predlagani ukrep obravnava ogrožanje 
zaščite vlagateljev ali pravilnega delovanja, 
gospodarske koristnosti in celovitosti 
finančnih trgov ali stabilnosti celotnega 
finančnega sistema v Uniji ali njegovega 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 34 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potem ko ESMA prejme obvestilo o 
ukrepih v skladu s členom 83(5) Direktive 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], zabeleži ukrep in razloge 
zanj. ESMA v zvezi z ukrepi, sprejetimi v 
skladu s členom 72(1)(f) in (g) Direktive 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], na svoji spletni strani objavi 
in posodablja zbirko podatkov s povzetki o 
veljavnih ukrepih, vključno s podrobnostmi 
o zadevni osebi ali skupini oseb, veljavnih 
finančnih instrumentih, morebitnih 
količinskih ukrepih ali pragovih, kot je
največje število pogodb, ki jih lahko osebe 
sklenejo, preden je dosežena omejitev, 
morebitnih izjemah pri teh omejitvah in 
razlogih zanje.

2. Potem ko ESMA prejme obvestilo o 
ukrepih v skladu s členom 83(5) Direktive 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], zabeleži ukrep in razloge 
zanj. ESMA v zvezi z ukrepi, sprejetimi v 
skladu s členom 72(1)(f) in (g) Direktive 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], na svoji spletni strani objavi 
in posodablja zbirko podatkov s povzetki o 
veljavnih ukrepih, vključno s podrobnostmi 
o zadevni osebi ali skupini oseb, veljavnih 
finančnih instrumentih, morebitnih 
količinskih in kakovostnih ukrepih ali 
pragovih, kot so največje število pogodb 
ter tržne in nominalne vrednosti bruto in 
odprtih pozicij, ki jih lahko osebe sklenejo, 
preden je dosežena omejitev, morebitnih 
izjemah pri teh omejitvah in razlogih zanje.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 lahko ESMA, če so 
izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2, sprejme 
enega ali več naslednjih ukrepov:

1. V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 lahko ESMA,če je izpolnjen 
kateri koli pogoj iz odstavka 2, sprejme 
enega ali več naslednjih ukrepov:

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) po analizi pridobljenih informacij 
zahtevanje, da te osebe sprejmejo ukrepe 
za zmanjšanje pozicije ali izpostavljenosti;

(b) po analizi pridobljenih informacij 
zahtevanje, da te osebe ali kategorija 
vlagateljev sprejmejo ukrepe za zmanjšanje 
pozicije ali izpostavljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) omejitev zmožnosti oseb, da sklepajo 
posle z izvedenimi finančnimi instrumenti 
na blago.

(c) omejitev zmožnosti oseb, da sklepajo 
posle z izvedenimi finančnimi instrumenti 
na blago, ali prepoved sklepanja novih 
razredov pogodb.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA sprejme odločitev iz odstavka 1 le, 
če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Brez poseganja v ukrepe, predvidene v
členu 59 Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov], ESMA sprejme 
odločitev iz odstavka 1,če je izpolnjen 
eden ali več izmed naslednjih pogojev:

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepi iz odstavka 1(a) do (c) 
obravnavajo ogrožanje pravilnega 
delovanja in celovitost finančnih trgov, 
vključno v zvezi z ureditvijo dobave 
fizičnega blaga, ali ogrožanje stabilnosti 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
njegovega dela;

(a) ukrepi iz odstavka 1(a) do (c) 
obravnavajo ogrožanje učinkovitega in
pravilnega delovanja in celovitosti
finančnih trgov, vključno v zvezi z 
ureditvijo dobave fizičnega blaga, kamor 
spadajo pretirane špekulacije in tržne 
manipulacije, povečana nestanovitnost ali 
izkrivljanje oblikovanja cen, ali ogrožanje 
stabilnosti celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela ali izkrivljanje 
funkcij obvladovanja tveganj blagovnih 
borz;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se bo z ukrepom pomembno zmanjšalo (a) se bo z ukrepom zmanjšalo ogrožanje 
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ogrožanje pravilnega delovanja in 
celovitosti finančnih trgov ali ureditve 
dobave fizičnega blaga ali ogrožanje 
stabilnosti celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela ali znatno
povečala sposobnost pristojnih organov za 
spremljanje te nevarnosti;

učinkovitega in pravilnega delovanja in 
celovitosti finančnih trgov ali ureditve 
dobave fizičnega blaga ali ogrožanje 
stabilnosti celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela ali povečala 
sposobnost pristojnih organov za 
spremljanje te nevarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) se učinkovitost finančnih trgov zaradi 
negativnih učinkov ukrepa, vključno z 
zmanjšanjem likvidnosti teh trgov ali 
ustvarjanjem negotovosti za udeležence na 
trgih, ne zmanjša nesorazmerno glede na 
koristi ukrepa.

(c) se učinkovitost finančnih trgov zaradi 
negativnih učinkov ukrepa, vključno z 
zmanjšanjem likvidnosti, ki jo zahtevajo 
dobroverni posli zavarovanja pred 
tveganji, teh trgov ali ustvarjanjem 
negotovosti za udeležence na trgih, ne 
zmanjša nesorazmerno glede na koristi 
ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Preden ESMA sprejme odločitev o 
uvedbi ali podaljšanju katerega koli ukrepa 
iz odstavka 1, zadevne pristojne organe 
obvesti o predlaganem ukrepu. V primeru 
zahteve v skladu z odstavkom 1(a) ali (b) 
obvestilo vključuje podatke o osebi ali 
osebah, na katere je naslovljeno, ter 
podrobnosti in razloge zanj. V primeru 
ukrepa iz odstavka 1(c) obvestilo vključuje 

4. Preden ESMA sprejme odločitev o 
uvedbi ali podaljšanju katerega koli ukrepa 
iz odstavka 1, zadevne pristojne organe 
obvesti o predlaganem ukrepu. V primeru 
zahteve v skladu z odstavkom 1(a) ali (b) 
obvestilo vključuje podatke o osebi ali 
osebah, na katere je naslovljeno, ter 
podrobnosti in razloge zanj. V primeru 
ukrepa iz odstavka 1(c) obvestilo vključuje 
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podatke o zadevni osebi ali skupini oseb, 
veljavnih finančnih instrumentih, zadevnih 
količinskih ukrepih, kot je največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene zadevna oseba 
ali skupina oseb, ter razloge zanj.

podatke o zadevni osebi ali skupini oseb, 
veljavnih finančnih instrumentih, zadevnih 
količinskih in kakovostnih ukrepih, kot sta
največje število pogodb in vrednost bruto 
ali odprtih pozicij, ki jih lahko sklene 
zadevna oseba ali skupina oseb, ter razloge 
zanj.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. ESMA na svoji spletni strani objavi 
obvestilo o odločitvi glede uvedbe ali 
podaljšanja ukrepov iz odstavka 1(c).
Obvestilo vključuje podatke o zadevni 
osebi ali skupini oseb, veljavnih finančnih 
instrumentih, zadevnih količinskih ukrepih, 
kot je največje število pogodb, ki jih lahko 
sklene zadevna oseba ali skupina oseb, ter 
razloge zanj.

6. ESMA na svoji spletni strani objavi 
obvestilo o odločitvi glede uvedbe ali 
podaljšanja ukrepov iz odstavka 1(c).
Obvestilo vključuje podatke o zadevni 
osebi ali skupini oseb, veljavnih finančnih 
instrumentih, zadevnih količinskih in 
kakovostnih ukrepih, kot sta največje 
število pogodb in vrednost bruto ali 
odprtih pozicij, ki jih lahko sklene zadevna 
oseba ali skupina oseb, ter razloge zanj.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, v katerih 
opredeli merila in dejavnike, ki jih mora
upoštevati ESMA pri določanju, kdaj sta 
ogrožena pravilno delovanje in celovitost 
finančnih trgov, vključno v zvezi z 
ureditvijo dobave fizičnega blaga, ali 

10. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, v katerih opredeli 
ukrepe, merila in dejavnike, ki jih 
upošteva pri določanju, ali so izpolnjene 
okoliščine iz odstavka 2(a).
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stabilnostjo celotnega finančnega sistema 
v Uniji iz odstavka 2(a) ali njegovega dela.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. ESMA predloži te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov 
Komisiji do [31. decembra 2012].
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov glede 
regulativnih tehničnih standardov iz 
pododstavka 1 v skladu s členi 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. 

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10b. Za učinkovito izvajanje svojih nalog 
v zvezi z blagovnimi borzami in za 
usklajevanje nadzornih dejavnosti med 
imenovanimi nacionalnimi pristojnimi 
organi, ki so odgovorni za te trge, ESMA 
ustanovi poseben oddelek za blago.

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 35 - odstavek 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10c. ESMA ob tesnem usklajevanju z 
Evropskim odborom za sistemska tveganja 
(ESRB) in drugimi ustreznimi sektorskimi 
nadzornimi organi iz Unije ter tretjih 
držav pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov za določitev niza 
ustreznih kazalnikov in pragov, ki so 
potrebni za spremljanje značilnosti 
osnovnih blagovnih borz, ter podrobnosti 
o posamičnih informacijah in 
informacijah v zbirni obliki, ki jih 
ustreznim pristojnim organom, ESMA in 
ESRB predložijo udeleženci na trgu, 
organizirani trgi, MTF, OTF, trgovci na 
prostem trgu in repozitoriji sklenjenih 
poslov, pooblaščeni v skladu z Uredbo 
[EMIR].

Or. en


