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Predlog spremembe 139
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Primerno in nujno je, da se določbe 
zakonodajno oblikujejo kot uredba, saj 
nekatere določbe zasebnim strankam 
določajo neposredne obveznosti v zvezi s 
priglasitvijo in razkritjem neto kratkih 
pozicij v nekaterih instrumentih ter nekriti 
prodaji na kratko. Uredba je nujna tudi, da 
se Evropskemu organu za vrednostne 
papirje in trge (European Securities and 
Markets Authority – ESMA), 
ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. […/…]
Evropskega parlamenta in Sveta15, dodelijo 
pooblastila za usklajevanje ukrepov, ki jih 
sprejmejo pristojni organi, ali za 
sprejemanje lastnih ukrepov.

(3) Primerno in nujno je, da se določbe 
zakonodajno oblikujejo kot uredba, saj 
nekatere določbe zasebnim strankam 
določajo neposredne obveznosti v zvezi s 
priglasitvijo in razkritjem neto kratkih 
pozicij v nekaterih instrumentih. Uredba je 
nujna tudi, da se Evropskemu organu za 
vrednostne papirje in trge (European 
Securities and Markets Authority –
evropski nadzorni organ (ESMA)), 
ustanovljenemu z Uredbo (EU) št.
1095/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta15, dodelijo pooblastila za 
usklajevanje ukrepov, ki jih sprejmejo 
pristojni organi, ali za sprejemanje lastnih 
ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 140
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Primerno in nujno je, da se določbe 
zakonodajno oblikujejo kot uredba, saj 
nekatere določbe zasebnim strankam 
določajo neposredne obveznosti v zvezi s 
priglasitvijo in razkritjem neto kratkih 
pozicij v nekaterih instrumentih ter nekriti 
prodaji na kratko. Uredba je nujna tudi, da 
se Evropskemu organu za vrednostne 
papirje in trge (European Securities and 

(3) Primerno in nujno je, da se določbe 
zakonodajno oblikujejo kot uredba, saj 
nekatere določbe zasebnim strankam 
določajo neposredne obveznosti v zvezi s 
priglasitvijo in razkritjem neto kratkih 
pozicij v nekaterih instrumentih ter nekriti 
prodaji na kratko. Ta uredba ne predpisuje 
obveznosti priglasitve in razkritja dolgih 
pozicij, saj so te obveznosti predmet 
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Markets Authority – ESMA), 
ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. […/…]
Evropskega parlamenta in Sveta15, dodelijo 
pooblastila za usklajevanje ukrepov, ki jih 
sprejmejo pristojni organi, ali za 
sprejemanje lastnih ukrepov.

Direktive 2004/109/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o uskladitvi zahtev v 
zvezi s preglednostjo informacij o 
izdajateljih, katerih vrednostni papirji so 
sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu1.
Uredba je nujna tudi, da se Evropskemu 
organu za vrednostne papirje in trge 
(European Securities and Markets 
Authority – evropski nadzorni organ
(ESMA)), ustanovljenemu z Uredbo (EU) 
št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta, dodelijo pooblastila za usklajevanje 
ukrepov, ki jih sprejmejo pristojni organi, 
ali za sprejemanje lastnih ukrepov.
______________________

1 UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti priglasitve in razkritja dolgih pozicij zajema Direktiva 2004/109/ES in ne bi smele 
biti predmet te uredbe. Kakršni koli predlogi spremembe obveznosti iz te direktive bi morali 
biti podani v okviru njene revizije (ki trenutno poteka).

Predlog spremembe 141
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Primerno in nujno je, da se določbe 
zakonodajno oblikujejo kot uredba, saj 
nekatere določbe zasebnim strankam 
določajo neposredne obveznosti v zvezi s 
priglasitvijo in razkritjem neto kratkih 
pozicij v nekaterih instrumentih ter nekriti 
prodaji na kratko. Uredba je nujna tudi, da 
se Evropskemu organu za vrednostne 
papirje in trge (European Securities and 
Markets Authority – ESMA), 
ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. […/…]
Evropskega parlamenta in Sveta15, dodelijo 

(3) Primerno in nujno je, da se določbe 
zakonodajno oblikujejo kot uredba, saj 
nekatere določbe zasebnim strankam 
določajo neposredne obveznosti v zvezi s 
priglasitvijo in razkritjem neto kratkih 
pozicij v nekaterih instrumentih ter nekriti 
prodaji na kratko. Ta uredba ne predpisuje 
obveznosti priglasitve in razkritja dolgih 
pozicij, saj so te obveznosti predmet 
Direktive 2004/109/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o uskladitvi zahtev v 
zvezi s preglednostjo informacij o 
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pooblastila za usklajevanje ukrepov, ki jih 
sprejmejo pristojni organi, ali za
sprejemanje lastnih ukrepov.

izdajateljih, katerih vrednostni papirji so 
sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu1. 
Uredba je nujna tudi, da se Evropskemu 
organu za vrednostne papirje in trge 
(European Securities and Markets 
Authority – evropski nadzorni organ
(ESMA)), ustanovljenemu z Uredbo (EU) 
št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta, dodelijo pooblastila za usklajevanje 
ukrepov, ki jih sprejmejo pristojni organi, 
ali za sprejemanje lastnih ukrepov.
__________________

1 UL 390, 31.12.2004, str. 38.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti priglasitve in razkritja že zajema direktiva o preglednosti (Direktiva 
2004/109/ES), ki se trenutno pregleduje. Ta uredba zadeva prodajo na kratko, zato ne bi bilo 
primerno, da bi v njeno področje uporabe vključili ukrepe za dolge pozicije.

Predlog spremembe 142
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da se odpravi trenutna nepovezanost, v 
kateri so države članice sprejemale različne 
ukrepe, ter da se omeji možnost, da 
pristojni organi sprejmejo različne ukrepe, 
je pomembno, da se potencialna tveganja, 
ki izhajajo iz prodaje na kratko in 
zamenjav kreditnega tveganja, obravnavajo 
usklajeno. Določiti je treba zahteve, ki bi 
morale obravnavati ugotovljena tveganja, 
ne da bi bile pri tem po nepotrebnem 
zmanjšane koristi, ki jih prodaja na 
kratko zagotavlja za kakovost in 
učinkovitost trgov.

(4) Da se odpravi trenutna nepovezanost, v 
kateri so države članice sprejemale različne 
ukrepe, ter da se omeji možnost, da 
pristojni organi sprejmejo različne ukrepe, 
je pomembno, da se potencialna tveganja, 
ki izhajajo iz prodaje na kratko in 
zamenjav kreditnega tveganja, obravnavajo 
usklajeno. Določiti je treba zahteve, ki bi 
morale obravnavati ugotovljena tveganja in 
zagotavljati kakovost in učinkovitost trgov.



PE456.773v01-00 6/119 AM\853802SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 143
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da se odpravi trenutna nepovezanost, v 
kateri so države članice sprejemale različne 
ukrepe, ter da se omeji možnost, da 
pristojni organi sprejmejo različne ukrepe, 
je pomembno, da se potencialna tveganja, 
ki izhajajo iz prodaje na kratko in 
zamenjav kreditnega tveganja, obravnavajo 
usklajeno. Določiti je treba zahteve, ki bi 
morale obravnavati ugotovljena tveganja, 
ne da bi bile pri tem po nepotrebnem 
zmanjšane koristi, ki jih prodaja na 
kratko zagotavlja za kakovost in 
učinkovitost trgov.

(4) Da se odpravi trenutna nepovezanost, v 
kateri so države članice sprejemale različne 
ukrepe, ter da se omeji možnost, da 
pristojni organi sprejmejo različne ukrepe, 
je pomembno, da se potencialna tveganja, 
ki izhajajo iz prodaje na kratko in 
zamenjav kreditnega tveganja, obravnavajo 
usklajeno. Določiti je treba zahteve, ki bi 
morale obravnavati ugotovljena tveganja, 
ne da bi negativno vplivale na stabilnost 
evropskih finančnih trgov in njihovo 
zmožnost zagotavljati likvidnost realnega 
gospodarstva. Državam članicam pa ne bi 
smeli preprečiti sprejetja strožjih 
predpisov o zamenjavah kreditnega 
tveganja in prodaji na kratko.

Or. en

Predlog spremembe 144
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da se odpravi trenutna nepovezanost, v 
kateri so države članice sprejemale različne
ukrepe, ter da se omeji možnost, da 
pristojni organi sprejmejo različne ukrepe, 
je pomembno, da se potencialna tveganja, 
ki izhajajo iz prodaje na kratko in 
zamenjav kreditnega tveganja, obravnavajo 
usklajeno. Določiti je treba zahteve, ki bi 
morale obravnavati ugotovljena tveganja, 

(4) Da se odpravi trenutna nepovezanost, v 
kateri so države članice sprejemale različne 
ukrepe, ter da se omeji možnost, da 
pristojni organi sprejmejo različne ukrepe, 
je pomembno, da se potencialna tveganja, 
ki izhajajo iz prodaje na kratko in 
zamenjav kreditnega tveganja, obravnavajo 
usklajeno. Pri tem morajo države članice 
ohraniti možnost, da sprejmejo strožje 
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ne da bi bile pri tem po nepotrebnem 
zmanjšane koristi, ki jih prodaja na kratko
zagotavlja za kakovost in učinkovitost 
trgov.

predpise. Določiti je treba zahteve, ki bi 
morale obravnavati ugotovljena tveganja, 
pri tem pa posebej upoštevati težave, ki jih 
prodaja na kratko povzroča za kakovost in 
učinkovitost trgov. Zlasti bi bilo treba 
prepovedati nekrito prodajo na kratko in 
nekrito prodajo na kratko v povezavi s 
surovinami.

Or. de

Predlog spremembe 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da se odpravi trenutna nepovezanost, v 
kateri so države članice sprejemale različne 
ukrepe, ter da se omeji možnost, da 
pristojni organi sprejmejo različne ukrepe, 
je pomembno, da se potencialna tveganja, 
ki izhajajo iz prodaje na kratko in 
zamenjav kreditnega tveganja, obravnavajo 
usklajeno. Določiti je treba zahteve, ki bi 
morale obravnavati ugotovljena tveganja, 
ne da bi bile pri tem po nepotrebnem 
zmanjšane koristi, ki jih prodaja na 
kratko zagotavlja za kakovost in 
učinkovitost trgov.

(4) Da se odpravi trenutna nepovezanost, v 
kateri so države članice sprejemale različne 
ukrepe, ter da se omeji možnost, da 
pristojni organi sprejmejo različne ukrepe, 
je pomembno, da se potencialna tveganja, 
ki izhajajo iz prodaje na kratko in 
zamenjav kreditnega tveganja, obravnavajo 
usklajeno. Določiti je treba zahteve, ki bi 
morale obravnavati ugotovljena tveganja, 
ne da bi negativno vplivale na delovanje 
finančnih trgov Unije, pri tem pa 
upoštevati razlike v državah članicah in 
morebiten gospodarski učinek teh zahtev.

Or. en

Predlog spremembe 146
Markus Ferber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) Prodaja na kratko prispeva k 
učinkovitosti trgov. Povečuje likvidnost 
trgov (saj prodajalec kratko proda 
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vrednostne papirje, pozneje pa jih odkupi, 
da pokrije prodajo na kratko). Ker 
vlagateljem omogoča, da se odzovejo, ko 
menijo, da je vrednostni papir precenjen, 
omogoča učinkovitejše oblikovanje cene 
vrednostnih papirjev, s tem pa zmanjšuje 
nevarnost prenapihnjenih cen in lahko 
deluje kot zgodnji pokazatelj težav 
izdajatelja. Je tudi pomembno orodje za 
varovanje in druge dejavnosti upravljanja 
tveganja ter vzdrževanje trga.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je priznati gospodarski pomen prodaje na kratko izdajateljem vrednostnih 
papirjev in vlagateljem. S tem naj bi zagotovili uravnoteženost uredbe pri usklajevanju okvira 
prodaje na kratko, ki bo zagotavljal, da bodo koristi take prodaje na voljo izdajateljem in 
vlagateljem.

Predlog spremembe 147
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) Prodaja na kratko prispeva k 
učinkovitosti trgov. Povečuje likvidnost 
trgov (saj prodajalec kratko proda 
vrednostne papirje, pozneje pa jih odkupi, 
da pokrije prodajo na kratko). Ker 
vlagateljem omogoča, da se odzovejo, ko 
menijo, da je vrednostni papir precenjen, 
omogoča učinkovitejše oblikovanje cene 
vrednostnih papirjev, s tem pa zmanjšuje 
nevarnost prenapihnjenih cen in lahko 
deluje kot zgodnji pokazatelj težav 
izdajatelja. Je tudi pomembno orodje za 
varovanje in druge dejavnosti upravljanja 
tveganja ter vzdrževanje trga.

Or. en
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Obrazložitev

Ključnega pomena je, da se v uvodnih izjavah prizna gospodarski pomen prodaje na kratko 
izdajateljem vrednostnih papirjev in vlagateljem. S tem naj bi zagotovili uravnoteženost 
uredbe pri usklajevanju okvira prodaje na kratko, ki bo zagotavljal, da bodo koristi take 
prodaje na voljo izdajateljem in vlagateljem.

Predlog spremembe 148
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Čeprav so blagovni trgi, zlasti 
kmetijski, izpostavljeni podobnim 
tveganjem kot drugi finančni instrumenti 
v tej uredbi, blago ne spada v njeno 
področje uporabe. Prepovedati bi bilo 
treba povsem špekulativno trgovanje, 
evropskemu nadzornemu organu (ESMA) 
in pristojnim organom pa bi bilo treba 
podeliti pooblastila za učinkovito 
odpravljanje nepravilnosti na blagovnih 
trgih. Komisija bi morala v zvezi s tem 
predložiti ustrezen predlog za reguliranje 
blagovnih trgov, upoštevajoč njihove 
posebnosti. Blago, povezano z 
energetskim sektorjem, bi moralo biti 
obravnavano v predlogu uredbe Komisije 
o celovitosti in preglednosti energetskega 
trga (KOM(2010)0726).

Or. en

Predlog spremembe 149
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) Na finančnih trgih Unije bi se bilo 
treba boriti proti zamenjavam kreditnega 
tveganja, nekritim prodajam na kratko in 
prodajam blaga na kratko ter jih 
zakonsko prepovedati. Vse to ne 
zagotavlja makroekonomskih koristi in 
povzroča znatna sistemska tveganja, ki jih 
je le zelo težko oceniti vnaprej. Varovanje 
pred tveganjem bi bilo treba nadomestiti z 
manj škodljivimi instrumenti.

Or. en

Predlog spremembe 150
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Okrepljena preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami v 
določenih finančnih instrumentih bo 
verjetno koristila tako regulativnim 
organom kot udeležencem na trgu. Za 
delnice, ki so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja v Uniji, je treba uvesti 
dvostopenjski model, ki zagotavlja večjo 
preglednost v zvezi z znatnimi neto 
kratkimi pozicijami v delnicah na ustrezni 
ravni. Pri nižjem pragu je treba pozicijo 
priglasiti zasebno zadevnim regulativnim 
organom, da se jim omogoči spremljanje in 
da lahko po potrebi preverijo, ali lahko 
prodaja na kratko povzroči sistemska 
tveganja oziroma ali lahko pomeni zlorabo;
pri višjem pragu je treba pozicije javno 
razkriti trgu, da se drugim udeležencem 
na trgu zagotovijo koristne informacije o 
znatnih posameznih kratkih pozicijah v 
delnicah.

(6) Okrepljena preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami v 
določenih finančnih instrumentih bo
verjetno koristila regulativnim organom. 
Za delnice, ki so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja v Uniji, je treba uvesti 
dvostopenjski model, ki zagotavlja večjo 
preglednost v zvezi z znatnimi neto 
kratkimi pozicijami v delnicah na ustrezni 
ravni. Pri določenem pragu je treba 
pozicijo priglasiti zasebno zadevnim 
regulativnim organom, da se jim omogoči 
spremljanje in da lahko po potrebi 
preverijo, ali lahko prodaja na kratko 
povzroči sistemska tveganja oziroma ali 
lahko pomeni zlorabo;

Or. en
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Obrazložitev

Javno razkritje posameznih kratkih pozicij je nekonkurenčno in bi utegnilo povzročiti 
neugodne učinke za vlagatelje. Lahko bi povzročilo prociklično vedenje in s tem znižalo cene 
lastniških instrumentov, kar bi škodovalo evropskim podjetjem. Privedlo bi lahko tudi do 
manjše likvidnosti in slabšega oblikovanja cen za vse uporabnike na trgih: male vlagatelje, 
pokojninske sklade in izdajatelje podjetniških instrumentov. Zagotoviti pa bi morali, da bi 
imeli pristojni organi dostop do zadevnih informacij, tako da bi lahko spremljali sistemska 
tveganja.

Predlog spremembe 151
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Okrepljena preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami v 
določenih finančnih instrumentih bo 
verjetno koristila tako regulativnim 
organom kot udeležencem na trgu. Za 
delnice, ki so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja v Uniji, je treba uvesti 
dvostopenjski model, ki zagotavlja večjo 
preglednost v zvezi z znatnimi neto 
kratkimi pozicijami v delnicah na ustrezni 
ravni. Pri nižjem pragu je treba pozicijo 
priglasiti zasebno zadevnim regulativnim 
organom, da se jim omogoči spremljanje in 
da lahko po potrebi preverijo, ali lahko 
prodaja na kratko povzroči sistemska 
tveganja oziroma ali lahko pomeni zlorabo;
pri višjem pragu je treba pozicije javno 
razkriti trgu, da se drugim udeležencem na 
trgu zagotovijo koristne informacije o 
znatnih posameznih kratkih pozicijah v 
delnicah.

(6) Zdi se, da bi bila okrepljena
preglednost v zvezi z znatnimi neto 
kratkimi pozicijami v določenih finančnih 
instrumentih koristna za regulativni 
nadzor trga. Za delnice, ki so uvrščene v 
trgovanje na mestu trgovanja v Uniji, je 
treba uvesti dvostopenjski model, ki 
zagotavlja večjo preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami v 
delnicah na ustrezni ravni. Nad določenim 
pragom je treba pozicijo priglasiti zasebno 
zadevnim regulativnim organom, da se jim 
omogoči spremljanje in da lahko po potrebi 
preverijo, ali lahko prodaja na kratko 
povzroči sistemska tveganja oziroma ali 
lahko pomeni zlorabo. Pozicije nad 
pragom je treba v anonimni zbirni obliki
javno razkriti trgu, da se drugim 
udeležencem na trgu zagotovijo koristne 
informacije o obsegu kratkih pozicij v 
delnicah.

Or. en

Obrazložitev

Javno razkritje posameznih kratkih pozicij regulatorjem ne bi pomagalo pri zaznavanju tržnih 
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zlorab, imetnike kratkih pozicij pa bi utegnilo potisniti v prisilno zapiranje kratkih pozicij in 
drugo nepravilno ravnanje; spodbudilo bi čredno ravnanje, pa tudi zmanjšalo likvidnost, saj 
vlagatelji ne želijo, da bi bile njihove kratke pozicije znane podjetjem, zato se prodaji na 
kratko raje izogibajo. Skupno razkritje pa udeležencem na trgu daje koristne informacije.

Predlog spremembe 152
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Okrepljena preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami v 
določenih finančnih instrumentih bo 
verjetno koristila tako regulativnim 
organom kot udeležencem na trgu. Za 
delnice, ki so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja v Uniji, je treba uvesti 
dvostopenjski model, ki zagotavlja večjo 
preglednost v zvezi z znatnimi neto 
kratkimi pozicijami v delnicah na ustrezni 
ravni. Pri nižjem pragu je treba pozicijo 
priglasiti zasebno zadevnim regulativnim 
organom, da se jim omogoči spremljanje in 
da lahko po potrebi preverijo, ali lahko 
prodaja na kratko povzroči sistemska 
tveganja oziroma ali lahko pomeni zlorabo;
pri višjem pragu je treba pozicije javno 
razkriti trgu, da se drugim udeležencem na 
trgu zagotovijo koristne informacije o 
znatnih posameznih kratkih pozicijah v 
delnicah.

(6) Okrepljena preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami v 
določenih finančnih instrumentih bo 
verjetno koristila tako regulativnim 
organom kot udeležencem na trgu. Za 
delnice, ki so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja v Uniji, je treba uvesti 
dvostopenjski model, ki zagotavlja večjo 
preglednost v zvezi z znatnimi neto 
kratkimi pozicijami v delnicah na ustrezni 
ravni. Pozicijo nad določenim pragom je 
treba priglasiti zasebno zadevnim
regulativnim organom, da se jim omogoči 
spremljanje in da lahko po potrebi 
preverijo, ali lahko prodaja na kratko 
povzroči sistemska tveganja oziroma ali 
lahko pomeni zlorabo. Te pozicije je treba 
tudi v anonimni zbirni obliki javno razkriti 
trgu, da se drugim udeležencem na trgu 
zagotovijo koristne informacije o znatnih 
posameznih kratkih pozicijah v delnicah.

Or. en

Predlog spremembe 153
Markus Ferber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Okrepljena preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami v 
določenih finančnih instrumentih bo 
verjetno koristila tako regulativnim 
organom kot udeležencem na trgu. Za 
delnice, ki so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja v Uniji, je treba uvesti 
dvostopenjski model, ki zagotavlja večjo 
preglednost v zvezi z znatnimi neto 
kratkimi pozicijami v delnicah na ustrezni 
ravni. Pri nižjem pragu je treba pozicijo 
priglasiti zasebno zadevnim regulativnim 
organom, da se jim omogoči spremljanje in 
da lahko po potrebi preverijo, ali lahko 
prodaja na kratko povzroči sistemska 
tveganja oziroma ali lahko pomeni zlorabo;
pri višjem pragu je treba pozicije javno 
razkriti trgu, da se drugim udeležencem na 
trgu zagotovijo koristne informacije o 
znatnih posameznih kratkih pozicijah v 
delnicah.

(6) Okrepljena preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami v 
določenih finančnih instrumentih bo 
verjetno koristila tako regulativnim 
organom kot udeležencem na trgu. Za 
delnice, ki so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja v Uniji, je treba uvesti 
dvostopenjski model, ki zagotavlja večjo 
preglednost v zvezi z znatnimi neto 
kratkimi pozicijami v delnicah na ustrezni 
ravni. Nad določenim pragom je treba 
pozicijo priglasiti zasebno zadevnim 
regulativnim organom, da se jim omogoči 
spremljanje in da lahko po potrebi 
preverijo, ali lahko prodaja na kratko 
povzroči sistemska tveganja oziroma ali 
lahko pomeni zlorabo. Te pozicije je treba 
tudi javno razkriti trgu, da se drugim 
udeležencem na trgu zagotovijo koristne 
informacije o znatnih posameznih kratkih 
pozicijah v delnicah.

Or. en

Predlog spremembe 154
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Okrepljena preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami v 
določenih finančnih instrumentih bo 
verjetno koristila tako regulativnim 
organom kot udeležencem na trgu. Za 
delnice, ki so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja v Uniji, je treba uvesti 
dvostopenjski model, ki zagotavlja večjo 
preglednost v zvezi z znatnimi neto 
kratkimi pozicijami v delnicah na ustrezni 
ravni. Pri nižjem pragu je treba pozicijo 
priglasiti zasebno zadevnim regulativnim 

(6) Okrepljena preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami v 
določenih finančnih instrumentih bo 
verjetno koristila tako regulativnim 
organom kot udeležencem na trgu. Za 
delnice, ki so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja ali zasebno plasirane v 
Uniji, je treba uvesti dvostopenjski model, 
ki zagotavlja večjo preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami v 
delnicah na ustrezni ravni. Pri nižjem pragu 
je treba pozicijo priglasiti zasebno 
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organom, da se jim omogoči spremljanje in 
da lahko po potrebi preverijo, ali lahko 
prodaja na kratko povzroči sistemska 
tveganja oziroma ali lahko pomeni zlorabo; 
pri višjem pragu je treba pozicije javno 
razkriti trgu, da se drugim udeležencem na 
trgu zagotovijo koristne informacije o 
znatnih posameznih kratkih pozicijah v 
delnicah.

zadevnim regulativnim organom, da se jim 
omogoči spremljanje in da lahko po potrebi 
preverijo, ali lahko prodaja na kratko 
povzroči sistemska tveganja oziroma ali 
lahko pomeni zlorabo; pri višjem pragu je 
treba pozicije javno razkriti trgu, da se 
drugim udeležencem na trgu zagotovijo 
koristne informacije o znatnih posameznih 
kratkih pozicijah v delnicah.

Or. en

Predlog spremembe 155
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Z razkritjem znatnih neto kratkih 
pozicij v državnih dolžniških instrumentih 
regulativnim organom bi ti dobili 
pomembne informacije, ki jim bodo v 
pomoč pri spremljanju, ali take pozicije 
dejansko ustvarjajo sistemska tveganja 
oziroma ali se uporabljajo za namene 
zlorabe. Zato je treba zahtevati priglasitev 
znatnih neto kratkih pozicij v državnih 
dolžniških instrumentih v Uniji regulativim 
organom. Ta zahteva mora vključevati 
samo zasebno razkritje regulativnim 
organom, saj bi pri teh instrumentih objava 
informacij trgu lahko negativno vplivala na 
trge državnih dolžniških instrumentov, na 
katerih je likvidnost že oslabljena. Zahteva 
mora vključevati priglasitev znatne 
izpostavljenosti v državnih dolžniških 
instrumentih, ustvarjene z zamenjavami 
kreditnega tveganja.

(7) Z razkritjem znatnih neto kratkih 
pozicij v državnih dolžniških instrumentih 
ali indeksih finančnih trgov držav članic 
ali Unije regulativnim organom bi ti dobili 
pomembne informacije, ki jim bodo v 
pomoč pri spremljanju, ali take pozicije 
dejansko ustvarjajo sistemska tveganja 
oziroma ali se uporabljajo za namene 
zlorabe. Zato je treba zahtevati priglasitev 
znatnih neto kratkih pozicij v državnih 
dolžniških instrumentih ali indeksih 
finančnih trgov držav članic ali Unije
regulativim organom. Ta zahteva mora 
vključevati samo zasebno razkritje 
regulativnim organom, saj bi pri teh 
instrumentih objava informacij trgu lahko 
negativno vplivala na trge državnih 
dolžniških instrumentov, na katerih je 
likvidnost že oslabljena, ali indekse 
finančnih trgov držav članic ali Unije. 
Zahteva mora vključevati priglasitev 
znatne izpostavljenosti v državnih 
dolžniških instrumentih, ustvarjene z 
zamenjavami kreditnega tveganja in 
finančnimi instrumenti, povezanimi s 
finančnimi indeksi držav članic ali Unije.
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Or. en

Predlog spremembe 156
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zahteve glede priglasitve za državne 
dolžniške instrumente morajo veljati za 
dolžniške instrumente, katerih izdajatelj so 
Unija in države članice, vključno z vsemi 
ministrstvi, centralnimi bankami, 
agencijami ali drugimi subjekti, ki izdajo 
dolžniške instrumente v imenu države 
članice, razen regionalnih organov ali 
poljavnih organov, ki izdajajo dolžniške 
instrumente.

(8) Zahteve glede priglasitve za državne 
dolžniške instrumente morajo veljati za 
dolžniške instrumente, katerih izdajatelj so 
Unija in države članice, vključno z vsemi 
ministrstvi, centralnimi bankami, 
agencijami ali drugimi subjekti, ki izdajo 
dolžniške instrumente v imenu države 
članice, razen regionalnih organov ali 
poljavnih organov, ki izdajajo dolžniške 
instrumente. Ta uredba ne bi smela 
zajemati dolžniških instrumentov 
izdajateljev podjetniških instrumentov v 
Uniji, ki niso izdani v imenu države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

Ni dokazano, da bi kratke pozicije v dolžniških instrumentih, ki jih izdajo podjetja, 
predstavljale sistemsko tveganje, zato ne bi bilo sorazmerno, da bi obveznosti razkritja 
razširili tudi na te instrumente.

Predlog spremembe 157
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zahteve glede priglasitve za državne 
dolžniške instrumente morajo veljati za 
dolžniške instrumente, katerih izdajatelj so 
Unija in države članice, vključno z vsemi 

(8) Zahteve glede priglasitve za državne 
dolžniške instrumente morajo veljati za 
dolžniške instrumente, katerih izdajatelj so 
Unija in države članice, vključno z vsemi 
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ministrstvi, centralnimi bankami, 
agencijami ali drugimi subjekti, ki izdajo 
dolžniške instrumente v imenu države 
članice, razen regionalnih organov ali 
poljavnih organov, ki izdajajo dolžniške 
instrumente.

ministrstvi, centralnimi bankami, 
agencijami ali drugimi subjekti, ki izdajo 
dolžniške instrumente v imenu države 
članice, razen regionalnih organov ali 
poljavnih organov, ki izdajajo dolžniške 
instrumente. Ta uredba ne bi smela
zajemati dolžniških instrumentov 
izdajateljev podjetniških instrumentov v 
Uniji, ki niso izdani v imenu države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

Med postopkom posvetovanja o uredbi ni bilo podanih nobenih dokazov za to, da bi kratke 
pozicije v dolžniških instrumentih, ki jih izdajo izdajatelji podjetniških instrumentov, 
predstavljale sistemsko tveganje. Uredba že zajema znatne kratke pozicije za lastniške 
instrumente, ki jih izdajo izdajatelji podjetniških instrumentov v Uniji. Ne bi bilo sorazmerno, 
da bi obveznosti razkritja razširili tudi na dolžniške instrumente, ki jih izdajo izdajatelji 
podjetniških instrumentov.

Predlog spremembe 158
Anni Podimata

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zahteve glede priglasitve za državne 
dolžniške instrumente morajo veljati za 
dolžniške instrumente, katerih izdajatelj so 
Unija in države članice, vključno z vsemi 
ministrstvi, centralnimi bankami, 
agencijami ali drugimi subjekti, ki izdajo 
dolžniške instrumente v imenu države 
članice, razen regionalnih organov ali 
poljavnih organov, ki izdajajo dolžniške 
instrumente.

(8) Zahteve glede priglasitve za državne 
dolžniške instrumente morajo veljati za 
dolžniške instrumente, katerih izdajatelj so 
Unija in države članice, vključno z vsemi 
ministrstvi, centralnimi bankami, 
agencijami ali drugimi subjekti, ki izdajo 
dolžniške instrumente v imenu države 
članice ali Unije, razen regionalnih 
organov ali poljavnih organov, ki izdajajo 
dolžniške instrumente.

Or. en
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Predlog spremembe 159
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da se zagotovi celovita in učinkovita 
zahteva glede preglednosti, je pomembno, 
da se vključijo ne samo kratke pozicije, 
ustvarjene s trgovanjem z delnicami ali 
državnimi dolžniškimi instrumenti na 
mestih trgovanja, ampak tudi kratke 
pozicije, ustvarjene s trgovanjem zunaj 
mest trgovanja, in ekonomske neto kratke 
pozicije, ustvarjene z izvedenimi 
finančnimi instrumenti.

(9) Da se zagotovi celovita in učinkovita 
zahteva glede preglednosti, je pomembno, 
da se vključijo ne samo kratke pozicije, 
ustvarjene s trgovanjem z vrednostnimi 
papirji, z indeksom povezanimi 
instrumenti ali državnimi dolžniškimi 
instrumenti na mestih trgovanja, ampak 
tudi kratke pozicije, ustvarjene s 
trgovanjem zunaj mest trgovanja, in 
ekonomske neto kratke pozicije, ustvarjene 
z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Or. en

Predlog spremembe 160
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da se zagotovi celovita in učinkovita 
zahteva glede preglednosti, je pomembno, 
da se vključijo ne samo kratke pozicije, 
ustvarjene s trgovanjem z delnicami ali 
državnimi dolžniškimi instrumenti na 
mestih trgovanja, ampak tudi kratke 
pozicije, ustvarjene s trgovanjem zunaj 
mest trgovanja, in ekonomske neto kratke 
pozicije, ustvarjene z izvedenimi 
finančnimi instrumenti.

(9) Da se zagotovi celovita in učinkovita 
zahteva glede preglednosti, je pomembno, 
da se vključijo ne samo kratke pozicije, 
ustvarjene s trgovanjem z delnicami ali 
državnimi dolžniškimi instrumenti na 
mestih trgovanja, ampak tudi kratke 
pozicije, ustvarjene s trgovanjem zunaj 
mest trgovanja (na reguliranih trgih, v 
večstranskih sistemih trgovanja ali na 
prostem trgu), in ekonomske neto kratke 
pozicije, ustvarjene z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, kot so opcije, 
standardizirane terminske pogodbe, 
finančne pogodbe na razlike in trgovanje 
s finančnimi razmiki v zvezi z delnicami 
ali državnimi dolžniškimi instrumenti.
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Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, kaj se šteje za „trgovanje zunaj mest trgovanja“ in kaj zajemajo „izvedeni 
finančni instrumenti“, da tega pravila ne bi bilo mogoče različno razlagati.

Predlog spremembe 161
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ureditev preglednosti bo koristila 
regulativnim organom in trgu, če bo 
zagotavljala popolne in točne informacije 
o pozicijah fizičnih ali pravnih oseb. Da so 
informacije o neto kratkih pozicijah 
fizičnih ali pravnih oseb v delnicah, 
državnih dolžniških instrumentih in 
zamenjavah kreditnega tveganja, ki se 
zagotovijo regulativnim organom ali 
trgom, koristne, morajo zajemati podatke o 
dolgih in kratkih pozicijah.

(10) Ureditev preglednosti bo koristila 
regulativnim organom in trgu, če bo 
zagotavljala informacije o znatnih kratkih 
pozicijah fizičnih ali pravnih oseb. Da so 
informacije o neto kratkih pozicijah 
fizičnih ali pravnih oseb v delnicah, 
državnih dolžniških instrumentih in 
zamenjavah kreditnega tveganja, ki se v 
anonimni zbirni obliki zagotovijo 
regulativnim organom ali trgom, koristne, 
morajo zajemati podatke o dolgih in 
kratkih pozicijah. Popolno in točno 
razkritje znatnih kratkih pozicij zagotavlja 
nadzornim organom pomembne 
informacije o tveganjih na trgu in se zdi 
pomembno za nadzor trga. Za nadzor trga 
pa se ne zdi pomembno zahtevati 
označevanja posameznih naročil za 
prodajo na kratko, ki bi se utegnila hitro 
zaključiti.

Or. en

Obrazložitev

Ureditev preglednosti bo koristila regulativnim organom in trgu, če bo zagotavljala 
informacije o znatnih kratkih pozicijah fizičnih ali pravnih oseb. Da so informacije o neto 
kratkih pozicijah fizičnih ali pravnih oseb v delnicah, državnih dolžniških instrumentih in 
zamenjavah kreditnega tveganja, ki se zagotovijo regulativnim organom ali trgom, koristne, 
morajo zajemati podatke o dolgih in kratkih pozicijah.
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Predlog spremembe 162
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ureditev preglednosti bo koristila 
regulativnim organom in trgu, če bo 
zagotavljala popolne in točne informacije o 
pozicijah fizičnih ali pravnih oseb. Da so 
informacije o neto kratkih pozicijah 
fizičnih ali pravnih oseb v delnicah, 
državnih dolžniških instrumentih in 
zamenjavah kreditnega tveganja, ki se 
zagotovijo regulativnim organom ali 
trgom, koristne, morajo zajemati podatke o 
dolgih in kratkih pozicijah.

(10) Ureditev preglednosti bo koristila 
regulativnim organom in trgu, če bo 
zagotavljala popolne in točne informacije o 
pozicijah fizičnih ali pravnih oseb. Da so 
informacije o neto kratkih pozicijah 
fizičnih ali pravnih oseb v delnicah, 
državnih dolžniških instrumentih in 
zamenjavah kreditnega tveganja, ki se 
zagotovijo zasebno regulativnim organom,
koristne, morajo zajemati podatke o dolgih 
in kratkih pozicijah. Da regulatorji ne bi 
prejemali priglasitev, v katerih bi bile 
informacije brez pomembne, sistemske ali 
nadzorne vrednosti, bi moral evropski 
nadzorni organ (ESMA) skrbno oceniti 
prage za zasebne priglasitve ter podrobno 
obravnavati stroške in koristi posameznih 
pragov, nato pa bi moral Komisiji 
svetovati, kateri naj se uporabljajo.

Or. en

Obrazložitev

Javno razkritje posameznih kratkih pozicij bi utegnilo povzročiti negativne učinke za manjše 
vlagatelje. Lahko bi povzročilo prociklično vedenje in s tem znižalo cene lastniških 
instrumentov, kar bi škodovalo evropskim podjetjem ter privedlo do manjše likvidnosti in 
slabšega oblikovanja cen. Zagotoviti pa bi morali, da bi imeli pristojni organi dostop do 
razumnega števila zadevnih informacij, tako da bi lahko spremljali sistemska tveganja, ne da 
bi povzročili previsoke stroške in upravna bremena, zaradi katerih bi bili evropski trgi manj 
konkurenčni.
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Predlog spremembe 163
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ureditev preglednosti bo koristila 
regulativnim organom in trgu, če bo 
zagotavljala popolne in točne informacije o 
pozicijah fizičnih ali pravnih oseb. Da so 
informacije o neto kratkih pozicijah 
fizičnih ali pravnih oseb v delnicah, 
državnih dolžniških instrumentih in 
zamenjavah kreditnega tveganja, ki se 
zagotovijo regulativnim organom ali 
trgom, koristne, morajo zajemati podatke o 
dolgih in kratkih pozicijah.

(10) Ureditev preglednosti bo koristila 
regulativnim organom in trgu, če bo 
zagotavljala popolne in točne informacije o 
pozicijah fizičnih ali pravnih oseb. Da so 
informacije o neto kratkih pozicijah 
fizičnih ali pravnih oseb v vrednostnih 
papirjih, indeksih, državnih dolžniških 
instrumentih in zamenjavah kreditnega 
tveganja, ki se zagotovijo regulativnim 
organom ali trgom, koristne, morajo 
zajemati podatke o dolgih in kratkih 
pozicijah.

Or. en

Predlog spremembe 164
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Pri izračunu kratke ali dolge pozicije 
je treba upoštevati vse oblike ekonomskega 
interesa, ki ga ima fizična ali pravna oseba 
v zvezi z izdanim delniškim kapitalom 
družbe ali izdanimi državnimi dolžniškimi 
instrumenti države članice ali Unije. Zlasti 
je treba upoštevati interes, ki je neposredno 
ali posredno pridobljen z uporabo 
izvedenih finančnih instrumentov, kot so 
opcije, standardizirane terminske pogodbe, 
finančne pogodbe na razlike in trgovanje s 
finančnimi razmiki v zvezi z delnicami ali
državnimi dolžniškimi instrumenti. V 
primeru pozicij v državnih dolžniških 
instrumentih je treba upoštevati tudi 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi z 

(11) Pri izračunu kratke ali dolge pozicije 
je treba upoštevati vse oblike ekonomskega 
interesa, ki ga ima fizična ali pravna oseba 
v zvezi z izdanim delniškim kapitalom 
družbe ali izdanimi državnimi dolžniškimi 
instrumenti države članice ali Unije ali 
indeksi finančnih trgov države članice ali 
Unije. Zlasti je treba upoštevati interes, ki 
je neposredno ali posredno pridobljen z 
uporabo izvedenih finančnih instrumentov, 
kot so opcije, standardizirane terminske 
pogodbe, finančne pogodbe na razlike in 
trgovanje s finančnimi razmiki v zvezi z 
vrednostnimi papirji, državnimi 
dolžniškimi instrumenti ali indeksi. V 
primeru pozicij v državnih dolžniških 
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izdajatelji državnih dolžniških 
instrumentov.

instrumentih je treba upoštevati tudi 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi z 
izdajatelji državnih dolžniških 
instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 165
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah je 
treba uvesti zahtevo za označevanje 
naročil za prodajo, ki se na mestih 
trgovanja izvedejo kot naročila za prodajo 
na kratko, saj bi zagotovila dodatne 
informacije o obsegu kratkih prodaj 
delnic na mestih trgovanja. Informacije o 
naročilih za prodajo na kratko mora 
mesto trgovanja zbrati in objaviti v obliki 
povzetka vsaj dnevno, da je to v pomoč 
tudi pristojnim organom in udeležencem 
na trgu pri spremljanju ravni prodaje na 
kratko.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Čeprav kratke pozicije pomagajo pri nadzoru trga, je dodana vrednost označevanja naročil 
za prodajo na kratko nejasna, če upoštevamo tudi dejstvo, da morajo udeleženci na trgu v 
skladu z direktivo o trgih finančnih instrumentov regulativnim organom sporočiti vse izvršene 
transakcije.

Predlog spremembe 166
Markus Ferber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah je 
treba uvesti zahtevo za označevanje 
naročil za prodajo, ki se na mestih 
trgovanja izvedejo kot naročila za prodajo 
na kratko, saj bi zagotovila dodatne 
informacije o obsegu kratkih prodaj 
delnic na mestih trgovanja. Informacije o 
naročilih za prodajo na kratko mora 
mesto trgovanja zbrati in objaviti v obliki 
povzetka vsaj dnevno, da je to v pomoč 
tudi pristojnim organom in udeležencem 
na trgu pri spremljanju ravni prodaje na 
kratko.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah je 
treba uvesti zahtevo za označevanje naročil 
za prodajo, ki se na mestih trgovanja 
izvedejo kot naročila za prodajo na kratko, 
saj bi zagotovila dodatne informacije o 
obsegu kratkih prodaj delnic na mestih 
trgovanja. Informacije o naročilih za 
prodajo na kratko mora mesto trgovanja 
zbrati in objaviti v obliki povzetka vsaj 
dnevno, da je to v pomoč tudi pristojnim 
organom in udeležencem na trgu pri 
spremljanju ravni prodaje na kratko.

(12) Komisija bi morala izčrpno in 
temeljito analizirati stroške in koristi 
uvedbe zahteve za označevanje naročil za 
prodajo na kratko. Sklepe o uvedbi takega 
označevanja bi morali ustrezno utemeljiti 
in jih ne bi smeli sprejeti, preden bi bili 
znani rezultati analize, ki jo opravi 
Komisija. To analizo bi bilo treba tudi 
objaviti.

Or. en
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Predlog spremembe 168
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah je 
treba uvesti zahtevo za označevanje naročil 
za prodajo, ki se na mestih trgovanja 
izvedejo kot naročila za prodajo na kratko, 
saj bi zagotovila dodatne informacije o 
obsegu kratkih prodaj delnic na mestih 
trgovanja. Informacije o naročilih za 
prodajo na kratko mora mesto trgovanja 
zbrati in objaviti v obliki povzetka vsaj 
dnevno, da je to v pomoč tudi pristojnim 
organom in udeležencem na trgu pri 
spremljanju ravni prodaje na kratko.

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah bi 
moral evropski nadzorni organ (ESMA) 
preučiti, kakšne bi bile koristi in stroški 
uvedbe zahteve za označevanje naročil za 
prodajo, ki se na mestih trgovanja izvedejo 
kot naročila za prodajo na kratko, pa tudi, 
ali bi cilj bolje dosegli z ureditvijo 
preglednosti za razkritje neto kratkih 
pozicij v delnicah.

Or. en

Predlog spremembe 169
Othmar Karas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah je 
treba uvesti zahtevo za označevanje naročil 
za prodajo, ki se na mestih trgovanja 
izvedejo kot naročila za prodajo na kratko, 
saj bi zagotovila dodatne informacije o 
obsegu kratkih prodaj delnic na mestih 
trgovanja. Informacije o naročilih za 
prodajo na kratko mora mesto trgovanja 
zbrati in objaviti v obliki povzetka vsaj 
dnevno, da je to v pomoč tudi pristojnim 
organom in udeležencem na trgu pri 
spremljanju ravni prodaje na kratko.

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah bi 
moral evropski nadzorni organ (ESMA) 
preučiti, kakšne bi bile koristi in stroški 
uvedbe zahteve za označevanje naročil za 
prodajo, ki se na mestih trgovanja izvedejo 
kot naročila za prodajo na kratko, pa tudi, 
ali bi cilj bolje dosegli z ureditvijo 
preglednosti za razkritje neto kratkih 
pozicij v delnicah.

Or. en
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Predlog spremembe 170
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah je 
treba uvesti zahtevo za označevanje naročil 
za prodajo, ki se na mestih trgovanja 
izvedejo kot naročila za prodajo na kratko, 
saj bi zagotovila dodatne informacije o 
obsegu kratkih prodaj delnic na mestih 
trgovanja. Informacije o naročilih za 
prodajo na kratko mora mesto trgovanja 
zbrati in objaviti v obliki povzetka vsaj 
dnevno, da je to v pomoč tudi pristojnim 
organom in udeležencem na trgu pri 
spremljanju ravni prodaje na kratko.

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah bi 
moral evropski nadzorni organ (ESMA) 
opraviti kvantitativno in kvalitativno 
oceno učinka v smislu stroškov in koristi, 
ki bi ga imela uvedba zahteve za 
označevanje naročil za prodajo, ki se na 
mestih trgovanja izvedejo kot naročila za 
prodajo na kratko, in preučiti, ali bi cilj 
bolje dosegli z ureditvijo preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah.

Or. en

Obrazložitev

Z označevanjem naročil ne bi pridobili točnih informacij, poleg tega bi to povzročilo visoke 
stroške izvajanja, ki bi jih nosila predvsem manjša mesta trgovanja, vplivalo pa bi tudi na 
vlagatelje in izdajatelje. Pred uvedbo te zahteve bi bilo treba opraviti ustrezno oceno učinka 
koristi in stroškov.

Predlog spremembe 171
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah je 
treba uvesti zahtevo za označevanje naročil 
za prodajo, ki se na mestih trgovanja 
izvedejo kot naročila za prodajo na kratko, 

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
poročanje o neto kratkih pozicijah v 
delnicah je treba uvesti zahtevo za 
označevanje naročil za prodajo, ki se 
izvedejo kot naročila za prodajo na kratko
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saj bi zagotovila dodatne informacije o 
obsegu kratkih prodaj delnic na mestih 
trgovanja. Informacije o naročilih za 
prodajo na kratko mora mesto trgovanja
zbrati in objaviti v obliki povzetka vsaj 
dnevno, da je to v pomoč tudi pristojnim 
organom in udeležencem na trgu pri 
spremljanju ravni prodaje na kratko.

glede na njihovo stanja ob koncu dneva, 
saj bi zagotovila dodatne informacije o 
obsegu kratkih prodaj delnic. Informacije o 
naročilih za prodajo, ki izhajajo iz kratke 
pozicije, mora investicijsko podjetje glede 
na njihovo stanje ob koncu dneva zbrati in 
posredovati pristojnemu organu vsaj 
dnevno, da je to v pomoč pristojnim 
organom pri spremljanju ravni prodaje na 
kratko.

Or. en

Obrazložitev

Mesta trgovanja nimajo točnih informacij, na podlagi katerih bi lahko ugotovili, ali 
posameznik prodaja delnico na kratko. Učinkovite postopke označevanja naročil v zvezi z 
delnicami, ki so uvrščene v trgovanje, lahko v praksi izvajajo samo investicijska podjetja, ki 
imajo dostop do podatkov in stanja na računih svojih strank. Poleg tega bi moralo 
označevanje naročil za prodajo potekati samo ob koncu dneva. Poudariti je treba, da lahko 
označevanje dovoljenih prodaj na kratko v realnem času povzroči zavajajoče in nesmiselne 
rezultate.

Predlog spremembe 172
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v delnicah je 
treba uvesti zahtevo za označevanje naročil 
za prodajo, ki se na mestih trgovanja 
izvedejo kot naročila za prodajo na kratko, 
saj bi zagotovila dodatne informacije o 
obsegu kratkih prodaj delnic na mestih 
trgovanja. Informacije o naročilih za 
prodajo na kratko mora mesto trgovanja 
zbrati in objaviti v obliki povzetka vsaj 
dnevno, da je to v pomoč tudi pristojnim 
organom in udeležencem na trgu pri 
spremljanju ravni prodaje na kratko.

(12) Poleg ureditve preglednosti za 
razkritje neto kratkih pozicij v vrednostnih 
papirjih je treba uvesti zahtevo za 
označevanje naročil za prodajo, ki se 
izvedejo kot naročila za prodajo na kratko, 
saj bi zagotovila dodatne informacije o 
obsegu kratkih prodaj vrednostnih 
papirjev. Informacije o naročilih za 
prodajo na kratko mora mesto trgovanja ali 
investicijsko podjetje, ki izvaja naročila v 
imenu strank ali v svojem imenu, kadar 
naročila niso izvedena na mestih 
trgovanja, zbrati in objaviti v obliki 
povzetka vsaj dnevno, da je to v pomoč 
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tudi pristojnim organom in udeležencem na 
trgu pri spremljanju ravni prodaje na 
kratko.

Or. en

Predlog spremembe 173
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih dolžniških instrumentih 
je lahko z ekonomskega vidika enak 
sprejetju kratke pozicije v osnovnem 
dolžniškem instrumentu. Zato je treba v 
izračun neto kratke pozicije v državnih 
dolžniških instrumentih vključiti 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo izdajatelja državnih 
dolžniških instrumentov. Pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja je treba 
upoštevati za namene določanja, ali ima 
fizična ali pravna oseba znatno neto kratko 
pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu, ali znatno nekrito 
pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja v 
zvezi z izdajateljem državnih dolžniških 
instrumentov, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu.

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih dolžniških instrumentih 
ali druge pozicije, katere vrednost bi ob 
zmanjšanju kreditne sposobnosti zadevne 
države najverjetneje padla, je lahko z 
ekonomskega vidika enak sprejetju kratke 
pozicije v osnovnem dolžniškem 
instrumentu. Zato je treba v izračun neto 
kratke pozicije v državnih dolžniških 
instrumentih vključiti zamenjave 
kreditnega tveganja v zvezi s finančno 
obveznostjo izdajatelja državnih dolžniških 
instrumentov. Pozicijo v zamenjavi 
kreditnega tveganja je treba upoštevati za 
namene določanja, ali ima fizična ali 
pravna oseba znatno neto kratko pozicijo v 
državnih dolžniških instrumentih, ki jo je 
treba priglasiti pristojnemu organu, ali 
znatno nekrito pozicijo v zamenjavi 
kreditnega tveganja v zvezi z izdajateljem 
državnih dolžniških instrumentov, ki jo je 
treba priglasiti pristojnemu organu.

Or. en

Predlog spremembe 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih dolžniških instrumentih 
je lahko z ekonomskega vidika enak 
sprejetju kratke pozicije v osnovnem 
dolžniškem instrumentu. Zato je treba v 
izračun neto kratke pozicije v državnih 
dolžniških instrumentih vključiti 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo izdajatelja državnih 
dolžniških instrumentov. Pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja je treba 
upoštevati za namene določanja, ali ima 
fizična ali pravna oseba znatno neto kratko 
pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu, ali znatno nekrito 
pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja v 
zvezi z izdajateljem državnih dolžniških 
instrumentov, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu.

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih dolžniških instrumentih 
ali druge pozicije, katere vrednost bi ob 
zmanjšanju kreditne sposobnosti zadevne 
države najverjetneje padla, je lahko z 
ekonomskega vidika enak sprejetju kratke 
pozicije v osnovnem dolžniškem 
instrumentu. Zato je treba v izračun neto 
kratke pozicije v državnih dolžniških 
instrumentih vključiti zamenjave 
kreditnega tveganja v zvezi s finančno 
obveznostjo izdajatelja državnih dolžniških 
instrumentov. Pozicijo v zamenjavi 
kreditnega tveganja je treba upoštevati za 
namene določanja, ali ima fizična ali 
pravna oseba znatno neto kratko pozicijo v 
državnih dolžniških instrumentih, ki jo je 
treba priglasiti pristojnemu organu, ali 
znatno nekrito pozicijo v zamenjavi 
kreditnega tveganja v zvezi z izdajateljem 
državnih dolžniških instrumentov, ki jo je 
treba priglasiti pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Zamenjave kreditnega tveganja pri državnih dolžniških instrumentih so učinkovito sredstvo za 
zmanjšanje tveganja v različnih instrumentih, razen pri osnovnih državnih dolžniških 
instrumentih, na primer v dolžniških instrumentih, ki jih izdajo podjetja, katerih kreditna 
sposobnost je tesno povezana z zadevno državo. Uvedba omejitev in zahtev po razkritju za 
udeležence na trgu bo te odvrnila od vlaganja v takšne dolžniške instrumente, kar bo vplivalo 
na zmožnost podjetij za pridobivanje sredstev.

Predlog spremembe 175
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih dolžniških instrumentih 
je lahko z ekonomskega vidika enak 
sprejetju kratke pozicije v osnovnem 
dolžniškem instrumentu. Zato je treba v 
izračun neto kratke pozicije v državnih 
dolžniških instrumentih vključiti 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo izdajatelja državnih 
dolžniških instrumentov. Pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja je treba 
upoštevati za namene določanja, ali ima 
fizična ali pravna oseba znatno neto kratko 
pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu, ali znatno nekrito 
pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja v 
zvezi z izdajateljem državnih dolžniških 
instrumentov, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu.

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih dolžniških instrumentih
ali druge lastnine ali vrednostnih papirjev 
v subjektih v zadevni jurisdikciji, katerih 
vrednost bi ob zmanjšanju kreditne 
sposobnosti zadevne države najverjetneje 
padla, je lahko z ekonomskega vidika enak 
sprejetju kratke pozicije v osnovnem 
dolžniškem instrumentu. Zato je treba v 
izračun neto kratke pozicije v državnih 
dolžniških instrumentih vključiti
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo izdajatelja državnih 
dolžniških instrumentov. Pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja je treba 
upoštevati za namene določanja, ali ima 
fizična ali pravna oseba znatno neto kratko 
pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu, ali znatno nekrito 
pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja v 
zvezi z izdajateljem državnih dolžniških 
instrumentov, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Zamenjave državnega kreditnega tveganja se uporabljajo za zmanjševanje „državnega“ 
tveganja na različne načine, ne le z dolžniškimi pozicijami (na primer z imetjem lastniškega 
portfelja v zadevni jurisdikciji). Zaradi tega pozicije v zamenjavi kreditnega tveganja, ki se 
nanaša na obvezo države članice EU, ni treba obravnavati kot nekrite, kadar se uporablja za 
zmanjševanje tveganja v portfelju.

Predlog spremembe 176
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih dolžniških instrumentih 
je lahko z ekonomskega vidika enak 
sprejetju kratke pozicije v osnovnem 
dolžniškem instrumentu. Zato je treba v 
izračun neto kratke pozicije v državnih 
dolžniških instrumentih vključiti 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo izdajatelja državnih 
dolžniških instrumentov. Pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja je treba 
upoštevati za namene določanja, ali ima 
fizična ali pravna oseba znatno neto kratko 
pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu, ali znatno nekrito 
pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja v 
zvezi z izdajateljem državnih dolžniških 
instrumentov, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu.

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih dolžniških instrumentih 
je lahko z ekonomskega vidika enak 
sprejetju kratke pozicije v osnovnem 
dolžniškem instrumentu. Zato je treba v 
izračun neto kratke pozicije v državnih 
dolžniških instrumentih vključiti 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo izdajatelja državnih 
dolžniških instrumentov. Pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja je treba 
upoštevati za namene določanja, ali ima 
fizična ali pravna oseba znatno neto kratko 
pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu, ali znatno nekrito 
pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja, 
ki je prepovedana v skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 177
Anni Podimata

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih dolžniških instrumentih 
je lahko z ekonomskega vidika enak 
sprejetju kratke pozicije v osnovnem 
dolžniškem instrumentu. Zato je treba v 
izračun neto kratke pozicije v državnih 
dolžniških instrumentih vključiti 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo izdajatelja državnih 
dolžniških instrumentov. Pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja je treba 

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih dolžniških instrumentih 
je lahko z ekonomskega vidika enak 
sprejetju nekrite kratke pozicije v 
osnovnem dolžniškem instrumentu. Zato je 
treba v izračun neto kratke pozicije v 
državnih dolžniških instrumentih vključiti 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo izdajatelja državnih 
dolžniških instrumentov. Pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja je treba 
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upoštevati za namene določanja, ali ima 
fizična ali pravna oseba znatno neto kratko 
pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu, ali znatno nekrito 
pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja v 
zvezi z izdajateljem državnih dolžniških 
instrumentov, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu.

upoštevati za namene določanja, ali ima 
fizična ali pravna oseba znatno neto kratko 
pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu, ali znatno nekrito 
pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja v 
zvezi z izdajateljem državnih dolžniških 
instrumentov, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu.

Or. en

Predlog spremembe 178
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za učinkovitost zahtev glede 
preglednosti je pomembno, da veljajo ne 
glede na to, kje ima fizična ali pravna 
oseba, ki ima znatno neto kratko pozicijo v 
družbi, katere delnice so uvrščene v 
trgovanje na mestu trgovanja v Uniji, ali v 
državnih dolžniških instrumentih države 
članice ali Unije, prebivališče ali sedež, 
tudi če je to zunaj Unije.

(15) Za učinkovitost zahtev glede 
preglednosti je pomembno, da veljajo ne 
glede na to, kje ima fizična ali pravna 
oseba prebivališče ali sedež, tudi če je to 
zunaj Unije, a ima znatno neto kratko 
pozicijo v finančnem instrumentu, ki je 
zajet v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 179
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se včasih 
obravnava kot dejavnik, ki povečuje 
potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave in nestanovitnosti. Primerno je,
da se ta tveganja omejijo s sorazmernimi 

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov je lahko 
eden od številnih drugih operativnih 
vzrokov nezmožnosti poravnave in 
nestanovitnosti. Ukrepe za omejitev 
takšnih tveganj in tudi vzpostavitev 
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omejitvami nekrite prodaje na kratko. Pri 
podrobnih omejitvah je treba upoštevati 
različne ureditve, ki se trenutno 
uporabljajo za krito prodajo na kratko. 
Primerno je tudi predvideti zahteve, ki se 
uporabljajo na mestih trgovanja v zvezi s
postopki kritnega nakupa in denarnimi 
kaznimi za neizvedene poravnave 
transakcij z zadevnimi instrumenti. 
Osnovni standardi discipline pri poravnavi 
bi se morali določiti z zahtevami glede 
postopkov kritnega nakupa in pozne 
poravnave.

ustreznih postopkov kritnega nakupa in 
denarnih kazni za neizvedene poravnave 
transakcij je treba razviti v prihodnjih 
predlogih Komisije v zvezi z disciplino pri 
poravnavi.

Or. en

Predlog spremembe 180
Markus Ferber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se včasih 
obravnava kot dejavnik, ki povečuje 
potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave in nestanovitnosti. Primerno je, 
da se ta tveganja omejijo s sorazmernimi 
omejitvami nekrite prodaje na kratko. Pri 
podrobnih omejitvah je treba upoštevati 
različne ureditve, ki se trenutno 
uporabljajo za krito prodajo na kratko. 
Primerno je tudi predvideti zahteve, ki se 
uporabljajo na mestih trgovanja v zvezi s 
postopki kritnega nakupa in denarnimi 
kaznimi za neizvedene poravnave 
transakcij z zadevnimi instrumenti. 
Osnovni standardi discipline pri 
poravnavi bi se morali določiti z 
zahtevami glede postopkov kritnega 
nakupa in pozne poravnave.

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se včasih 
obravnava kot dejavnik, ki povečuje 
potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave, nestanovitnosti in zlorabe trga. 
Primerno je, da se ta tveganja omejijo s 
sorazmernimi omejitvami nekrite prodaje 
na kratko.

Or. en
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Obrazložitev

Predhodna izposoja vrednostnih papirjev povečuje zapletenost postopkov trgovanja, saj v 
trenutku, ko se naročilo opravi, ni jasno, če bo in kdaj bo naročilo izvršeno. V primeru, da bi 
bilo treba posojilne pogodbe določiti predhodno, bi določili veliko posojilnih pogodb, ki niso 
potrebne, kar bi privedlo do izkrivljanja na trgu posojil. To bi bistveno zmanjšalo učinkovitost 
trgovanja z vrednostnimi papirji in povečalo stroške trgovanja.

Predlog spremembe 181
Othmar Karas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se 
včasih obravnava kot dejavnik, ki 
povečuje potencialno tveganje
nezmožnosti poravnave in nestanovitnosti. 
Primerno je, da se ta tveganja omejijo s 
sorazmernimi omejitvami nekrite prodaje 
na kratko. Pri podrobnih omejitvah je 
treba upoštevati različne ureditve, ki se 
trenutno uporabljajo za krito prodajo na 
kratko. Primerno je tudi predvideti 
zahteve, ki se uporabljajo na mestih 
trgovanja v zvezi s postopki kritnega 
nakupa in denarnimi kaznimi za 
neizvedene poravnave transakcij z 
zadevnimi instrumenti. Osnovni standardi
discipline pri poravnavi bi se morali 
določiti z zahtevami glede postopkov 
kritnega nakupa in pozne poravnave.

(16) Nekrita kratka prodaja je lahko eden 
od številnih drugih operativnih vzrokov 
nezmožnosti poravnave in nestanovitnosti. 
Ukrepe za omejitev takšnih tveganj in tudi 
vzpostavitev ustreznih postopkov kritnega 
nakupa in denarnih kazni za neizvedene 
poravnave transakcij je treba oblikovati v 
prihodnjih predlogih Komisije v zvezi z 
disciplino pri poravnavi ter upoštevati delo 
podskupine Komisije, delovne skupine za 
uskladitev ciklov poravnave 
(Harmonisation of Settlement Cycles 
Working Group).

Or. en

Predlog spremembe 182
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se 
včasih obravnava kot dejavnik, ki 
povečuje potencialno tveganje 
nezmožnosti poravnave in nestanovitnosti. 
Primerno je, da se ta tveganja omejijo s 
sorazmernimi omejitvami nekrite prodaje
na kratko. Pri podrobnih omejitvah je 
treba upoštevati različne ureditve, ki se 
trenutno uporabljajo za krito prodajo na 
kratko. Primerno je tudi predvideti 
zahteve, ki se uporabljajo na mestih 
trgovanja v zvezi s postopki kritnega 
nakupa in denarnimi kaznimi za 
neizvedene poravnave transakcij z 
zadevnimi instrumenti. Osnovni standardi 
discipline pri poravnavi bi se morali 
določiti z zahtevami glede postopkov 
kritnega nakupa in pozne poravnave.

(16) Nekrita prodaja na kratko povečuje 
tveganje za manipulacijo trga, nezmožnost 
poravnave in nestanovitnost. Iz tega 
razloga so prepovedane nekrite prodaje na 
kratko in nekrite pozicije v zamenjavah 
kreditnega tveganja.  Primerno je, da se 
omogočijo prodaje na kratko le za 
predhodno izposojene vrednostne papirje 
ali dolžniške instrumente ali vrednostne 
papirje ali dolžniške instrumente, za 
katere je posojilo zajamčeno. Primerno je 
tudi predvideti zahteve, ki se uporabljajo v 
zvezi s postopki kritnega nakupa in 
denarnimi kaznimi za neizvedene 
poravnave transakcij z zadevnimi 
instrumenti. Osnovni standardi discipline 
pri poravnavi bi se morali določiti z 
zahtevami glede postopkov kritnega 
nakupa in pozne poravnave.

Or. en

Predlog spremembe 183
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se včasih 
obravnava kot dejavnik, ki povečuje 
potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave in nestanovitnosti. Primerno je, 
da se ta tveganja omejijo s sorazmernimi 
omejitvami nekrite prodaje na kratko. Pri 
podrobnih omejitvah je treba upoštevati 
različne ureditve, ki se trenutno uporabljajo 
za krito prodajo na kratko. Primerno je tudi 
predvideti zahteve, ki se uporabljajo na 
mestih trgovanja v zvezi s postopki 
kritnega nakupa in denarnimi kaznimi za 
neizvedene poravnave transakcij z 

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se včasih 
obravnava kot dejavnik, ki povečuje 
potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave in nestanovitnosti. Primerno je, 
da se ta tveganja omejijo s sorazmernimi 
omejitvami nekrite prodaje na kratko. Pri 
podrobnih omejitvah je treba upoštevati 
različne ureditve, ki se trenutno uporabljajo 
za krito prodajo na kratko. Primerno je tudi 
predvideti zahteve, ki se uporabljajo na 
mestih trgovanja v zvezi s postopki 
kritnega nakupa in denarnimi kaznimi za 
neizvedene poravnave transakcij z 
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zadevnimi instrumenti. Osnovni standardi 
discipline pri poravnavi bi se morali 
določiti z zahtevami glede postopkov 
kritnega nakupa in pozne poravnave.

zadevnimi instrumenti. Osnovni standardi 
discipline pri poravnavi bi se morali 
določiti z zahtevami glede postopkov 
kritnega nakupa in pozne poravnave. Ta 
uredba ne bi smela omejiti ali prepovedati 
nekritih pozicij v zamenjavah državnega 
kreditnega tveganja. 

Or. en

Obrazložitev

Prepoved nekritih pozicij v zamenjavah državnega kreditnega tveganja bi imela negativen 
učinek na likvidnost trgov državnih dolgov in bi bila nesorazmerna sistemskemu tveganju, ki 
ga predstavljajo takšne pozicije.

Predlog spremembe 184
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se včasih 
obravnava kot dejavnik, ki povečuje 
potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave in nestanovitnosti. Primerno je, 
da se ta tveganja omejijo s sorazmernimi 
omejitvami nekrite prodaje na kratko. Pri 
podrobnih omejitvah je treba upoštevati 
različne ureditve, ki se trenutno uporabljajo 
za krito prodajo na kratko. Primerno je tudi 
predvideti zahteve, ki se uporabljajo na 
mestih trgovanja v zvezi s postopki 
kritnega nakupa in denarnimi kaznimi za 
neizvedene poravnave transakcij z 
zadevnimi instrumenti. Osnovni standardi 
discipline pri poravnavi bi se morali 
določiti z zahtevami glede postopkov 
kritnega nakupa in pozne poravnave.

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se včasih 
obravnava kot dejavnik, ki povečuje 
potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave in nestanovitnosti. Primerno je, 
da se ta tveganja omejijo s sorazmernimi 
omejitvami nekrite prodaje na kratko. 
Komisija bi morala upoštevati različne 
ureditve, ki se trenutno uporabljajo za krito 
prodajo na kratko.  Primerno je tudi 
predvideti zahteve, ki se uporabljajo na 
mestih trgovanja v zvezi s postopki 
kritnega nakupa in denarnimi kaznimi za 
neizvedene poravnave transakcij z 
zadevnimi instrumenti. Osnovni standardi 
discipline pri poravnavi bi se morali 
določiti z zahtevami glede postopkov 
kritnega nakupa in pozne poravnave.
Vendar bi bilo treba ukrepe v zvezi s 
poravnavo in kritnimi nakupi obravnavati 
v drugi zakonodaji Unije, v drugačnem 
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okviru, kot so prodaje na kratko, saj niso 
značilni le za prodaje na kratko.

Or. en

Obrazložitev

Nezmožnost poravnave je pomembna in jo je treba obravnavati, a raje horizontalno kot 
vertikalno. Številni operativni razlogi pojasnjujejo, zakaj nezmožnost poravnave ni povezana 
s prodajo na kratko. Centralni register vrednostnih papirjev nima na voljo sredstev, da bi 
ugotovil, ali nezmožnost poravnave izvira iz nekrite prodaje na kratko. Prizadevanja za 
izboljšanje discipline v zvezi s poravnavo je treba vključiti v zakonodajo o poravnavi
vrednostnih papirjev ali v uredbo o centralnih registrih vrednostnih papirjev.

Predlog spremembe 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se včasih 
obravnava kot dejavnik, ki povečuje
potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave in nestanovitnosti. Primerno je, 
da se ta tveganja omejijo s sorazmernimi 
omejitvami nekrite prodaje na kratko. Pri 
podrobnih omejitvah je treba upoštevati 
različne ureditve, ki se trenutno uporabljajo 
za krito prodajo na kratko. Primerno je tudi 
predvideti zahteve, ki se uporabljajo na 
mestih trgovanja v zvezi s postopki 
kritnega nakupa in denarnimi kaznimi za 
neizvedene poravnave transakcij z 
zadevnimi instrumenti. Osnovni standardi 
discipline pri poravnavi bi se morali 
določiti z zahtevami glede postopkov 
kritnega nakupa in pozne poravnave.

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov lahko 
poveča potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave in nestanovitnosti. Da bi omejili 
te pomisleke in ohranili usklajen 
mednaroden pristop, je primerno, da 
prodaje na kratko temeljijo na predhodno 
izposojenih vrednostnih papirjih ali 
vrednostnih papirjih, za katere obstajajo 
upravičeni razlogi za domnevo, da se 
vrednostni papirji lahko izposodijo ob 
upoštevanju različnih ureditev, ki se 
trenutno uporabljajo za krito prodajo na 
kratko. Primerno je tudi predvideti zahteve, 
ki se uporabljajo v zvezi s postopki 
kritnega nakupa in denarnimi kaznimi za 
neizvedene poravnave transakcij z 
zadevnimi instrumenti. Osnovni standardi 
discipline pri poravnavi bi se morali 
določiti z zahtevami glede postopkov 
kritnega nakupa in pozne poravnave.

Or. en
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Predlog spremembe 186
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se včasih 
obravnava kot dejavnik, ki povečuje 
potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave in nestanovitnosti. Primerno je, 
da se ta tveganja omejijo s sorazmernimi 
omejitvami nekrite prodaje na kratko. Pri 
podrobnih omejitvah je treba upoštevati 
različne ureditve, ki se trenutno uporabljajo 
za krito prodajo na kratko. Primerno je tudi 
predvideti zahteve, ki se uporabljajo na 
mestih trgovanja v zvezi s postopki 
kritnega nakupa in denarnimi kaznimi za 
neizvedene poravnave transakcij z 
zadevnimi instrumenti. Osnovni standardi 
discipline pri poravnavi bi se morali 
določiti z zahtevami glede postopkov 
kritnega nakupa in pozne poravnave.

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se včasih 
obravnava kot dejavnik, ki povečuje 
potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave in nestanovitnosti. Primerno je, 
da se ta tveganja omejijo s sorazmernimi 
omejitvami nekrite prodaje na kratko. Pri 
podrobnih omejitvah je treba upoštevati 
različne ureditve, ki se trenutno uporabljajo 
za krito prodajo na kratko. Nekrito prodaja 
na kratko ter na splošno nekrito prodaja 
na kratko v povezavi s surovinami je treba 
prepovedati, ker ne prinašata 
narodnogospodarskih prednosti in 
povzročata sistemska tveganja, ki jih ni
mogoče vnaprej oceniti oziroma zaznati, 
za katera pa v primeru neplačila 
prodajalca v prihodnosti jamči osrednja 
nasprotna stranka, v končni fazi pa 
ponovno davkoplačevalec. Če je potrebno 
zavarovati tveganja pri surovinah, se to 
lahko stori z drugimi instrumenti, kot so 
terminske pogodbe in opcije. Primerno je 
tudi predvideti zahteve, ki se uporabljajo 
na mestih trgovanja v zvezi s postopki 
kritnega nakupa in denarnimi kaznimi za 
neizvedene poravnave transakcij z 
zadevnimi instrumenti. Osnovni standardi 
discipline pri poravnavi bi se morali 
določiti z zahtevami glede postopkov 
kritnega nakupa in pozne poravnave.

Or. de
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Predlog spremembe 187
Markus Ferber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Sistemi discipline pri poravnavi 
(kritni nakupi in kazni) obstajajo v Uniji 
že več let. Potreba po uskladitvi teh 
sistemov ter širših sistemov o ciklih 
poravnave je privedla do ustanovitve 
delovne skupine za uskladitev ciklov 
poravnave leta 2009 (Harmonisation of 
Settlement Cycles Working Group), ki jo 
sestavljata Komisija in sektor. Podskupina 
delovne skupine za uskladitev ciklov 
poravnave trenutno preučuje, kako 
uskladiti sisteme kritnih nakupov in kazni 
v Uniji. Verjetno bo delo  podskupine 
pravočasno zaključeno, da bodo njene 
ugotovitve lahko vključene v zakonodajni 
predlog Komisije o centralnih registrih 
vrednostnih papirjev, v katerem bo 
opredeljeno natančno delovanje teh 
sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 188
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Medtem ko je disciplina pri 
poravnavah pomembna sestavina dobro 
delujočih finančnih trgov, je priznano, da 
so vzroki nezmožnosti poravnave različni 
in niso omejeni na prodaje na kratko. 
Čeprav disciplina pri poravnavi, vključno 
z denarnimi kaznimi za pozne poravnave 
in drugimi ustreznimi ukrepi, ne bi smela 
biti vključena v področje uporabe te 
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uredbe, bi morala Komisija oblikovati 
konkretne predloge na tem področju do 
konca leta 2011, vzporedno s tem pa tudi 
predlog za oblikovanje usklajenega 
pravnega okvira za centralne registre 
vrednostnih papirjev.

Or. en

Obrazložitev

Nezmožnost poravnave je pomembna in jo je treba obravnavati, a raje horizontalno kot 
vertikalno. Številni operativni razlogi pojasnjujejo, zakaj nezmožnost poravnave ni povezana 
s prodajo na kratko. Centralni register vrednostnih papirjev nima na voljo sredstev, da bi 
ugotovil, ali nezmožnost poravnave izvira iz nekrite prodaje na kratko. Prizadevanja za 
izboljšanje discipline v zvezi s poravnavo je treba vključiti v zakonodajo o poravnavi 
vrednostnih papirjev ali v uredbo o centralnih registrih vrednostnih papirjev.

Predlog spremembe 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Skupna disciplina pri poravnavi v 
Uniji je pomembna, da se ustvari dobro 
delujoč finančni trg Unije. Vzpostavitev 
discipline pri poravnavi, vključno z 
usklajenimi pravili za denarna 
nadomestila, sistemom kazni in 
usklajenimi pravili izvrševanja, na primer 
glede kritnega nakupa, bi morala biti 
predmet posebne širše zakonodaje o 
poravnavi, ki bi jo morala Komisija 
predlagati v letu 2011.

Or. en

Obrazložitev

Kar zadeva nezmožnost poravnave, bi morala prihodnja zakonodaja EU vsebovati sistem 
kazni in pravila o usklajenem izvrševanju, na primer za kritni nakup in denarno nadomestilo.
Ta zakonodajni pristop Komisije bi lahko temeljil na členu 13, obenem pa razširil področje 
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uporabe tega člena tako glede finančnih instrumentov kot glede zajetih mest trgovanja.

Predlog spremembe 190
Anni Podimata

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Zamenjave državnega kreditnega 
tveganja bi morale temeljiti na načelu 
interesa, ki ga je mogoče zavarovati. 
Nekrite pozicije v zamenjavah državnega 
kreditnega tveganja se uporabljajo za 
oblikovanje nekritih kratkih pozicij v 
državnih obveznicah, prekinitev 
likvidnosti na zadevnih trgih obveznic in 
umetno povečevanje stroškov 
zadolževanja držav članic, s pogubnimi 
učinki na njihovo sposobnost 
refinanciranja  dolga v času krize.   
Nekrite pozicije v zamenjavah kreditnega 
tveganja državnih obveznic je treba zato 
prepovedati.

Or. en

Predlog spremembe 191
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Zamenjave državnega kreditnega 
tveganja bi morale temeljiti na načelu 
interesa, ki ga je mogoče zavarovati, 
medtem pa bi bilo treba priznati, da lahko 
obstajajo drugi interesi v zvezi z državo, 
kot je lastništvo obveznic.

Or. en
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Predlog spremembe 192
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ukrepi v zvezi z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in zamenjavami 
državnega kreditnega tveganja, vključno z 
ukrepi za večjo preglednost in omejitvami 
za nekrito prodajo na kratko, morajo 
določati zahteve, ki so sorazmerne ter s 
katerimi se hkrati prepreči negativni učinek 
na likvidnost trgov državnih obveznic in 
trgov začasnih prodaj državnih obveznic 
(trg repo).

(17) Ukrepi v zvezi z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in zamenjavami 
državnega kreditnega tveganja, vključno z 
ukrepi za večjo preglednost morajo 
določati zahteve, ki so sorazmerne ter s 
katerimi se hkrati prepreči negativni učinek 
na učinkovitost trgov državnih obveznic in 
trgov začasnih prodaj državnih obveznic 
(trg repo).

Or. en

Predlog spremembe 193
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ukrepi v zvezi z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in zamenjavami 
državnega kreditnega tveganja, vključno z 
ukrepi za večjo preglednost in omejitvami 
za nekrito prodajo na kratko, morajo 
določati zahteve, ki so sorazmerne ter s 
katerimi se hkrati prepreči negativni učinek 
na likvidnost trgov državnih obveznic in 
trgov začasnih prodaj državnih obveznic 
(trg repo).

(17) Ukrepi v zvezi z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in zamenjavami 
državnega kreditnega tveganja, vključno z 
ukrepi za večjo preglednost in omejitvami 
za nekrito prodajo na kratko, morajo 
določati zahteve, ki so sorazmerne ter s 
katerimi se hkrati prepreči negativni učinek 
na likvidnost trgov državnih obveznic in 
trgov začasnih prodaj državnih obveznic 
(trg repo). Zamenjave državnih kreditnih 
tveganj se zakonito uporabljajo za 
varovanje pred drugimi tveganji, kot je 
neposredna izpostavljenost državnim 
dolžniškim instrumentom. Ta uredba zato
ne bi smela omejiti ali prepovedati 
nekritih pozicij v zamenjavah državnega 
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kreditnega tveganja. 

Or. en

Obrazložitev

Prepoved nekritih pozicij v zamenjavah državnega kreditnega tveganja bi imela negativen
učinek na likvidnost trgov državnih dolgov in bi bila nesorazmerna sistemskemu tveganju, ki 
ga predstavljajo takšne pozicije. To bi lahko za države članice pomenilo, da bi se 
zagotavljanje denarja za javne storitve, kot so zdravstveno varstvo, pokojnine in socialno 
varstvo, precej podražilo.

Predlog spremembe 194
Gay Mitchell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ukrepi v zvezi z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in zamenjavami 
državnega kreditnega tveganja, vključno z 
ukrepi za večjo preglednost in omejitvami 
za nekrito prodajo na kratko, morajo 
določati zahteve, ki so sorazmerne ter s 
katerimi se hkrati prepreči negativni učinek 
na likvidnost trgov državnih obveznic in 
trgov začasnih prodaj državnih obveznic 
(trg repo).

(17) Ukrepi v zvezi z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in zamenjavami 
državnega kreditnega tveganja, vključno z 
ukrepi za večjo preglednost in omejitvami 
za nekrito prodajo na kratko, morajo 
določati zahteve, ki so sorazmerne ter s 
katerimi se hkrati prepreči negativni učinek 
na likvidnost trgov državnih obveznic in 
trgov začasnih prodaj državnih obveznic 
(trg repo). V praksi se zamenjave državnih 
kreditnih tveganj običajno in zakonito 
uporabljajo za varovanje pred drugimi 
tveganji, kot je neposredna izpostavljenost 
državnim obveznicam. Ta uredba zato ne 
bi smela prepovedati uporabe nekritih 
pozicij v zamenjavah državnega 
kreditnega tveganja. 

Or. en

Obrazložitev

Prepoved ali omejitev nekritih pozicij v zamenjavah državnega kreditnega tveganja bi lahko  
imela negativen učinek na likvidnost trgov državnega dolga, kar bi za vlade držav članic 
pomenilo povečanje stroškov pridobivanja denarja za zagotavljanje javnih storitev in 
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povečalo pritisk na evropske davkoplačevalce.

Predlog spremembe 195
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Delnice se vse bolj uvrščajo v 
trgovanje na različnih mestih trgovanja 
znotraj Unije in zunaj nje. Na mesta 
trgovanja v Uniji so v trgovanje uvrščene 
tudi delnice številnih velikih družb s 
sedežem zunaj Unije. Zaradi učinkovitosti 
je primerno, da se vrednostni papirji 
izvzamejo iz nekaterih zahtev po 
priglasitvi in razkritju, če je njihovo 
glavno mesto trgovanja zunaj Unije.

(18) Delnice se vse bolj uvrščajo v 
trgovanje na različnih mestih trgovanja 
znotraj Unije in zunaj nje. Na mesta 
trgovanja v Uniji so v trgovanje uvrščene 
tudi delnice številnih velikih družb s 
sedežem zunaj Unije. Zaradi učinkovitosti 
je primerno, da se vključijo celo vrednostni 
papirji, če je njihovo glavno mesto 
trgovanja zunaj Unije.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve po priglasitvi in razkritju se lahko učinkovito uporabljajo tudi za vrednostne papirje, 
če je glavno mesto trgovanja tega instrumenta zunaj Unije. Poleg tega bi njihovo izvzetje 
povzročilo vprašanje regulatorne arbitraže, ker bi s tem kot posledica te določbe nastala 
spodbuda za podjetja, da se izselijo iz Unije.

Predlog spremembe 196
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Dejavnosti vzdrževanja trga imajo 
ključno vlogo pri zagotavljanju likvidnosti 
na trgih v Uniji, vzdrževalci trga pa morajo
za opravljanje te naloge sprejemati kratke 
pozicije. Uvedba zahtev za te dejavnosti bi 

(19) Dejavnosti vzdrževanja trga imajo 
določeno vlogo pri zagotavljanju 
likvidnosti na trgih v Uniji. Vzdrževalci 
trga morajo zagotoviti tržljivost (likvidnost 
trga) vrednostnih papirjev s stalnim 
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lahko močno omejila zmožnost trgov za 
zagotavljanje likvidnosti in imela velik 
negativen učinek na učinkovitost trgov 
Unije. Poleg tega se od vzdrževalcev trga 
ne bi pričakovalo, da sprejemajo znatne 
kratke pozicije, razen za zelo kratka 
obdobja. Zato je primerno, da se fizične ali 
pravne osebe, ki so vključene v take
dejavnosti, izvzamejo iz zahtev, ki lahko 
zmanjšajo njihovo sposobnost izvajanja 
take funkcije in torej negativno vplivajo 
na trge Unije. Da bodo zajeti tudi enaki 
subjekti iz tretjih držav, je treba uvesti 
postopek za presojo enakovrednosti trgov 
tretjih držav. Izjema mora veljati za 
različne vrste dejavnosti vzdrževanja trga, 
vendar ne za trgovanje za lastni račun. Prav 
tako je primerno, da se izvzamejo nekatere 
dejavnosti na primarnem trgu, na primer 
dejavnosti, povezane z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in stabilizacijskimi 
shemami, saj so to pomembne dejavnosti, 
ki podpirajo učinkovito delovanje trgov.
Pristojne organe je treba obvestiti o 
uporabi izjem in morajo biti pooblaščeni, 
da fizični ali pravni osebi prepovejo 
uporabo izjeme, če ne izpolnjuje zadevnih 
meril za to. Pristojni organi morajo imeti 
tudi možnost, da od fizične ali pravne 
osebe zahtevajo informacije in s tem 
spremljajo uporabo izjeme.

določanjem nakupnih in prodajnih cen.
Prodaja je v primeru delujočega trga 
možna že samo na osnovi pogojev, ki jih 
določi vzdrževalec trga. Pravila borznega 
trgovanja zahtevajo od vzdrževalca trga 
praviloma samo, da navede minimalni 
obseg delnic ali obveznic, ki jih bo 
odkupil. Poleg tega se ne sme prekoračiti 
vnaprej določenih maksimalnih razponov, 
vendar pa ni treba navesti poštene, 
finančno-matematične izračunane 
vrednosti. Nasprotno lahko vzdrževalec 
trga merila za določanje cen določa sam.
Če vzdrževalec trga preneha z 
opravljanjem svoje dejavnosti in deležev 
ne sprejme nazaj, bo postal tudi 
sekundarni trg nelikviden oziroma mora 
pri trgovanju preko osrednje nasprotne 
stranke le-ta prevzeti deleže. Zato je 
primerno, da ta uredba velja za fizične in 
pravne osebe, ki so vključene v dejavnosti 
vzdrževanja trga. Da bodo zajeti tudi enaki 
subjekti iz tretjih držav, je treba uvesti 
postopek za presojo enakovrednosti trgov 
tretjih držav. Izjema mora veljati za 
različne vrste dejavnosti vzdrževanja trga, 
vendar ne za trgovanje za lastni račun. Prav 
tako je primerno, da se izvzamejo nekatere 
dejavnosti na primarnem trgu, na primer 
dejavnosti, povezane z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in stabilizacijskimi 
shemami, saj so to pomembne dejavnosti, 
ki podpirajo učinkovito delovanje trgov.
Pristojne organe je treba obvestiti o 
uporabi izjem in morajo biti pooblaščeni, 
da fizični ali pravni osebi prepovejo 
uporabo izjeme, če ne izpolnjuje zadevnih 
meril za to. Pristojni organi morajo imeti 
tudi možnost, da od fizične ali pravne 
osebe zahtevajo informacije in s tem 
spremljajo uporabo izjeme.

Or. de
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Predlog spremembe 197
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Dejavnosti vzdrževanja trga imajo 
ključno vlogo pri zagotavljanju likvidnosti 
na trgih v Uniji, vzdrževalci trga pa morajo 
za opravljanje te naloge sprejemati kratke 
pozicije. Uvedba zahtev za te dejavnosti bi 
lahko močno omejila zmožnost trgov za 
zagotavljanje likvidnosti in imela velik 
negativen učinek na učinkovitost trgov 
Unije. Poleg tega se od vzdrževalcev trga 
ne bi pričakovalo, da sprejemajo znatne 
kratke pozicije, razen za zelo kratka 
obdobja. Zato je primerno, da se fizične ali 
pravne osebe, ki so vključene v take 
dejavnosti, izvzamejo iz zahtev, ki lahko 
zmanjšajo njihovo sposobnost izvajanja 
take funkcije in torej negativno vplivajo na 
trge Unije. Da bodo zajeti tudi enaki 
subjekti iz tretjih držav, je treba uvesti 
postopek za presojo enakovrednosti trgov 
tretjih držav. Izjema mora veljati za 
različne vrste dejavnosti vzdrževanja trga, 
vendar ne za trgovanje za lastni račun. 
Prav tako je primerno, da se izvzamejo 
nekatere dejavnosti na primarnem trgu, na 
primer dejavnosti, povezane z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in stabilizacijskimi 
shemami, saj so to pomembne dejavnosti, 
ki podpirajo učinkovito delovanje trgov. 
Pristojne organe je treba obvestiti o 
uporabi izjem in morajo biti pooblaščeni, 
da fizični ali pravni osebi prepovejo 
uporabo izjeme, če ne izpolnjuje zadevnih 
meril za to. Pristojni organi morajo imeti 
tudi možnost, da od fizične ali pravne 
osebe zahtevajo informacije in s tem 
spremljajo uporabo izjeme.

(19) Dejavnosti vzdrževanja trga imajo 
ključno vlogo pri zagotavljanju likvidnosti
na trgih v Uniji, vzdrževalci trga pa morajo 
za opravljanje te naloge sprejemati kratke 
pozicije. Uvedba zahtev za te dejavnosti bi 
lahko močno omejila zmožnost trgov za 
zagotavljanje likvidnosti in imela velik 
negativen učinek na učinkovitost trgov 
Unije. Poleg tega se od vzdrževalcev trga 
ne bi pričakovalo, da sprejemajo znatne 
kratke pozicije, razen za zelo kratka 
obdobja. Zato je primerno, da se fizične ali 
pravne osebe, ki so vključene v take 
dejavnosti, izvzamejo iz zahtev, ki lahko 
zmanjšajo njihovo sposobnost izvajanja 
take funkcije in torej negativno vplivajo na 
trge Unije. Da bodo zajeti tudi enaki 
subjekti iz tretjih držav, je treba uvesti 
postopek za presojo enakovrednosti trgov 
tretjih držav. Izjema mora veljati za 
različne vrste dejavnosti vzdrževanja trga, 
ki prispevajo k obravnavani likvidnosti. 
Prav tako je primerno, da se izvzamejo 
dejavnosti na primarnem trgu, na primer 
dejavnosti, povezane z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in stabilizacijskimi 
shemami, saj so to pomembne dejavnosti, 
ki podpirajo učinkovito delovanje trgov. 
Pristojne organe je treba obvestiti o 
uporabi izjem in morajo biti pooblaščeni, 
da fizični ali pravni osebi prepovejo 
uporabo izjeme, če ne izpolnjuje zadevnih 
meril za to. Pristojni organi morajo imeti 
tudi možnost, da od fizične ali pravne 
osebe zahtevajo informacije in s tem 
spremljajo uporabo izjeme.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi uskladili to uredbo z uredbo MiFID, bi bilo treba vključiti vse trgovalne dejavnosti, ki 
bi lahko veljale za vzdrževanje trga, na primer, kjer kotacije niso javno objavljene, ni 
vzajemnega trgovanja med vzdrževalci trga, ko se pri trgovanju v imenu strank prilagajajo 
potrebam drug drugega ali trgujejo s prepustitvijo transakcije.

Predlog spremembe 198
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V primeru znatnega padca cene 
finančnega instrumenta na mestu 
trgovanja mora biti pristojni organ tudi 
pooblaščen, da po potrebi hitro posreduje 
in začasno omeji kratko prodajo zadevnega 
finančnega instrumenta na zadevnem 
mestu trgovanja ter tako za obdobje 24 ur
prepreči nenadzorovan padec cene 
zadevnega instrumenta.

(22) V primeru znatnega padca cene 
finančnega instrumenta mora biti pristojni 
organ tudi pooblaščen, da po potrebi hitro 
posreduje in začasno omeji kratko prodajo 
zadevnega finančnega instrumenta ter tako 
prepreči nenadzorovan padec cene 
zadevnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 199
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V primeru znatnega padca cene 
finančnega instrumenta na mestu trgovanja 
mora biti pristojni organ tudi pooblaščen, 
da po potrebi hitro posreduje in začasno 
omeji kratko prodajo zadevnega 
finančnega instrumenta na zadevnem 
mestu trgovanja ter tako za obdobje 24 ur 
prepreči nenadzorovan padec cene 
zadevnega instrumenta.

(22) V primeru znatnega padca cene 
finančnega instrumenta na mestu trgovanja 
mora biti pristojni organ tudi pooblaščen, 
da po potrebi hitro posreduje in začasno 
omeji kratko prodajo zadevnega 
finančnega instrumenta ter tako prepreči 
nenadzorovan padec cene zadevnega 
instrumenta. Obdobje omejitve trgovanja 
bi moralo upoštevati resnost motnje 
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finančnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V primeru znatnega padca cene 
finančnega instrumenta na mestu trgovanja 
mora biti pristojni organ tudi pooblaščen, 
da po potrebi hitro posreduje in začasno 
omeji kratko prodajo zadevnega 
finančnega instrumenta na zadevnem 
mestu trgovanja ter tako za obdobje 24 ur 
prepreči nenadzorovan padec cene 
zadevnega instrumenta.

(22) V primeru znatnega padca cene 
finančnega instrumenta na mestu trgovanja 
in utemeljenih razlogov v zvezi z lokalno 
ali sistemsko težavo na ravni celotne 
Unije mora biti pristojni organ tudi 
pooblaščen, da po potrebi hitro posreduje 
in začasno omeji kratko prodajo zadevnega 
finančnega instrumenta v okviru svoje 
jurisdikcije ali zahteva takšno omejitev v 
drugih jurisdikcijah ter tako za obdobje 24 
ur prepreči nenadzorovan padec cene 
zadevnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 201
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V primeru znatnega padca cene 
finančnega instrumenta na mestu trgovanja 
mora biti pristojni organ tudi pooblaščen, 
da po potrebi hitro posreduje in začasno 
omeji kratko prodajo zadevnega 
finančnega instrumenta na zadevnem 
mestu trgovanja ter tako za obdobje 24 ur
prepreči nenadzorovan padec cene 
zadevnega instrumenta.

(22) V primeru znatnega padca cene 
finančnega instrumenta na mestu trgovanja 
mora biti pristojni organ tudi pooblaščen, 
da hitro posreduje in začasno omeji kratko 
prodajo zadevnega finančnega instrumenta 
na zadevnem mestu trgovanja ter tako za 
obdobje, pri katerem je upoštevana 
resnost motnje finančnega trga, prepreči 
nenadzorovan padec cene zadevnega 
instrumenta.
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Or. de

Predlog spremembe 202
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Če neugoden dogodek ali razvoj 
zajema več kot eno državo članico ali ima 
druge čezmejne učinke, je tesno 
posvetovanje in sodelovanje med 
pristojnimi organi bistvenega pomena. 
Organ ESMA mora imeti v takih razmerah 
ključno usklajevalno vlogo in zagotavljati 
usklajeno delovanje pristojnih organov. 
Ker Organ ESMA sestavljajo predstavniki 
pristojnih organov, mu bo to v pomoč pri 
opravljanju te naloge.

(23) Če neugoden dogodek ali razvoj 
zajema več kot eno državo članico ali ima 
druge čezmejne učinke, je tesno 
posvetovanje in sodelovanje med 
pristojnimi organi bistvenega pomena. 
Organ ESA (ESMA) mora imeti v takih 
razmerah ključno usklajevalno vlogo in 
zagotavljati usklajeno delovanje pristojnih 
organov. Ker organ ESA (ESMA)
sestavljajo predstavniki pristojnih organov, 
mu bo to v pomoč pri opravljanju te 
naloge.

Or. en

Predlog spremembe 203
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Pooblastila pristojnih organov in 
organa ESMA za posredovanje, tj. da 
lahko omejijo prodaje na kratko, 
zamenjave kreditnega tveganja in druge 
transakcije, morajo biti začasna ter se lahko 
izvajajo samo v obdobju in obsegu, ki sta 
potrebna za reševanje določene grožnje.

(27) Pooblastila pristojnih organov za 
posredovanje, tj. da lahko omejijo prodaje 
na kratko, zamenjave kreditnega tveganja 
in druge transakcije, morajo biti začasna ter 
se lahko izvajajo samo v obdobju in 
obsegu, ki sta potrebna za reševanje 
določene grožnje.

Or. en

Obrazložitev

Pravica do poseganja na trgu države članice bi morala biti omejena na tisti pristojni organ, 
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ki najbolje razume lokalni trg, zato ESMA  v skladu z uredbo ESMA (1095/2010), ne bi smela 
imeti pravice do poseganja.  

Predlog spremembe 204
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Organu ESMA mora biti dodeljeno 
splošno pooblastilo, da izvede preiskavo v 
zvezi z vprašanjem ali prakso, povezano s 
prodajo na kratko ali uporabo instrumentov 
zamenjave kreditnega tveganja, da presodi, 
ali to vprašanje ali praksa pomeni 
morebitno grožnjo finančni stabilnosti ali 
tržnemu zaupanju. Če izvede Organ
ESMA tako preiskavo, mora objaviti 
poročilo z ugotovitvami.

(29) Organu ESA(ESMA) mora biti 
dodeljeno splošno pooblastilo, da izvede 
preiskavo v zvezi z vprašanjem ali prakso, 
povezano s prodajo na kratko ali uporabo 
instrumentov zamenjave kreditnega 
tveganja, da presodi, ali to vprašanje ali 
praksa pomeni morebitno grožnjo finančni 
stabilnosti ali tržnemu zaupanju. Če izvede
organ ESA (ESMA) tako preiskavo, mora 
objaviti poročilo z ugotovitvami in če ESA 
(ESMA) meni, da bi bilo treba ukrep 
sprejeti na ravni Unije, je njegova 
odločitev za pristojne organe zavezujoča.

Or. en

Predlog spremembe 205
Markus Ferber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, ki jih priznavata zlasti 
Pogodba o delovanju Evropske unije in 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, zlasti pravico do varstva osebnih 
podatkov, priznano v členu 16 Pogodbe in 
členu 8 Listine. Preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami, 
vključno z javnim razkritjem, ko je 

(31) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, ki jih priznavata zlasti 
Pogodba o delovanju Evropske unije in 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, zlasti pravico do varstva osebnih 
podatkov, priznano v členu 16 Pogodbe in 
členu 8 Listine. Preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami, 
vključno z javnim razkritjem ob 
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predvideno v tej uredbi, je potrebna zlasti 
zaradi stabilnosti finančnih trgov in varstva 
vlagateljev. Preglednost bo regulativnim 
organom omogočila, da spremljajo uporabo 
kratke prodaje v povezavi z na zlorabah 
temelječih strategijah in ugotavljajo njene 
učinke na dobro delovanje trgov. Poleg 
tega lahko takšna preglednost pomaga 
preprečevati asimetrijo informacij in hkrati 
zagotavlja, da so vsi udeleženci na trgu 
ustrezno obveščeni o tem, v kolikšnem 
obsegu prodaja na kratko vpliva na cene. 
Vsaka izmenjava ali prenos informacij med 
pristojnimi organi mora biti v skladu s 
pravili o prenosu osebnih podatkov iz 
Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov17. Vsaka izmenjava ali prenos 
informacij s strani organa ESMA mora biti 
v skladu s pravili o prenosu osebnih 
podatkov iz Uredbe (ES) št. 45/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov18, ki se morajo v celoti 
uporabljati za obdelavo osebnih podatkov 
za namene te uredbe.

preseganju določene mejne vrednosti, ko 
je predvideno v tej uredbi, je potrebna 
zlasti zaradi stabilnosti finančnih trgov in 
varstva vlagateljev. Preglednost bo 
regulativnim organom omogočila, da 
spremljajo uporabo kratke prodaje v 
povezavi z na zlorabah temelječih 
strategijah in ugotavljajo njene učinke na 
dobro delovanje trgov. Poleg tega lahko 
takšna preglednost pomaga preprečevati 
asimetrijo informacij in hkrati zagotavlja, 
da so vsi udeleženci na trgu ustrezno 
obveščeni o tem, v kolikšnem obsegu 
prodaja na kratko vpliva na cene. Vsaka 
izmenjava ali prenos informacij med 
pristojnimi organi mora biti v skladu s 
pravili o prenosu osebnih podatkov iz 
Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov17. Vsaka izmenjava ali prenos 
informacij s strani organa ESA(ESMA)
mora biti v skladu s pravili o prenosu 
osebnih podatkov iz Uredbe (ES) 
št. 45/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov18, ki se morajo v celoti 
uporabljati za obdelavo osebnih podatkov 
za namene te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 206
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Države članice morajo določiti pravila 
o sankcijah za kršitve določb te uredbe in 
zagotoviti, da se tudi izvajajo. Sankcije

(32) Države članice bi morale na podlagi 
smernic, ki jih sprejme ESA (ESMA), in 
upoštevaje sporočilo Komisije o okrepitvi 
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morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

sistemov sankcij v sektorju finančnih 
storitev določiti pravila o kaznih za kršitve 
določb te uredbe in zagotoviti, da se tudi 
izvajajo. Kazni bi morale biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Dokončno bi 
bilo treba vzpostaviti v Uniji usklajen 
sistem kazni.

Or. en

Predlog spremembe 207
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Ker so nekatere države članice že 
uvedle omejitve prodaje na kratko in ker je 
treba, preden se bo začel okvir, ki bo 
uveden, smiselno uporabljati, sprejeti 
delegirane akte in zavezujoče tehnične 
standarde, je treba predvideti dovolj dolgo 
obdobje pred začetkom veljavnosti 
Uredbe –

(37) Ker so nekatere države članice že 
uvedle omejitve prodaje na kratko, je treba 
čim prej sprejeti in izvesti učinkovito 
uredbo na ravni celotne Unije. 
Trdovratna nestabilnost trgov in 
neposredna grožnja, ki jo pomeni praksa v 
zvezi s trgovanjem z zamenjavami 
kreditnega tveganja za gospodarske in 
politične temelje povezovanja Unije, 
prispevajo k nujnosti stroge ureditve 
prodaj na kratko in zamenjav kreditnih 
tveganj.

Or. en

Predlog spremembe 208
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Ker so nekatere države članice že 
uvedle omejitve prodaje na kratko in ker je 
treba, preden se bo začel okvir, ki bo 
uveden, smiselno uporabljati, sprejeti 
delegirane akte in zavezujoče tehnične 

(37) Ker so nekatere države članice že 
uvedle omejitve prodaje na kratko, bi 
morala uredba na ravni celotne Unije 
začeti veljati čim prej. To zahteva tudi 
visoka nestabilnost trgov ter težave v zvezi 
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standarde, je treba predvideti dovolj dolgo 
obdobje pred začetkom veljavnosti 
Uredbe –

z instrumenti zamenjave kreditnega 
tveganja državnih obveznic, tako da je 
stabilizacija, ki jo naj bi zagotovila 
uredba, nujna za celotno Unijo –

Or. de

Predlog spremembe 209
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) finančne instrumente, ki so uvrščeni v 
trgovanje na mestu trgovanja v Uniji, 
vključno z instrumenti, s katerimi se trguje 
zunaj mesta trgovanja;

(1) finančne instrumente, ki so uvrščeni v 
trgovanje na mestu trgovanja v Uniji ali so 
zasebno plasirani, vključno z instrumenti, 
s katerimi se trguje zunaj mesta trgovanja;

Or. en

Obrazložitev

Treba je zajeti vse trgovalne finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje na mestih 
trgovanja ali zasebno plasirani. Če se to ne popravi, bo imelo za posledico regulatorno 
arbitražo, ki povzroča neenake konkurenčne pogoje.

Predlog spremembe 210
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) dolžniške instrumente, ki jih izda 
država članica ali Unija, in izvedene 
finančne instrumente, opredeljene v točkah 
(4) do (10) oddelka C Priloge I k Direktivi 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki so povezani z dolžniškimi 
instrumenti, ki jih izda država članica ali 
Unija, ali s finančno obveznostjo države 

(3) dolžniške instrumente, ki jih izda 
država članica ali Unija sama ali sistemsko 
pomembna institucija, ki je rezidentka ali 
ima sedež v Uniji, in izvedene finančne 
instrumente, opredeljene v točkah (4) do 
(10) oddelka C Priloge I k Direktivi 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki so povezani z dolžniškimi 
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članice ali Unije. instrumenti, ki jih izda država članica ali 
Unija, ali s finančno obveznostjo države 
članice ali Unije.

Or. de

Predlog spremembe 211
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) dolžniške instrumente, ki jih izda 
država članica ali Unija, in izvedene 
finančne instrumente, opredeljene v 
točkah (4) do (10) oddelka C Priloge I k 
Direktivi 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, ki so povezani z 
dolžniškimi instrumenti, ki jih izda država 
članica ali Unija, ali s finančno 
obveznostjo države članice ali Unije.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe Uredbe bi moralo vključevati dolgove EU ali držav članic, 1) če se člen 12 
črta ali se ne uporablja za take instrumente, 2) če morebitne pristojnosti organa ESMA v 
izrednih razmerah ne pokrivajo takih instrumentov in 3) če pristojni organi lahko odločijo o 
omejitvah v zvezi z državnim dolžniškim instrumentom drugih držav članic samo za podporo 
istih omejitev, kot jih je sprejela zadevna država članica..  

Predlog spremembe 212
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) dolžniške instrumente, ki jih izda 
država članica ali Unija, in izvedene 

(3) dolžniške instrumente, ki jih izda
država članica ali Unija, in izvedene 
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finančne instrumente, opredeljene v točkah 
(4) do (10) oddelka C Priloge I k Direktivi 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki so povezani z dolžniškimi 
instrumenti, ki jih izda država članica ali 
Unija, ali s finančno obveznostjo države 
članice ali Unije.

finančne instrumente, opredeljene v točkah 
(4) do (10) oddelka C Priloge I k Direktivi 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki so povezani z dolžniškimi 
instrumenti, ki jih izda država članica ali 
Unija, ali se nanje sklicujejo.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnjuje, kaj pomenijo izvedeni finančni instrumenti dolžniških instrumentov in odstranjuje 
nejasno sklicevanje na obveznost države članice ali Unije, ki bi se lahko nanašala na katero 
koli obveznost in ni omejena na finančne instrumente.

Predlog spremembe 213
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) dolžniške instrumente, ki jih izda 
država članica ali Unija, in izvedene 
finančne instrumente, opredeljene v točkah 
(4) do (10) oddelka C Priloge I k Direktivi 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki so povezani z dolžniškimi 
instrumenti, ki jih izda država članica ali 
Unija, ali s finančno obveznostjo države 
članice ali Unije.

(3) dolžniške instrumente, ki jih izda 
država članica ali Unija, in izvedene 
finančne instrumente, opredeljene v točkah 
(4) do (10) oddelka C Priloge I k Direktivi 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki so povezani z dolžniškimi 
instrumenti, ki jih izda država članica ali 
Unija, ali s finančno obveznostjo države 
članice ali Unije ali z obveznostjo, ki jo je 
izdala sistemsko pomembna institucija, ki 
ima sedež ali je rezidentka v Uniji. .

Or. en

Predlog spremembe 214
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (c) 



PE456.773v01-00 54/119 AM\853802SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „zamenjava kreditnega tveganja“ 
pomeni pogodbo o izvedenem finančnem 
instrumentu, pri kateri ena stranka drugi 
stranki plača pristojbino v zameno za 
nadomestilo ali plačilo v primeru plačilne 
nesposobnosti referenčnega subjekta ali v 
primeru kreditnega dogodka v zvezi s tem 
referenčnim subjektom, ali katero koli 
drugo pogodbo o izvedenem finančnem 
instrumentu s podobnim ekonomskim 
učinkom;

(c) „zamenjava kreditnega tveganja“ 
pomeni pogodbo o izvedenem finančnem 
instrumentu, pri kateri ena stranka drugi 
stranki plača pristojbino v zameno za 
nadomestilo ali plačilo v primeru plačilne 
nesposobnosti referenčnega subjekta ali v 
primeru kreditnega dogodka v zvezi s tem 
referenčnim subjektom;

Or. en

Obrazložitev

Fraza "katero koli drugo pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu s podobnim 
ekonomskim učinkom" je nejasna in v tem besedilu dodatno ne pojasnjuje ničesar.  Treba bi 
jo bilo črtati.

Predlog spremembe 215
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „dejavnost vzdrževanja trga“ pomeni 
dejavnost iz člena 15(1) te uredbe;

(k) „dejavnost vzdrževanja trga“ pomeni 
dejavnosti investicijskih podjetij, 
subjektov iz tretjih držav ali lokalnih 
družb, ki so člani mesta trgovanja ali trga 
v tretji državi, katere pravni in nadzorni 
okvir je bil v skladu s členom 15(2) 
razglašen za enakovrednega, kadar v zvezi 
s finančnim instrumentom ne glede na to, 
ali se z njim trguje na mestu trgovanja ali 
zunaj njega, delujejo v lastnem imenu in 
opravljajo eno od naslednjih nalog:

Or. en
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Obrazložitev

Sedanje besedilo je treba bolje pojasniti glede pomena "dejavnosti vzdrževanja trga".

Predlog spremembe 216
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka k – točka i (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) objavljajo jasne, sočasne dvosmerne 
kotacije primerljive velikosti ob 
konkurenčnih cenah, tako da je trgu 
redno in stalno zagotovljena likvidnost;

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo je treba bolje pojasniti v zvezi s tem, kaj pomeni "dejavnosti vzdrževanja 
trga".

Predlog spremembe 217
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka k – točka ii (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) kot del svojega rednega poslovanja 
izpolnjujejo naročila strank ali naročila, 
ki izhajajo iz zahtev strank za trgovanje, 

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo je treba bolje pojasniti glede tega, kaj pomeni "dejavnosti vzdrževanja trga".
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Predlog spremembe 218
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka k – točka iii (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) varujejo pred tveganji pozicije, ki 
izhajajo iz izpolnjevanja naročil iz točke 
(ii),

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo je treba bolje pojasniti glede tega, kaj pomeni "dejavnosti vzdrževanja trga".

Predlog spremembe 219
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (m)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „glavno mesto trgovanja“ v zvezi z 
delnico pomeni mesto trgovanja, na 
katerem je promet s to delnico največji;

(m) „glavno mesto trgovanja“ v zvezi z 
vrednostnim papirjem pomeni mesto 
trgovanja, na katerem je promet s tem 
vrednostnim papirjem največji;

Or. en

Obrazložitev

Na mestih trgovanja se ne trguje le z delnicami.
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Predlog spremembe 220
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „prodaja na kratko“ v zvezi z delnico 
ali dolžniškim instrumentom pomeni 
prodajo delnice ali dolžniškega 
instrumenta, ki ga prodajalec ne poseduje 
v času sklenitve dogovora o prodaji, 
vključno s prodajo, pri kateri si je
prodajalec v času sklenitve dogovora o 
prodaji izposodil ali se dogovoril o izposoji 
delnice ali dolžniškega instrumenta za 
izročitev ob poravnavi;

(p) „prodaja na kratko“ v zvezi s 
finančnim instrumentom pomeni prodajo 
finančnega instrumenta, ki ga prodajalec 
ne poseduje, in vsako prodajo, ki se 
zaključi z dobavo finančnega instrumenta, 
ki si ga je prodajalec izposodil, ali na 
račun prodajalca;

Or. en

Predlog spremembe 221
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka p 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

p) „prodaja na kratko“ v zvezi z delnico ali 
dolžniškim instrumentom pomeni prodajo 
delnice ali dolžniškega instrumenta, ki ga 
prodajalec ne poseduje v času sklenitve 
dogovora o prodaji, vključno s prodajo, pri 
kateri si je prodajalec v času sklenitve 
dogovora o prodaji izposodil ali se 
dogovoril o izposoji delnice ali dolžniškega 
instrumenta za izročitev ob poravnavi;

p) „prodaja na kratko“ v zvezi z delnico ali 
dolžniškim instrumentom pomeni prodajo 
delnice ali dolžniškega instrumenta, ki ga 
prodajalec ne poseduje v času sklenitve 
dogovora o prodaji, vključno s prodajo, pri 
kateri si je prodajalec v času sklenitve 
dogovora o prodaji izposodil delnice ali
dolžniški instrument. Nekrita prodaja na 
kratko je prepovedana;

Or. de

Predlog spremembe 222
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka p
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „prodaja na kratko“ v zvezi z delnico 
ali dolžniškim instrumentom pomeni 
prodajo delnice ali dolžniškega 
instrumenta, ki ga prodajalec ne poseduje v
času sklenitve dogovora o prodaji, 
vključno s prodajo, pri kateri si je 
prodajalec v času sklenitve dogovora o 
prodaji izposodil ali se dogovoril o izposoji 
delnice ali dolžniškega instrumenta za 
izročitev ob poravnavi;

(p) „prodaja na kratko“ v zvezi z delnico 
ali dolžniškim instrumentom pomeni 
prodajo delnice ali dolžniškega 
instrumenta, ki ga prodajalec ne poseduje v 
času sklenitve dogovora o prodaji, 
vključno s prodajo, pri kateri si je 
prodajalec v času sklenitve dogovora o 
prodaji izposodil delnico ali dolžniški 
instrument za izročitev ob poravnavi;

Or. en

Predlog spremembe 223
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka r 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(r) „mesto trgovanja“ pomeni regulirani trg 
ali MTF v Uniji;

(r) „mesto trgovanja“ pomeni regulirani 
trg, MTF ali sistemskega internalizatorja, 
ki kot tak deluje v svoji vlogi, in po potrebi 
sistem zunaj Skupnosti s podobnimi 
funkcijami kot regulirani trg ali MTF;

Or. en

Obrazložitev

Predlagana opredelitev je preveč omejujoča. Opredelitev „mesta trgovanja“ v tej uredbi 
mora ostati skladna z opredelitvijo v Direktivi o trgih finančnih instrumentov (direktiva 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta). Opredelitev bo treba prilagoditi v skladu s 
pregledom te direktive, ki bo kmalu izveden.

Predlog spremembe 224
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (s a) (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sa) „zakoniti imetnik“ pomeni delničarja, 
imetnika obveznic ali imetnika drugih
finančnih instrumentov, kakor ga 
opredeljuje nacionalna zakonodaja, v 
okviru katere se oblikujejo ustrezni 
vrednostni papirji.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z imetjem finančnega instrumenta je treba upoštevati različne pravne pojme. Člen 3(2) 
dobi ustrezen pomen le v zvezi z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 225
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sa) „prodaja na kratko brez kritja“ v 
zvezi s finančnim instrumentom pomeni 
prodajo finančnega instrumenta na 
kratko, kadar si prodajalec pred 
predložitvijo naročila za prodajo na 
kratko oziroma ob njej ni izposodil ali se 
dogovoril o izposoji finančnega 
instrumenta, ki ga bo dostavil kupcu. 

Or. en

Predlog spremembe 226
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se za kratko 1. Za namene te uredbe se za kratko 
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pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije šteje 
pozicija, ki je posledica enega od 
naslednjega:

pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe, izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije ali 
indeksih finančnih trgov države članice 
ali Unije šteje pozicija, ki je posledica 
enega od naslednjega:

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uredba mora upoštevati tudi druge instrumente, ki omogočajo zavzetje pozicij pri 
učinkovitosti finančnega trga posamezne države članice (npr. indeksne sklade, temelječe na 
borznih indeksih, in izvedene finančne instrumente na osnovi teh skladov) ali evropskega 
območja (npr. indeksne sklade, temelječe na uspešnosti najbolj kapitaliziranih prvorazrednih
podjetij v Evropi, in izvedene finančne instrumente na osnovi teh skladov).

Predlog spremembe 227
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se za kratko 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije šteje 
pozicija, ki je posledica enega od 
naslednjega:

1. Za namene te uredbe se za kratko 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije šteje 
pozicija, ki je posledica enega od 
naslednjega (v primeru točke (b) na delta 
uravnani osnovi):

Or. en

Obrazložitev

V skladu s stališčem, ki ga je pri usmerjanju v zvezi s sedanjo ureditvijo razkrivanja prodaj na 
kratko zavzelo več regulatorjev iz EU, je treba izračun neto pozicij opravljati na delta 
uravnani (in ne običajni) osnovi, saj se tako natančneje odraža gospodarski položaj deležev, 
ki jih prinašajo izvedeni finančni instrumenti. Regulatorjem bodo te informacije v večjo 
korist.
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Predlog spremembe 228
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se za kratko 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije šteje 
pozicija, ki je posledica enega od 
naslednjega:

1. Za namene te uredbe se za kratko 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih dolžniških instrumentih 
države članice ali Unije šteje pozicija, ki je 
posledica enega od naslednjega:

Or. de

Predlog spremembe 229
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kratke prodaje delnice, ki jo je izdala 
družba, ali dolžniškega instrumenta, ki ga 
je izdala država članica ali Unija;

(a) kratke prodaje vrednostnega papirja, ki 
ga je izdala družba, ali dolžniškega 
instrumenta, ki ga je izdala država članica 
ali Unija;

Or. en

Predlog spremembe 230
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kratke prodaje delnice, ki jo je izdala 
družba, ali dolžniškega instrumenta, ki ga 
je izdala država članica ali Unija;

(a) kratke prodaje delnice, ki jo je izdala 
družba, ali dolžniškega instrumenta, ki ga 
je izdala država članica, Unija ali 
sistemsko pomembna institucija;

Or. en
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Predlog spremembe 231
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) kratke prodaje delnice, ki jo je izdala 
družba, ali dolžniškega instrumenta, ki ga 
je izdala država članica ali Unija;

a) kratke prodaje delnice, ki jo je izdala 
družba, ali dolžniškega instrumenta, ki ga 
je izdala država članica ali Unija ali 
sistemsko pomembna institucija;

Or. de

Predlog spremembe 232
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dejstva, da je fizična ali pravna oseba 
sklenila transakcijo, ki ustvari finančni 
instrument ali je povezana s finančnim 
instrumentom, ki ni finančni instrument iz 
točke (a), pri čemer je učinek ali eden od 
učinkov transakcije ta, da finančna ali 
pravna oseba v primeru padca cene ali 
vrednosti delnice ali dolžniškega 
instrumenta doseže finančno korist.

(b) dejstva, da je fizična ali pravna oseba 
sklenila transakcijo s finančnim 
instrumentom, ki ni finančni instrument iz 
točke (a), pri čemer je neposredni učinek 
ali eden od neposrednih učinkov 
transakcije ta, da finančna ali pravna oseba 
v primeru padca cene ali vrednosti delnice 
ali dolžniškega instrumenta doseže 
finančno korist.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s stališčem, ki ga je pri usmerjanju v zvezi s sedanjo ureditvijo razkrivanja prodaj na 
kratko zavzelo več regulatorjev iz EU, je treba izračun neto pozicij opravljati na delta 
uravnani (in ne običajni) osnovi, saj se tako natančneje odraža gospodarski položaj deležev, 
ki jih prinašajo izvedeni finančni instrumenti.  Regulatorjem bodo te informacije v večjo 
korist.
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Predlog spremembe 233
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dejstva, da je fizična ali pravna oseba
sklenila transakcijo, ki ustvari finančni 
instrument ali je povezana s finančnim 
instrumentom, ki ni finančni instrument iz 
točke (a), pri čemer je učinek ali eden od 
učinkov transakcije ta, da finančna ali 
pravna oseba v primeru padca cene ali 
vrednosti delnice ali dolžniškega 
instrumenta doseže finančno korist.

(b) dejstva, da je fizična ali pravna oseba 
sklenila transakcijo, ki ustvari finančni 
instrument ali je povezana s finančnim 
instrumentom, ki ni finančni instrument iz 
točke (a), pri čemer je učinek ali eden od 
učinkov transakcije ta, da finančna ali 
pravna oseba v primeru padca cene ali 
vrednosti vrednostnega papirja,
dolžniškega instrumenta ali indeksa doseže 
finančno korist.

Or. en

Predlog spremembe 234
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dejstva, da je fizična ali pravna oseba 
sklenila transakcijo, ki ustvari finančni 
instrument ali je povezana s finančnim 
instrumentom, ki ni finančni instrument iz 
točke (a), pri čemer je učinek ali eden od 
učinkov transakcije ta, da finančna ali 
pravna oseba v primeru padca cene ali 
vrednosti delnice ali dolžniškega
instrumenta doseže finančno korist.

(b) dejstva, da je fizična ali pravna oseba 
sklenila transakcijo s finančnim 
instrumentom, ki ni finančni instrument iz 
točke (a), pri čemer je učinek ali eden od 
učinkov transakcije ta, da finančna ali 
pravna oseba v primeru padca cene ali 
vrednosti delnice ali dolžniškega 
instrumenta doseže finančno korist.

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, kaj naj bi pomenile besede „ki ustvari finančni instrument ali je povezana s 
finančnim instrumentom“.
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Predlog spremembe 235
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene te uredbe se za dolgo 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije šteje 
pozicija, ki je rezultat enega od 
naslednjega:

2. Za namene te uredbe se za dolgo 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe, izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije ali 
indeksih finančnih trgov države članice 
ali Unije šteje pozicija, ki je posledica 
enega od naslednjega:

Or. en

Predlog spremembe 236
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene te uredbe se za dolgo 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije šteje 
pozicija, ki je rezultat enega od 
naslednjega:

2. Za namene te uredbe se za dolgo 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije šteje 
pozicija, ki je posledica enega od 
naslednjega (v primeru točke (b) na delta 
uravnani osnovi):

Or. en

Obrazložitev

V skladu s stališčem, ki ga je pri usmerjanju v zvezi s sedanjo ureditvijo razkrivanja prodaj na 
kratko zavzelo več regulatorjev iz EU, je treba izračun neto pozicij opravljati na delta 
uravnani (in ne običajni) osnovi, saj se tako natančneje odraža gospodarski položaj deležev, 
ki jih prinašajo izvedeni finančni instrumenti.  Regulatorjem bodo te informacije v večjo 
korist.
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Predlog spremembe 237
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene te uredbe se za dolgo 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije šteje 
pozicija, ki je rezultat enega od 
naslednjega:

2. Za namene te uredbe se za dolgo 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih dolžniških instrumentih 
države članice ali Unije šteje pozicija, ki je 
rezultat enega od naslednjega:

Or. en

Predlog spremembe 238
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene te uredbe se za dolgo 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije šteje 
pozicija, ki je rezultat enega od 
naslednjega:

2. Za namene te uredbe se za dolgo 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih dolžniških instrumentih 
države članice ali Unije šteje pozicija, ki je 
rezultat enega od naslednjega:

Or. de

Predlog spremembe 239
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imetja delnice, ki jo je izdala družba, ali 
dolžniškega instrumenta, ki ga je izdala 

(a) imetja vrednostnega papirja, ki ga je
izdala družba, ali dolžniškega instrumenta, 
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država članica ali Unija; ki ga je izdala država članica ali Unija;

Or. en

Predlog spremembe 240
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) imetja delnice, ki jo je izdala družba, ali 
dolžniškega instrumenta, ki ga je izdala 
država članica ali Unija;

a) imetja delnice, ki jo je izdala družba, ali 
dolžniškega instrumenta, ki ga je izdala 
država članica ali Unija ali sistemsko 
pomembna institucija;

Or. de

Predlog spremembe 241
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dejstva, da je fizična ali pravna oseba 
sklenila transakcijo, ki ustvari finančni 
instrument ali je povezana s finančnim 
instrumentom, ki ni finančni instrument iz 
točke (a), pri čemer je učinek ali eden od 
učinkov transakcije ta, da fizična ali pravna 
oseba v primeru povečanja cene ali 
vrednosti delnice ali dolžniškega 
instrumenta doseže finančno korist.

(b) dejstva, da je fizična ali pravna oseba 
sklenila transakcijo, ki ustvari finančni 
instrument ali je povezana s finančnim 
instrumentom, ki ni finančni instrument iz 
točke (a), pri čemer je učinek ali eden od 
učinkov transakcije ta, da fizična ali pravna 
oseba v primeru povečanja cene ali 
vrednosti vrednostnega papirja,
dolžniškega instrumenta ali z indeksom 
povezanega instrumenta doseže finančno 
korist.

Or. en
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Predlog spremembe 242
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dejstva, da je fizična ali pravna oseba 
sklenila transakcijo, ki ustvari finančni 
instrument ali je povezana s finančnim 
instrumentom, ki ni finančni instrument iz 
točke (a), pri čemer je učinek ali eden od 
učinkov transakcije ta, da fizična ali pravna 
oseba v primeru povečanja cene ali 
vrednosti delnice ali dolžniškega 
instrumenta doseže finančno korist.

(b) dejstva, da je fizična ali pravna oseba 
sklenila transakcijo s finančnim 
instrumentom, ki ni finančni instrument iz 
točke (a), pri čemer je učinek ali eden od 
učinkov transakcije ta, da fizična ali pravna 
oseba v primeru povečanja cene ali 
vrednosti delnice ali dolžniškega 
instrumenta doseže finančno korist.

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, kaj naj bi pomenile besede „ki ustvari finančni instrument ali je povezana s 
finančnim instrumentom“.

Predlog spremembe 243
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene odstavkov 1 in 2 se pri 
izračunu kratke in dolge pozicije v 
državnih dolžniških instrumentih 
upoštevajo zamenjave kreditnega tveganja, 
povezane s finančno obveznostjo ali 
kreditnim dogodkom v zvezi z državo 
članico ali Unijo.

3. Za namene odstavka 1 izračun kratke 
pozicije, ob upoštevanju katere koli kratke 
pozicije, ki je v posredni lasti ustrezne 
osebe (vključno z indeksom, košarico 
vrednostnih papirjev ali deležem v 
indeksnih investicijskih skladih ali 
podobnih entitetah), opravi zadevna 
fizična ali pravna oseba, pri čemer 
smiselno upošteva javno dostopne 
informacije o sestavi ustreznega indeksa 
ali košarice vrednostnih papirjev ter 
deležu, ki ga ima ustrezni indeksni 
investicijski sklad ali podobna entiteta (da 
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bi se izognili dvomom, se ne sme pri 
izračunu kratke pozicije od nikogar 
zahtevati, da bi moral pri komer koli v 
realnem času pridobiti informacije glede 
navedene sestave).  
Za namene odstavka 2 izračun dolge 
pozicije za vse namene vključuje delež 
zadevne osebe v obvezniškem ali 
dolžniškem vrednostnem papirju, ki ga je 
mogoče pretvoriti v delnice, ki jih izda 
zadevno podjetje.
Za namene odstavkov 1 in 2 se pri 
izračunu kratke in dolge pozicije v 
državnih dolžniških instrumentih 
upoštevajo zamenjave kreditnega tveganja, 
povezane s finančno obveznostjo ali 
kreditnim dogodkom v zvezi z državo 
članico ali Unijo.

Or. en

Obrazložitev

Če bi od podjetij zahtevali, da v realnem času razstavijo široke indekse in indeksne 
investicijske sklade, da bi izračunali, ali je bila katera od pozicij kratka, bi regulator in trg 
dobila le malo ali nič smiselnih podatkov, prav tako pa so stroški za uvedbo tega načina 
nesorazmerno visoki.  Ustrezno je treba upoštevati tudi dolge pozicij, saj je le tako mogoče 
dobiti dejansko sliko neto kratke pozicije. Neupoštevanje povezanih dolgih pozicij v izračunu 
lahko povzroči zmanjšanje likvidnosti na trgu obveznic. 

Predlog spremembe 244
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za namene te uredbe se pozicija, ki 
ostane po odbitku dolge pozicije fizične ali 
pravne osebe v izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije od 
kratke pozicije fizične ali pravne osebe v 
teh dolžniških instrumentih, šteje za neto 
kratko pozicijo v izdanih državnih

5. Za namene te uredbe se pozicija, ki 
ostane po odbitku dolge pozicije fizične ali 
pravne osebe v izdanih dolžniških 
instrumentih od kratke pozicije fizične ali 
pravne osebe v teh dolžniških instrumentih, 
šteje za neto kratko pozicijo v izdanih 
dolžniških instrumentih.
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dolžniških instrumentih države članice ali 
Unije.

Or. de

Predlog spremembe 245
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izračun iz odstavkov 1 do 5 za državne
dolžniške instrumente se opravi za vsako 
posamezno državo članico ali za Unijo, 
tudi če ločeni subjekti znotraj države 
članice ali Unije izdajo državne dolžniške 
instrumente v imenu države članice ali 
Unije.

6. Izračun iz odstavkov 1 do 5 za dolžniške 
instrumente se opravi za vsako posamezno 
državo članico, za Unijo ali za sistemsko 
pomembno institucijo, ki ima sedež ali je 
bila ustanovljena v Uniji, tudi če ločeni 
subjekti znotraj države članice ali Unije 
izdajo državne dolžniške instrumente v 
imenu države članice ali Unije.

Or. en

Predlog spremembe 246
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izračun iz odstavkov 1 do 5 za državne
dolžniške instrumente se opravi za vsako 
posamezno državo članico ali za Unijo, 
tudi če ločeni subjekti znotraj države 
članice ali Unije izdajo državne dolžniške 
instrumente v imenu države članice ali 
Unije.

6. Izračun iz odstavkov 1 do 5 za dolžniške 
instrumente se opravi za vsako posamezno 
državo članico ali za Unijo ali za sistemsko 
pomembno institucijo, ki je rezidentka ali 
ima sedež v Uniji, tudi če ločeni subjekti 
znotraj države članice ali Unije izdajo 
dolžniške instrumente v imenu države 
članice ali Unije.

Or. de
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Predlog spremembe 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko gre za dejavnosti upravljanja skladov, 
kjer se v zvezi z določenim izdajateljem 
uporabljajo različne naložbene strategije z 
uporabo ločenih skladov, ki jih upravlja 
isti upravitelj, se izračun neto kratkih in 
neto dolgih pozicij za namene odstavkov 
3, 4 in 5 izvede na ravni posameznega 
sklada. Če se v zvezi z določenim 
izdajateljem uporablja ista naložbena 
strategija z uporabo več kot enega sklada, 
se neto kratke in neto dolge pozicije 
vsakega posameznega sklada seštevajo. Če 
se dva ali trije portfelji znotraj istega 
subjekta upravljajo na podlagi diskrecije 
in se uporablja ista naložbena strategija 
za določenega izdajatelja, se te pozicije pri 
izračunu neto kratkih pozicij in neto 
dolgih pozicij seštejejo.

Or. en

Obrazložitev

Upravitelji skladov bodo pogosto delovali v imenu strank, ki predstavljajo širok spekter 
naložbenih strategij, zato je pomembno, da se neto kratke pozicije teh strank obravnavajo 
posebej, saj bi bilo združevanje ali seštevanje deležev ene stranke z deleži druge zavajajoče.

Predlog spremembe 248
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izračun neto kratke pozicije in neto dolge 
pozicije za namene odstavkov 3, 4 in 5 
vključuje vse finančne instrumente, ki 
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povzročajo gospodarsko izpostavljenost, 
posredno ali neposredno, izdanega 
delniškega kapitala podjetja ali državnega 
dolga države članice ali Unije, če:
(a) se gospodarski interes, ki je del 
košarice, indeksa ali indeksnega 
investicijskega sklada, določa na podlagi 
informacij o sestavi ustreznega indeksa, 
košarice vrednostnih papirjev ali imetja 
indeksnega investicijskega sklada, javno 
dostopnih v času priprave izračuna, od 
fizične ali pravne osebe, ki pripravlja 
izračun, pa se ne zahteva, da bi pri komer 
koli pridobila posodobljene informacije o 
navedeni sestavi; ter
(b) izračun dolge pozicije vključuje interes 
za dolžniške vrednostne papirje, ki jih je 
mogoče pretvoriti v delnice zadevnega 
izdajatelja.

Or. en

Obrazložitev

Izračun neto pozicij se mora opravljati na delta uravnani podlagi, da odraža dejansko 
gospodarsko pozicijo. Takšen pristop k izračunavanju neto kratkih pozicij je v svojih 
smernicah glede sedanje ureditve razkrivanja prodaj na kratko ubralo več regulatorjev EU 
(na primer britanski FSA in nizozemski AFM). Delta meri stopnjo izpostavljenosti izvedenega 
finančnega instrumenta spremembam v ceni delnice.  Namen spremembe v pododstavku 1(b) 
je natančneje izraziti to določbo.  

Predlog spremembe 249
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Izračun neto kratke pozicije in neto 
dolge pozicije za namene odstavkov 3, 4 in 
5 vključuje vse finančne instrumente, ki 
povzročajo gospodarsko izpostavljenost, 
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posredno ali neposredno, izdanega 
delniškega kapitala podjetja ali državnega 
dolga države članice ali Unije, če:
(a) se gospodarski interes, ki je del 
košarice, indeksa ali indeksnega 
investicijskega sklada, določa na podlagi 
informacij o sestavi ustreznega indeksa, 
košarice vrednostnih papirjev ali imetja 
indeksnega investicijskega sklada, javno 
dostopnih v času priprave izračuna, od 
fizične ali pravne osebe, ki pripravlja 
izračun, pa se ne zahteva, da bi pri komer 
koli pridobila posodobljene informacije o 
navedeni sestavi; ter
(b) izračun dolge pozicije vključuje interes 
za dolžniške vrednostne papirje, ki jih je 
mogoče pretvoriti v delnice zadevnega 
izdajatelja.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s pristopom, ubranim v modelu vseevropske ureditve razkrivanja podatkov 
za kratke prodaje Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje.

Predlog spremembe 250
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kdaj se šteje, da ima fizična ali pravna 
oseba delnico ali dolžniški instrument za 
namene odstavka 2;

(a) kdaj se šteje, da ima fizična ali pravna 
oseba vrednostni papir ali dolžniški 
instrument za namene odstavka 2;

Or. en
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Predlog spremembe 251
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7 – točka (c a) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) metode za izračun neto kratkih 
pozicij za z indeksom povezane 
instrumente. 

Or. en

Predlog spremembe 252
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred 
tveganjem plačilne nesposobnosti 
izdajatelja in kadar ima fizična ali pravna 
oseba dolgo pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih istega izdajatelja ali v 
dolžniških instrumentih drugega 
izdajatelja, katerega cena ima visoko 
korelacijo s ceno finančne obveznosti 
države članice ali Unije. Stranka v poslu 
zamenjave kreditnega tveganja, ki mora 
izvesti plačilo ali plačati nadomestilo v 
primeru plačilne nesposobnosti 
referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

1. Trgovanje z zamenjavami kreditnega 
tveganja in drugimi instrumenti, katerih 
cilj je zavarovati plačilno nesposobnost, se 
na finančnih trgih Unije prepove.

Or. en
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Predlog spremembe 253
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred
tveganjem plačilne nesposobnosti
izdajatelja in kadar ima fizična ali pravna 
oseba dolgo pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih istega izdajatelja ali v 
dolžniških instrumentih drugega 
izdajatelja, katerega cena ima visoko 
korelacijo s ceno finančne obveznosti 
države članice ali Unije. Stranka v poslu 
zamenjave kreditnega tveganja, ki mora 
izvesti plačilo ali plačati nadomestilo v 
primeru plačilne nesposobnosti 
referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred 
zmanjšanjem kreditne sposobnosti
izdajatelja in kadar ima fizična ali pravna 
oseba drugo pozicijo, katere vrednost bi 
ob navedenem zmanjšanju najverjetneje 
padla.  Stranka v poslu zamenjave 
kreditnega tveganja, ki mora izvesti plačilo 
ali plačati nadomestilo v primeru plačilne 
nesposobnosti referenčnega subjekta ali 
kreditnega dogodka v zvezi z njim, zaradi 
te obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 254
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred
tveganjem plačilne nesposobnosti

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred 
zmanjšanjem kreditne sposobnosti
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izdajatelja in kadar ima fizična ali pravna 
oseba dolgo pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih istega izdajatelja ali v 
dolžniških instrumentih drugega 
izdajatelja, katerega cena ima visoko 
korelacijo s ceno finančne obveznosti 
države članice ali Unije. Stranka v poslu 
zamenjave kreditnega tveganja, ki mora 
izvesti plačilo ali plačati nadomestilo v 
primeru plačilne nesposobnosti 
referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

izdajatelja in kadar ima fizična ali pravna 
oseba drugo pozicijo, katere vrednost bi 
ob navedenem zmanjšanju najverjetneje 
padla. Stranka v poslu zamenjave 
kreditnega tveganja, ki mora izvesti plačilo 
ali plačati nadomestilo v primeru plačilne 
nesposobnosti referenčnega subjekta ali 
kreditnega dogodka v zvezi z njim, zaradi 
te obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Zamenjava kreditnega tveganja je v povezavi z državnimi dolžniškimi instrumenti učinkovit 
način zmanjšanja tveganja za številne instrumente, razen navedenih državnih dolžniških 
instrumentov. Če bi tržnim udeležencem, ki z zamenjavo kreditnega tveganja zmanjšujejo 
tveganje podjetniških dolžniških instrumentov, naložili omejitve ali jih obvezali k razkritju, bi 
jih odvrnili od naložb v te instrumente ter s tem vplivali na sposobnost podjetij za zbiranje 
sredstev.

Predlog spremembe 255
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred 
tveganjem plačilne nesposobnosti
izdajatelja in kadar ima fizična ali pravna 
oseba dolgo pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih istega izdajatelja ali v 
dolžniških instrumentih drugega 

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred  
tveganjem, povezanim z zadevno državo 
članico ali Unijo, ali tveganjem, 
povezanim z lastnino ali vrednostnimi 
papirji, ki se nahajajo v ustrezni 
jurisdikciji oziroma so jih izdale entitete iz 



PE456.773v01-00 76/119 AM\853802SL.doc

SL

izdajatelja, katerega cena ima visoko 
korelacijo s ceno finančne obveznosti 
države članice ali Unije. Stranka v poslu 
zamenjave kreditnega tveganja, ki mora 
izvesti plačilo ali plačati nadomestilo v 
primeru plačilne nesposobnosti 
referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

ustrezne jurisdikcije ter so del portfelja 
fizične ali pravne osebe. Stranka v poslu 
zamenjave kreditnega tveganja, ki mora 
izvesti plačilo ali plačati nadomestilo v
primeru plačilne nesposobnosti 
referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Zamenjave državnega kreditnega tveganja se uporabljajo za zmanjševanje "državnega" 
tveganja na različne načine, ne le z dolžniškimi pozicijami (na primer z imetjem lastniškega 
portfelja v ustrezni državi).  Zaradi tega pozicije v zamenjavi kreditnega tveganja, ki se 
nanaša na obvezo države članice EU, ni treba nujno obravnavati kot nekrite, kadar se 
uporablja za zmanjševanje tveganja v portfelju.

Predlog spremembe 256
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred 
tveganjem plačilne nesposobnosti 
izdajatelja in kadar ima fizična ali pravna 
oseba dolgo pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih istega izdajatelja ali v 
dolžniških instrumentih drugega 
izdajatelja, katerega cena ima visoko 
korelacijo s ceno finančne obveznosti 
države članice ali Unije. Stranka v poslu 
zamenjave kreditnega tveganja, ki mora 
izvesti plačilo ali plačati nadomestilo v 

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred 
tveganjem plačilne nesposobnosti 
izdajatelja in kadar ima fizična ali pravna 
oseba dolgo pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih istega izdajatelja ali tveganje 
za zmanjšanje vrednosti premoženja 
fizične ali pravne osebe, kjer ima vrednost 
premoženja pozitivno korelacijo s ceno 
finančne obveznosti države članice ali 
Unije. Stranka v poslu zamenjave 
kreditnega tveganja, ki mora izvesti plačilo 
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primeru plačilne nesposobnosti 
referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

ali plačati nadomestilo v primeru plačilne 
nesposobnosti referenčnega subjekta ali 
kreditnega dogodka v zvezi z njim, zaradi 
te obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 257
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred 
tveganjem plačilne nesposobnosti 
izdajatelja in kadar ima fizična ali pravna 
oseba dolgo pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih istega izdajatelja ali v 
dolžniških instrumentih drugega 
izdajatelja, katerega cena ima visoko 
korelacijo s ceno finančne obveznosti 
države članice ali Unije. Stranka v poslu 
zamenjave kreditnega tveganja, ki mora 
izvesti plačilo ali plačati nadomestilo v 
primeru plačilne nesposobnosti 
referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije ali sistemsko pomembne institucije, 
ki je rezidentka ali ima sedež v Uniji,, 
kadar zamenjava kreditnega tveganja ni 
namenjena varovanju pred tveganjem 
plačilne nesposobnosti izdajatelja in kadar 
ima fizična ali pravna oseba dolgo pozicijo 
v dolžniških instrumentih istega izdajatelja 
ali v dolžniških instrumentih drugega 
izdajatelja, katerega cena ima visoko 
korelacijo s ceno finančne obveznosti 
države članice ali Unije. Stranka v poslu 
zamenjave kreditnega tveganja, ki mora 
izvesti plačilo ali plačati nadomestilo v 
primeru plačilne nesposobnosti 
referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

Or. de

Predlog spremembe 258
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred 
tveganjem plačilne nesposobnosti
izdajatelja in kadar ima fizična ali pravna 
oseba dolgo pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih istega izdajatelja ali v 
dolžniških instrumentih drugega 
izdajatelja, katerega cena ima visoko 
korelacijo s ceno finančne obveznosti 
države članice ali Unije. Stranka v poslu 
zamenjave kreditnega tveganja, ki mora 
izvesti plačilo ali plačati nadomestilo v 
primeru plačilne nesposobnosti 
referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred 
tveganjem plačilne nesposobnosti 
izdajatelja in kadar je fizična ali pravna 
oseba pozitivno izpostavljena tveganju v 
državnih dolžniških instrumentih istega 
izdajatelja ali pozitivno izpostavljena 
tveganju v dolžniških instrumentih 
drugega izdajatelja, katerega cena ima 
visoko korelacijo s ceno finančne 
obveznosti države članice ali Unije Stranka 
v poslu zamenjave kreditnega tveganja, ki 
mora izvesti plačilo ali plačati nadomestilo 
v primeru plačilne nesposobnosti 
referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev kritih pozicij zamenjav kreditnega tveganja je treba razširiti na primer, ko se 
dolga pozicija doseže z izvedenimi finančnimi instrumenti, ne pa z neposrednim imetjem 
državnega dolga.
Izvedeni finančni instrumenti, kot so zamenjave, se pogosto uporabljajo za varovanje pred 
tečajnim tveganjem.

Predlog spremembe 259
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
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kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, vsakič, ko 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 
iz odstavka 2 ali pade pod njega, to 
priglasi zadevnemu pristojnemu organu.

kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, 
podrobnosti o poziciji vsakič, ko pozicija 
doseže zadevni prag za objavo iz odstavka 
2 ali pade podenj, podrobnosti o poziciji 
posreduje evropskemu nadzornemu 
organu (ESMA).

Or. en

Predlog spremembe 260
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, vsakič, ko 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 
iz odstavka 2 ali pade pod njega, to priglasi 
zadevnemu pristojnemu organu.

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, vsakič, ko 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 
iz odstavka 2 ali pade pod njega, to priglasi 
evropskemu nadzornemu organu (ESMA).

Or. en

Obrazložitev

Centralizirana priglasitev je za vlagatelje, ki morajo opravljati priglasitev, precej bolj 
prikladna. Vzpostaviti je treba podatkovno zbirko, do katere bodo imeli dostop pristojni 
organi.

Predlog spremembe 261
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
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kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so 
uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja, 
vsakič, ko pozicija doseže zadevni prag za 
priglasitev iz odstavka 2 ali pade pod
njega, to priglasi zadevnemu pristojnemu 
organu.

kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, vsakič, ko pozicija doseže 
zadevni prag za priglasitev iz odstavka 2 
ali pade pod njega, to priglasi zadevnemu 
pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Izdani delniški kapital družbe je mogoče plasirati tudi zasebno. Uredba mora zajemati to 
možnost.

Predlog spremembe 262
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, vsakič, ko 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 
iz odstavka 2 ali pade pod njega, to
priglasi zadevnemu pristojnemu organu.

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, to dejstvo 
priglasi zadevnemu pristojnemu organu, če 
ta tako zahteva.

Or. en

Predlog spremembe 263
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni prag za priglasitev je 0,2 % 
vrednosti izdanega delniškega kapitala 
zadevne družbe in nato vsakega 0,1 % nad 

črtano
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tem.

Or. en

Predlog spremembe 264
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni prag za priglasitev je 0,2 % 
vrednosti izdanega delniškega kapitala 
zadevne družbe in nato vsakega 0,1 % nad 
tem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obveza priglasitve kratkih pozicij za vse finančne instrumente bi ob tako nizkem pragu 
najverjetneje povzročila vsakodnevna pomembna razkritja. Takšen prag bi postavil 
regulatorje in posamezna podjetja pred precejšen upravni izziv, najverjetneje dvignil precej 
nepotrebnega prahu in morda zadušil tudi pomembne podatke.  Pustiti je treba manevrski 
prostor za prilagajanje priglasitvenih pragov.

Predlog spremembe 265
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na podlagi delegiranih 
aktov v skladu s členom 36 ter ob 
upoštevanju pogojev iz členov 37 in 38 
spremeni prage iz odstavka 2 ob 
upoštevanju razvoja finančnih trgov.

3. Evropski nadzorni organ (ESMA) 
lahko po potrebi pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji mnenje o 
prilagoditvi pragov iz odstavka 2, pri 
čemer  upošteva razvoj dogodkov na 
finančnih trgih. Komisija lahko v treh 
mesecih po prejetju mnenja evropskega 
nadzornega organa (ESMA) na podlagi 
delegiranih aktov v skladu s členom 36 ter 
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ob upoštevanju pogojev iz členov 37 in 38 
spremeni prage iz odstavka 2.

Or. en

Predlog spremembe 266
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na podlagi delegiranih 
aktov v skladu s členom 36 ter ob 
upoštevanju pogojev iz členov 37 in 38 
spremeni prage iz odstavka 2 ob 
upoštevanju razvoja finančnih trgov.

3. Komisija na podlagi delegiranih aktov v 
skladu s členom 36 ter ob upoštevanju 
pogojev iz členov 37 in 38 določi prage iz 
odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Obveza priglasitve kratkih pozicij za vse finančne instrumente bi ob tako nizkem pragu 
najverjetneje povzročila vsakodnevna pomembna razkritja. Takšen prag bi postavil 
regulatorje in posamezna podjetja pred precejšen upravni izziv, najverjetneje dvignil precej 
nepotrebnega prahu in morda zadušil tudi pomembne podatke.  Pustiti je treba manevrski 
prostor za prilagajanje priglasitvenih pragov.

Predlog spremembe 267
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Označevanje naročil za prodajo na kratko 

na mestu trgovanja
Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, 
ki izvajajo naročila na mestu trgovanja, 



AM\853802SL.doc 83/119 PE456.773v01-00

SL

označijo naročila za prodajo kot naročila 
za prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj 
enkrat dnevno objavi povzetek obsega 
naročil, ki so bila označena kot naročila 
za prodajo na kratko.

Or. en

Obrazložitev

Z označevanjem naročil bi dobili nepopolno sliko, povečali pa bi se tudi stroški izvajanja, kar 
bi nesorazmerno prizadelo male posrednike in tržne akterje, v končni fazi pa vplivalo tudi na 
vlagatelje in izdajatelje.  Potrebo po večji preglednosti in boljšemu nadzoru prodaj na kratko 
je mogoče najbolje izpolniti z razkritjem neto kratkih pozicij regulatorjem.

Predlog spremembe 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Označevanje naročil za prodajo na kratko 

na mestu trgovanja
Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, 
ki izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila 
za prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj 
enkrat dnevno objavi povzetek obsega 
naročil, ki so bila označena kot naročila 
za prodajo na kratko.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva po označevanju naročil za prodajo na kratko za mesta trgovanja in posrednike 
pomeni dodatne stroške, regulatorjem pa ne prinaša jasnih prednosti. Informacije, ki bi jih 
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pridobili z označevanjem naročil, ne bi bile popolne (trgovanje na prostem trgu je izvzeto) in 
se ne bi ujemale z informacijami o neto kratkih pozicijah, izračunanimi ob koncu dneva.

Predlog spremembe 269
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Označevanje naročil za prodajo na kratko 

na mestu trgovanja
Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, 
ki izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila 
za prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj 
enkrat dnevno objavi povzetek obsega 
naročil, ki so bila označena kot naročila 
za prodajo na kratko.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje naročil na mestih trgovanja ni zadosten ukrep za povečanje preglednosti. 
Takšno označevanje naročil za uporabnike, ponudnike infrastrukture in mesta trgovanja 
pomeni visoke stroške izvajanja, ki jih bodo navsezadnje nosili končni vlagatelji, čeprav so 
dodatne koristi vprašljive.

Predlog spremembe 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Označevanje naročil za prodajo na kratko 

na mestu trgovanja
Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, 
ki izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila 
za prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj 
enkrat dnevno objavi povzetek obsega 
naročil, ki so bila označena kot naročila 
za prodajo na kratko.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav kratke pozicije pomagajo pri pregledu nad trgom, je dodana vrednost označevanja 
naročil za prodajo na kratko nejasna, predvsem če upoštevamo tudi dejstvo, da morajo 
udeleženci na trgu v skladu z Direktivo o trgih finančnih instrumentov regulativnim organom 
sporočiti vse izvršene transakcije.

Predlog spremembe 271
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Označevanje naročil za prodajo na kratko 

na mestu trgovanja
Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, 
ki izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila 
za prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj 
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enkrat dnevno objavi povzetek obsega 
naročil, ki so bila označena kot naročila 
za prodajo na kratko.

Or. en

Obrazložitev

Namesto dveh ureditev, ki služita istemu namenu, moramo izbrati eno (predlagano ureditev 
razkrivanja podatkov), da bi zagotovili sorazmernost regulativnega okvira EU. 

Predlog spremembe 272
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Označevanje naročil za prodajo na kratko 
na mestu trgovanja

Priglasitev prodaj na kratko pristojnim 
organom

Or. en

Predlog spremembe 273
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Označevanje naročil za prodajo na kratko 
na mestu trgovanja

Označevanje naročil za prodajo na kratko

Or. en

Obrazložitev

Vrednostne papirje je treba označiti, ne glede na to, ali se z njimi trguje na mestu trgovanja 
ali na prostem trgu.
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Predlog spremembe 274
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, 
ki izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila 
za prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj 
enkrat dnevno objavi povzetek obsega 
naročil, ki so bila označena kot naročila 
za prodajo na kratko.

Komisija od organa ESA zahteva, naj 
spremeni prilogo 1 uredbe (ES) št. 
1287/2006 in vanjo doda zahtevo, da 
posredniki, ki izvajajo prodaje na kratko, 
v poročilu o transakciji, ki ga posredujejo 
pristojnemu organu, označijo te prodaje.  

Or. en

Predlog spremembe 275
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, 
ki izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila 
za prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj 
enkrat dnevno objavi povzetek obsega 
naročil, ki so bila označena kot naročila 
za prodajo na kratko.

Vsa investicijska podjetja v smislu 
pomena člena 4(1) direktive 2004/39/ES 
in vsi člani reguliranega trga ali 
večstranskega sistema trgovanja v 
poročila o transakciji iz člena 25(3) te 
direktive vključijo polje, v katerem pri 
transakcijah z delnicami označijo, ali gre 
pri transakciji za prodajo na kratko ali ne.

Skupne informacije o prodajah na kratko 
se objavijo.
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 36 in ob upoštevanju pogojev iz 
členov 37 in 38 sprejme ukrepe, v katerih 
poda način, na katerega se objavijo 
skupne informacije.
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Or. en

Obrazložitev

Zajeli bi prodaje na kratko na reguliranih trgih ter prodaje na kratko v večstranskem sistemu 
trgovanja ali na odprtem trgu ter s tem regulatorjem in javnosti zagotovili boljše informacije. 
Uporaba sedanjega mehanizma bo precej cenejša od oblikovanja povsem novega sistema. 
Upamo lahko, da se bodo v prihodnosti poročila o transakcijah posredovala neposredno 
evropskemu nadzornem organu (glej posvet o pregledu direktive o trgih finančnih 
instrumentov). Tako bi poročila o transakcijah dobila skupno vsebino in obliko, prav tako pa 
bi olajšali izmenjavo informacij med regulatorji v zvezi z nadzorom tržnih zlorab ter 
evropskemu nadzornemu organu omogočili objavo usklajenih informacij.

Predlog spremembe 276
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, ki 
izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila za 
prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj 
enkrat dnevno objavi povzetek obsega 
naročil, ki so bila označena kot naročila 
za prodajo na kratko.

Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, ali investicijsko 
podjetje, ki izvaja naročila v imenu strank 
v zvezi z instrumenti zunaj mesta 
trgovanja, oblikuje postopke za izredne 
okoliščine, ki zagotavljajo, da fizične ali 
pravne osebe, ki izvajajo naročila na mestu 
trgovanja ali preko investicijskega 
podjetja, lahko označijo naročila za 
prodajo kot naročila za prodajo na kratko, 
če prodajalec delnice proda na kratko.

Or. en

Predlog spremembe 277
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mesto trgovanja, na katerem so delnice
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 

Mesto trgovanja, na katerem so vrednostni 
papirji uvrščeni v trgovanje, ali 
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zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, ki 
izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila za 
prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj enkrat 
dnevno objavi povzetek obsega naročil, ki 
so bila označena kot naročila za prodajo na 
kratko.

investicijsko podjetje, ki izvaja naročila v 
imenu strank v zvezi z instrumenti zunaj 
mesta trgovanja, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, ki 
izvajajo naročila na mestu trgovanja ali 
preko investicijskega podjetja, lahko
označijo naročila za prodajo kot naročila za 
prodajo na kratko, če vrednostne papirje 
prodajalec proda na kratko. Mesto 
trgovanja ali investicijsko podjetje vsaj 
enkrat dnevno objavi povzetek obsega 
naročil, ki so bila označena kot naročila za 
prodajo na kratko.

Or. en

Obrazložitev

Vrednostne papirje je treba označiti, ne glede na to, ali se z njimi trguje na mestu trgovanja 
ali na prostem trgu.

Predlog spremembe 278
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, ki 
izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila za 
prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj enkrat 
dnevno objavi povzetek obsega naročil, ki 
so bila označena kot naročila za prodajo na 
kratko.

Mesto trgovanja, na katerem so delnice
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, ki 
izvajajo naročila na mestu trgovanja in 
trgujejo za svoj račun, označijo naročila za 
prodajo kot naročila za prodajo na kratko, 
če prodajalec delnice proda na kratko. 
Mesto trgovanja vsaj enkrat dnevno objavi 
povzetek obsega naročil, ki so bila 
označena kot naročila za prodajo na kratko.

Or. en
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Predlog spremembe 279
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, ki 
izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila za 
prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj enkrat 
dnevno objavi povzetek obsega naročil, ki 
so bila označena kot naročila za prodajo na 
kratko.

Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, ki 
izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila za 
prodajo na kratko, če prodajalec delnice 
proda na kratko. Zbrani podatki se dajo 
na voljo zadevnemu pristojnemu organu. 
Mesto trgovanja vsaj enkrat dnevno objavi 
povzetek obsega naročil, ki so bila 
označena kot naročila za prodajo na kratko, 
za vsako delnico, s katero se je trgovalo na 
tem mestu trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 280
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 črtano
Javno razkritje znatnih neto kratkih 

delniških pozicij
1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so 
uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja, 
javno razkrije podrobnosti o poziciji 
vsakič, ko pozicija doseže zadevni prag za 
objavo iz odstavka 2 ali pade pod njega.
2. Zadevni prag za priglasitev je 0,5% 
vrednosti izdanega delniškega kapitala 
zadevne družbe in nato vsakega 0,1 % nad 
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tem.
3. Komisija lahko na podlagi delegiranih 
aktov v skladu s členom 36 ter ob 
upoštevanju pogojev iz členov 37 in 38 
spremeni prage iz odstavka 2 ob 
upoštevanju razvoja finančnih trgov.

Or. en

Obrazložitev

Javno razkritje posameznih kratkih pozicij bi utegnilo povzročiti neugodne učinke za manjše 
sklade. Lahko bi povzročilo prociklično vedenje in s tem znižalo cene lastniških instrumentov, 
kar bi škodovalo evropskim podjetjem ter privedlo do manjše likvidnosti in slabšega 
oblikovanja cen za uporabnike na trgih: namreč male vlagatelje, pokojninske sklade in 
izdajatelje podjetniških instrumentov. Določbe o priglasitvi iz člena 5 bodo pristojnim 
organom omogočile dostop do zadevnih informacij, tako da bodo lahko spremljali sistemska 
tveganja brez znatnih obremenitev.

Predlog spremembe 281
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so 
uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja, 
javno razkrije podrobnosti o poziciji 
vsakič, ko pozicija doseže zadevni prag za 
objavo iz odstavka 2 ali pade pod njega.

1. Zadevni pristojni organ dnevno 
objavlja podatke o skupnem znesku neto 
kratkih pozicij v posameznih delnicah, za 
katere je prejel priglasitev iz člena 5. Pri 
tem razkritju se ne razkrije istovetnost 
imetnika posameznih neto kratkih pozicij.

Or. en

Predlog spremembe 282
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so 
uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja, 
javno razkrije podrobnosti o poziciji 
vsakič, ko pozicija doseže zadevni prag za 
objavo iz odstavka 2 ali pade pod njega.

1. Zadevni pristojni organ objavi 
podrobnosti o poziciji vsakič, ko pozicija 
doseže zadevni prag za objavo iz odstavka 
2 ali pade podenj.

Or. en

Predlog spremembe 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, javno 
razkrije podrobnosti o poziciji vsakič, ko 
pozicija doseže zadevni prag za objavo iz 
odstavka 2 ali pade pod njega.

1. Zadevni pristojni organ ob koncu 
vsakega trgovalnega dne javno razkrije 
vse skupne neto kratke pozicije v izdanem 
delniškem kapitalu družbe, katere delnice 
so uvrščene v trgovanje na mestu 
trgovanja, javno razkrije podrobnosti o 
poziciji vsakič, ko pozicija doseže zadevni 
prag za objavo iz odstavka 2 ali pade 
podenj.

Or. en

Predlog spremembe 284
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so 
uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja, 
javno razkrije podrobnosti o poziciji 

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, javno razkrije podrobnosti 
o poziciji vsakič, ko pozicija doseže 
zadevni prag za objavo iz odstavka 2 ali 



AM\853802SL.doc 93/119 PE456.773v01-00

SL

vsakič, ko pozicija doseže zadevni prag za 
objavo iz odstavka 2 ali pade pod njega.

pade podenj.

Or. en

Obrazložitev

Vrednostne papirje je treba označiti, ne glede na to, ali se z njimi trguje na mestu trgovanja 
ali na prostem trgu.

Predlog spremembe 285
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, javno 
razkrije podrobnosti o poziciji vsakič, ko 
pozicija doseže zadevni prag za objavo iz 
odstavka 2 ali pade pod njega.

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, 
podrobnosti o poziciji vsakič, ko pozicija 
doseže zadevni prag za objavo iz odstavka 
2 ali pade podenj, posreduje evropskemu 
nadzornemu organu (ESMA). Ta 
navedene pozicije javno razkrije.

Or. en

Obrazložitev

Vsi imetniki pozicij, ki jih je treba priglasiti, jih bodo lahko sporočali enemu organu, tj. 
ESMA, namesto 27 različnim regulatorjem, odvisno od tega, za katero delnico gre. 
Spremenjena določba bo poleg tega omogočila, da bodo pozicije, ki jih je treba javno razkriti, 
objavljene na enem mestu, torej spletnem mestu organa ESMA. Ta sprememba bo organom, 
ki o člani organa ESMA, omogočila ekonomijo obsega, saj bi morali sicer vzpostavljati vsak 
svoj mehanizem za poročanje oziroma objavo.
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Predlog spremembe 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar fizična ali pravna oseba priglasi, da 
kratka pozicija v delnici kake družbe 
doseže ali preseže zadevni prag za 
priglasitev iz člena 7(2), evropski nadzorni 
organ (ESMA) vsak dan objavi poročilo o 
kratkih pozicijah. Razkritje je v skupni 
obliki in ne vsebuje informacij o 
imetnikih pozicij.

Or. en

Obrazložitev

Javno razkritje posameznih javnih kratkih pozicij regulatorjem ne bi pomagalo pri 
zaznavanju tržnih zlorab, imetnike kratkih pozicij pa bi utegnilo potisniti v prisilno zapiranje 
kratkih pozicij in drugo nepravilno ravnanje; spodbudilo bi čredno ravnanje, pa tudi 
zmanjšalo likvidnost, saj vlagatelji ne želijo, da bi bile njihove kratke pozicije znane 
podjetjem, zato se prodaji na kratko raje izogibajo. Skupno razkritje pa udeležencem na trgu 
daje koristne informacije.

Predlog spremembe 287
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni prag za priglasitev je 0,5% 
vrednosti izdanega delniškega kapitala 
zadevne družbe in nato vsakega 0,1 % nad 
tem.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 288
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni prag za priglasitev je 0,5% 
vrednosti izdanega delniškega kapitala 
zadevne družbe in nato vsakega 0,1 % nad 
tem.

2. Zadevni prag za priglasitev je 3 % 
vrednosti izdanega delniškega kapitala 
zadevne družbe in nato vsakega 0,1 % nad 
tem.

Or. en

Obrazložitev

Kratke pozicije so signal preostalemu trgu, da vlagatelj meni, da je cena delnice previsoka. 
Če tako mnenje prevladuje tudi sicer na trgu, bo prišlo do popravka cene, saj bodo vsi 
prodali svoje delnice, kakor se je zgodilo v primeru Enrona. Ta funkcija prodaje na kratko je 
smiselna samo pri pragu, višjem od 3 %, saj so manjše pozicije manj pomembne in bi samo 
zmanjšale likvidnost, kajti vlagatelji ne bi želeli prevzemati in zapirati kratkih pozicij.

Predlog spremembe 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni prag za priglasitev je 0,5 % 
vrednosti izdanega delniškega kapitala 
zadevne družbe in nato vsakega 0,1 % nad 
tem.

2. Zadevni prag za priglasitev je 1 % 
vrednosti izdanega delniškega kapitala 
zadevne družbe in nato vsakega 0,2 % nad 
tem.

Or. en

Obrazložitev

Nismo prepričani, da bi ugodnosti, povezane s sistemom javnega razkritja pomembnih neto 
pozicij v delnicah, odtehtale s tem povezane stroške. Da bi omejili vpliv sedanje ureditve, 
predlagamo povečanje pragov.
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Predlog spremembe 290
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri razkritju se ne razkrije istovetnost 
imetnika posameznih neto kratkih pozicij.

Or. en

Obrazložitev

Skupno in anonimno razkritje je najboljši način za uresničitev ciljev politike, ne da bi 
oškodovali vlagatelje in izdajatelje, ki uporabljajo trg.

Predlog spremembe 291
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na podlagi delegiranih 
aktov v skladu s členom 36 ter ob 
upoštevanju pogojev iz členov 37 in 38 
spremeni prage iz odstavka 2 ob 
upoštevanju razvoja finančnih trgov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 292
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na podlagi delegiranih 
aktov v skladu s členom 36 ter ob 
upoštevanju pogojev iz členov 37 in 38 

3. Evropski nadzorni organ (ESMA) 
lahko po potrebi pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji mnenje o 
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spremeni prage iz odstavka 2 ob 
upoštevanju razvoja finančnih trgov.

prilagoditvi pragov iz odstavka 2, pri 
čemer upošteva razvoj dogodkov na 
finančnih trgih.
Komisija lahko v treh mesecih po prejetju 
mnenja evropskega nadzornega organa 
(ESMA) na podlagi delegiranih aktov v 
skladu s členom 36 ter ob upoštevanju 
pogojev iz členov 37 in 38 spremeni prage 
iz odstavka 2.

Or. en

Predlog spremembe 293
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Priglasitev znatnih neto kratkih pozicij v 

državnih dolžniških instrumentih in 
zamenjavah kreditnega tveganja 

pristojnim organom
1. Fizična ali pravna oseba, ki ima katero 
od naslednjih pozicij, vsakič, ko taka 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 
za zadevno državo članico ali Unijo ali 
pade pod njega, to priglasi zadevnemu 
pristojnemu organu:
(a) neto kratka pozicija v izdanih državnih 
dolžniških instrumentih države članice ali 
Unije;
(b) nekrita pozicija v zamenjavi
kreditnega tveganja v zvezi s finančno 
obveznostjo države članice ali Unije.
2. Zadevni pragi za priglasitev zajemajo 
začetni znesek in nato dodatne stopnje v 
zvezi z vsako državo članico in Unijo, 
kakor je določeno v ukrepih, ki jih 
sprejme Komisija v skladu z odstavkom 3.
3. Komisija na podlagi delegiranih aktov v 
skladu s členom 36 ter ob upoštevanju 
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pogojev iz členov 37 in 38 opredeli zneske 
in dodatne stopnje iz odstavka 2. Pri tem 
upošteva vse naslednje elemente:
(a) pragi se določijo na ravni, ki ne 
zahteva priglasitev pozicij z minimalno 
vrednostjo;
(b) celotno vrednost neporavnanih 
izdanih državnih dolžniških instrumentov 
za vsako državo članico in Unijo ter 
povprečen obseg pozicij udeležencev na 
trgu v državnih dolžniških instrumentih te 
države članice ali Unije.

Or. en

Obrazložitev

Ni dokazov o tem, da bi bil za kratke pozicije v državnih dolžniških instrumentih potreben 
stalen režim razkritij. Ugotovitve delovne skupine Komisije o vzajemnem vplivu zamenjav 
kreditnega tveganja državnih obveznic in trgov obveznic kažejo, da ni dokazov, da bi dogodki 
na trgu zamenjav kreditnega tveganja povzročali višje stroške za države članice, kažejo pa 
tudi, da je trg zamenjav kreditnega tveganja državnih obveznic učinkovit in za države članice 
koristen.

Predlog spremembe 294
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 8 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priglasitev znatnih neto kratkih pozicij v 
državnih dolžniških instrumentih in 
zamenjavah kreditnega tveganja 
pristojnim organom

Priglasitev znatnih neto kratkih delniških 
pozicij v nedelniških finančnih 
instrumentih

Or. en

Obrazložitev

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
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derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Predlog spremembe 295
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima katero 
od naslednjih pozicij, vsakič, ko taka 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 
za zadevno državo članico ali Unijo ali 
pade pod njega, to priglasi zadevnemu 
pristojnemu organu:

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima katero 
od naslednjih pozicij, to priglasi 
evropskemu nadzornemu organu (ESMA):

Or. en

Obrazložitev

Organu ESMA je treba priglasiti vse neto pozicije v delnicah družb, zato da ima pregled nad 
kratkimi pozicijami. Za državne dolžniške instrumente in z njimi povezane zamenjave 
kreditnega tveganja je odločilnega pomena vzpostaviti popolno preglednost, saj tovrstni 
instrumenti vplivajo na stabilnost držav članic in Evropske unije.

Predlog spremembe 296
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima katero 
od naslednjih pozicij, vsakič, ko taka 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima katero 
od naslednjih pozicij, vsakič, ko taka 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 
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za zadevno državo članico ali Unijo ali 
pade pod njega, to priglasi zadevnemu 
pristojnemu organu:

za zadevno državo članico ali Unijo ali 
pade podenj, evropskemu nadzornemu 
organu (ESMA) priglasi podrobnosti o teh 
pozicijah:

Or. en

Obrazložitev

Vsi imetniki pozicij, ki jih je treba priglasiti, jih bodo lahko sporočali enemu organu, tj. 
ESMA, namesto 27 različnim regulatorjem, odvisno od tega, za katero delnico gre. 
Spremenjena določba bo poleg tega omogočila, da bodo pozicije, ki jih je treba javno razkriti, 
objavljene na enem mestu, torej spletnem mestu organa ESMA. Ta sprememba bo organom, 
ki o člani organa ESMA, omogočila ekonomijo obsega, saj bi morali sicer vzpostavljati vsak 
svoj mehanizem za poročanje oziroma objavo.

Predlog spremembe 297
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima katero 
od naslednjih pozicij, vsakič, ko taka 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 
za zadevno državo članico ali Unijo ali 
pade pod njega, to priglasi zadevnemu 
pristojnemu organu:

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima eno od 
spodaj navedenih pozicij, takoj ko pozicija 
doseže zadevni prag za priglasitev ali pade 
podenj, to priglasi zadevnemu pristojnemu 
organu:

Or. en

Predlog spremembe 298
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) neto kratka pozicija v izdanih državnih 
dolžniških instrumentih države članice ali 
Unije;

(a) neto kratka pozicija v izdanih državnih 
dolžniških instrumentih države članice ali 
Unije ali neto kratka pozicija v finančnem 
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instrumentu, povezanim z izdanim 
dolžniškim instrumentom države članice 
ali Unije;

Or. en

Predlog spremembe 299
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) neto kratka pozicija v izdanih državnih 
dolžniških instrumentih države članice ali
Unije;

(a) neto kratka pozicija v izdanih 
dolžniških instrumentih države članice,
Unije ali sistemsko pomembne institucije, 
ki je rezidentka ali ima sedež v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 300
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) neto kratka pozicija v izdanih državnih 
dolžniških instrumentih države članice ali 
Unije;

a) neto kratka pozicija v izdanih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije ali 
sistemsko pomembne institucije, ki je 
rezidentka ali ima sedež v Uniji,

Or. de

Predlog spremembe 301
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nekrita pozicija v zamenjavi črtano
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kreditnega tveganja v zvezi s finančno 
obveznostjo države članice ali Unije.

Or. en

Predlog spremembe 302
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nekrita pozicija v zamenjavi 
kreditnega tveganja v zvezi s finančno
obveznostjo države članice ali Unije.

(b) neto kratka pozicija, povezana z 
indeksom finančnega trga države članice 
ali Unije, ali neto kratka pozicija v 
finančnem instrumentu, povezana z 
indeksom finančnega trga države članice 
ali Unije.

Or. en

Predlog spremembe 303
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) nekrita pozicija v zamenjavi kreditnega 
tveganja v zvezi s finančno obveznostjo 
države članice ali Unije.

b) nekrita pozicija v zamenjavi kreditnega 
tveganja v zvezi s finančno obveznostjo 
države članice ali Unije ali sistemsko 
pomembne institucije, ki je rezidentka ali 
ima sedež v Uniji.

Or. de

Predlog spremembe 304
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b a) (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) neto kratka pozicija v finančnem 
instrumentu, povezanem z izdanim 
kapitalskim deležem družbe.

Or. en

Predlog spremembe 305
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni pragi za priglasitev zajemajo 
začetni znesek in nato dodatne stopnje v 
zvezi z vsako državo članico in Unijo, 
kakor je določeno v ukrepih, ki jih 
sprejme Komisija v skladu z odstavkom 3.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Organu ESMA je treba priglasiti vse neto pozicije v delnicah družb, zato da ima pregled nad 
kratkimi pozicijami. Za državne dolžniške instrumente in z njimi povezane zamenjave 
kreditnega tveganja je odločilnega pomena vzpostaviti popolno preglednost, saj tovrstni 
instrumenti vplivajo na stabilnost držav članic in Evropske unije.

Predlog spremembe 306
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni pragi za priglasitev zajemajo 
začetni znesek in nato dodatne stopnje v 
zvezi z vsako državo članico in Unijo,
kakor je določeno v ukrepih, ki jih sprejme 

2. Zadevni pragi za priglasitev zajemajo 
začetni znesek in nato dodatne stopnje v 
zvezi z vsako državo članico in Unijo, 
kakor je določeno v ukrepih, ki jih sprejme 
Komisija v skladu z odstavkom 3. Pragi se 
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Komisija v skladu z odstavkom 3. objavijo v osrednji zbirki podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Informacije o zadevnih pragih bi morale biti na voljo prek osrednje zbirke podatkov.

Predlog spremembe 307
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevni pragi za priglasitev zajemajo 
začetni znesek in nato dodatne stopnje v 
zvezi z vsako državo članico in Unijo, 
kakor je določeno v ukrepih, ki jih sprejme 
Komisija v skladu z odstavkom 3.

2. Zadevni pragi za priglasitev se določijo
v ukrepih, ki jih sprejme Komisija v skladu 
z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

Da se dosežejo enaki konkurenčno pogoji med vsemi državami članicami, morajo biti zadevni 
pragi za priglasitev usklajeni po vsej Uniji.

Predlog spremembe 308
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija na podlagi delegiranih aktov v 
skladu s členom 36 ter ob upoštevanju 
pogojev iz členov 37 in 38 opredeli zneske 
in dodatne stopnje iz odstavka 2. Pri tem 
upošteva vse naslednje elemente:

črtano
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(a) pragi se določijo na ravni, ki ne 
zahteva priglasitev pozicij z minimalno 
vrednostjo;
(b) celotno vrednost neporavnanih 
izdanih državnih dolžniških instrumentov 
za vsako državo članico in Unijo ter 
povprečen obseg pozicij udeležencev na 
trgu v državnih dolžniških instrumentih te 
države članice ali Unije.

Or. en

Obrazložitev

Organu ESMA je treba priglasiti vse neto pozicije v delnicah družb, zato da ima pregled nad 
kratkimi pozicijami. Za državne dolžniške instrumente in z njimi povezane zamenjave 
kreditnega tveganja je odločilnega pomena vzpostaviti popolno preglednost, saj tovrstni 
instrumenti vplivajo na stabilnost držav članic in Evropske unije.

Predlog spremembe 309
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija na podlagi delegiranih aktov v 
skladu s členom 36 ter ob upoštevanju 
pogojev iz členov 37 in 38 opredeli zneske 
in dodatne stopnje iz odstavka 2. Pri tem 
upošteva vse naslednje elemente:

3. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 36 ter ob upoštevanju pogojev iz 
členov 37 in 38 opredeli zadevne pragove 
za priglasitev iz odstavka 2. Pri tem 
upošteva vse naslednje elemente:

Or. en

Predlog spremembe 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) celotno vrednost neporavnanih izdanih (b) celotno vrednost neporavnanih izdanih 
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državnih dolžniških instrumentov za vsako 
državo članico in Unijo ter povprečen
obseg pozicij udeležencev na trgu v 
državnih dolžniških instrumentih te države 
članice ali Unije.

državnih dolžniških instrumentov za vsako 
državo članico in Unijo, promet ter 
povprečni obseg pozicij udeležencev na 
trgu v državnih dolžniških instrumentih te 
države članice ali Unije.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi posebne narave trgov z državnimi dolžniškimi instrumenti je najbrž treba določiti 
posebne pragove za priglasitev za vsako državo članico. Pri tem bi bilo treba upoštevati 
stopnjo likvidnosti vsakega trga s tovrstnimi instrumenti in se zanesti na oceno pristojnih 
organov. Na ta način bi se utegnili pragovi za različne države članice in različne vrste 
vrednostnih papirjev razlikovati.

Predlog spremembe 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka (b a) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) likvidnost vsakega trga z državnimi 
obveznicami, kakor jo oceni pristojni 
organ.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi posebne narave trgov z državnimi dolžniškimi instrumenti je najbrž treba določiti 
posebne pragove za priglasitev za vsako državo članico. Pri tem bi bilo treba upoštevati 
stopnjo likvidnosti vsakega trga s tovrstnimi instrumenti in se zanesti na oceno pristojnih 
organov. Na ta način bi se utegnili pragovi za različne države članice in različne vrste 
vrednostnih papirjev razlikovati.

Predlog spremembe 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Vodenje evidenc

Za namene členov 5, 7 in 8 fizične in 
pravne osebe, ki posedujejo znatne neto 
kratke pozicije, deset let vodijo evidenco o 
bruto pozicijah, ki sestavljajo znatno neto 
kratko pozicijo.

Or. en

Obrazložitev

Da se pristojnim organom omogoči učinkovit nadzor nad predvidenim sistemom priglasitev in 
razkritja, predlagamo, da bi fizične in pravne osebe, ki so pristojnim organom priglasile ali 
javno razkrile znatne neto kratke pozicije, deset let vodile evidenco bruto pozicij, ki 
sestavljajo znatno neto kratko pozicijo. 

Predlog spremembe 313
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V vsaki priglasitvi ali razkritju v skladu 
s členom 5, 7, ali 8 se navedejo podatki o 
identiteti fizične ali pravne osebe, ki ima 
zadevno pozicijo, velikosti zadevne 
pozicije, izdajatelju, katerega vrednostne 
papirje zadeva pozicija, in datum, na 
katerega se je zadevna pozicija ustvarila, 
spremenila ali zaprla.

1. V vsaki priglasitvi v skladu s členom 5, 
7, ali 8 se navedejo podatki o identiteti 
fizične ali pravne osebe, ki ima zadevno 
pozicijo, velikosti zadevne pozicije, 
izdajatelju, katerega vrednostne papirje 
zadeva pozicija, in datum, na katerega se je 
zadevna pozicija ustvarila, spremenila ali 
zaprla.

Or. en

Obrazložitev

Javno razkritje posameznih kratkih pozicij bi utegnilo povzročiti neugodne učinke za manjše 
sklade. Lahko bi povzročilo prociklično vedenje in s tem znižalo cene lastniških instrumentov, 
kar bi škodovalo evropskim podjetjem ter privedlo do manjše likvidnosti in slabšega 
oblikovanja cen za uporabnike na trgih: namreč male vlagatelje, pokojninske sklade in 
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izdajatelje podjetniških instrumentov. Določbe o priglasitvi iz člena 5 bodo pristojnim 
organom omogočile dostop do zadevnih informacij, tako da bodo lahko spremljali sistemska 
tveganja brez znatnih obremenitev.

Predlog spremembe 314
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V vsaki priglasitvi ali razkritju v skladu 
s členom 5, 7, ali 8 se navedejo podatki o 
identiteti fizične ali pravne osebe, ki ima 
zadevno pozicijo, velikosti zadevne 
pozicije, izdajatelju, katerega vrednostne 
papirje zadeva pozicija, in datum, na 
katerega se je zadevna pozicija ustvarila, 
spremenila ali zaprla.

1. V vsaki priglasitvi ali razkritju v skladu 
s členom 5 ali 8 se navedejo podatki o 
identiteti fizične ali pravne osebe, ki ima 
zadevno pozicijo, velikosti zadevne 
pozicije, izdajatelju, katerega vrednostne 
papirje zadeva pozicija, in datum, na 
katerega se je zadevna pozicija ustvarila, 
spremenila ali zaprla.

Razkritju iz člena 7 zajema anonimne 
podatke o fizični ali pravni osebi, ki 
poseduje zadevno pozicijo, o velikosti te 
pozicije in izdajatelju, katerega 
vrednostne papirje zadeva, ter datum, ko 
je zadevna pozicija nastala, se spremenila 
ali zaprla.

Or. en

Obrazložitev

Cilji člena 7 bi bili najbolje doseženi s skupnim razkritjem kratkih pozicij. Javno razkritje 
posameznih kratkih pozicij negativno vpliva na likvidnost, saj se vlagatelji izogibajo prodaji 
na kratko, ker ne želijo javno razkrivati svojih strategij trgovanja za lastni račun. Skupne 
informacije o prodaji na kratko po posameznih vrednostnih papirjih, bi bile za udeležence na 
trgu koristnejše, saj bi jim prikazale celostno sliko posameznih izdajateljev.
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Predlog spremembe 315
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izračun neto kratke pozicije se izvede ob 
24:00 na trgovalni dan, na katerega ima 
fizična ali pravna oseba zadevno pozicijo. 
Priglasitev ali razkritje se izvede 
najpozneje naslednji trgovalni dan ob 
15:30.

2. Izračun neto kratke pozicije se izvede ob
koncu trgovalnega dne, na katerega ima 
fizična ali pravna oseba zadevno pozicijo, 
razen v avtomatiziranem nočnem 
trgovanju, kjer mora biti referenca T + 1. 
Priglasitev ali razkritje se izvede 
najpozneje naslednji trgovalni dan ob 
15.30.

Or. en

Obrazložitev

Ustrezni čas za izračun ne bi smel biti ob 24.00, temveč konec trgovalnega dne, da se 
prepreči v števanje nepotrjenih naročil. Poleg tega je treba opredeliti avtomatizirano nočno 
trgovanje, kar je poseben primer; tu mora biti referenčni dan T + 1.

Predlog spremembe 316
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izračun neto kratke pozicije se izvede ob 
24:00 na trgovalni dan, na katerega ima 
fizična ali pravna oseba zadevno pozicijo. 
Priglasitev ali razkritje se izvede 
najpozneje naslednji trgovalni dan ob 
15:30.

2. Izračun neto kratke pozicije se izvede ob 
23.59 na trgovalni dan, na katerega ima 
fizična ali pravna oseba zadevno pozicijo. 
Priglasitev ali razkritje se izvede 
najpozneje naslednji trgovalni dan ob 
15.30. Čas se izračuna glede na časovni 
pas, kjer je glavni poslovni sedež fizične 
ali pravne osebe.

Or. en
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Obrazložitev

Ker bi bilo lahko upoštevanih več časovni pasov, je pomembno pojasniti, kateri se uporablja. 
Smiselno bi bilo, da bi se uporabil časovni pas udeleženca na trgu, ki opravi priglasitev, saj 
bi zahteva, da mora pozicije izračunati sredi dneva, pomenila dodatno oteževanje.

Predlog spremembe 317
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izračun neto kratke pozicije se izvede ob 
24:00 na trgovalni dan, na katerega ima 
fizična ali pravna oseba zadevno pozicijo. 
Priglasitev ali razkritje se izvede 
najpozneje naslednji trgovalni dan ob 
15:30.

2. Izračun neto kratke pozicije se izvede 
opolnoči na trgovalni dan, na katerega ima 
fizična ali pravna oseba zadevno pozicijo. 
Priglasitev ali razkritje se izvede 
najpozneje naslednji trgovalni dan ob 
15.30.

Or. en

Obrazložitev

Člen je treba spremeniti, da se pojasni, kateri trgovalni dan oziroma kateri časovni pas velja. 
Namen odstavka 2 je napraviti izračun opolnoči.

Predlog spremembe 318
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izračun neto kratke pozicije se izvede ob 
24:00 na trgovalni dan, na katerega ima 
fizična ali pravna oseba zadevno pozicijo. 
Priglasitev ali razkritje se izvede 
najpozneje naslednji trgovalni dan ob 
15:30.

2. Izračun neto kratke pozicije se izvede ob 
koncu trgovalnega dne, na katerega ima 
fizična ali pravna oseba zadevno pozicijo. 
Priglasitev ali razkritje se izvede 
najpozneje naslednji trgovalni dan ob 
15:30.
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Predlog spremembe 319
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Priglasitev informacij zadevnemu 
pristojnemu organu se izvede v skladu z 
ureditvijo iz člena 12(1) Uredbe Komisije 
(ES) št. 1287/2006.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Gl. predloge sprememb k členoma 7 in8.

Predlog spremembe 320
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Javno razkritje informacij iz člena 7 se 
izvede tako, da je zagotovljen hiter in 
nediskriminatoren dostop do informacij. 
Informacije se dajo na voljo uradno 
določenemu mehanizmu matične države 
članice izdajatelja delnic iz člena 21(2) 
Direktive 2004/109/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta21.

črtano

21 UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

Or. en

Obrazložitev

Gl. predloge sprememb k členoma 7 in8.
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Predlog spremembe 321
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Pristojni organ lahko odloči, ali je 
treba ob začetku veljavnosti te uredbe po 
katerem členu razkriti že posedovane 
pozicije, razen če se ob ali po začetku 
veljavnosti uredbe spremeni odstotni delež 
fizične ali pravne osebe zaradi njenega 
namernega ravnanja spremeni tako, da 
doseže ali preseže zadevni prag za 
priglasitev ali razkritje.

Or. en

Obrazložitev

Da se zmanjša možnost tržnega pretresa zaradi začetka veljavnosti uredbe, lahko pristojni 
organ odloči, ali začne veljati zahteva po razkritju pozicij, ki v času, ko začne uredba veljati, 
že obstajajo. Pristojni organ odloči, ali morajo vlagatelji opraviti razkritje samo prvič, ko 
njihova pozicija med trgovanjem doseže ali preseže zadevni prag za priglasitev.

Predlog spremembe 322
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 črtano
Informacije, ki se zagotovijo organu 

ESMA
1. Pristojni organi vsako četrtletje organu 
ESMA predložijo povzetek informacij o 
neto kratkih pozicijah v delnicah ali 
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državnih dolžniških instrumentih ter 
nekritih pozicijah v zamenjavah 
kreditnega tveganj, katerih zadevni 
pristojni organ so in prejemajo priglasitve 
v skladu s členi 5 do 8.
2. Organ ESMA lahko za izvajanje svojih 
nalog v skladu s to uredbo od zadevnega 
pristojnega organa države članice 
kadarkoli zahteva dodatne informacije o 
neto kratkih pozicijah v delnicah ali 
državnih dolžniških instrumentih ali 
nekritih pozicijah v zamenjavah 
kreditnega tveganja.
Pristojni organ predloži organu ESMA 
zahtevane informacije najpozneje v 
sedmih koledarskih dneh.

Or. en

Obrazložitev

Ker bo organ ESMA prejemal priglasitve, mu po tem členu ni treba zagotavljati informacij.

Predlog spremembe 323
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi vsako četrtletje organu 
ESMA predložijo povzetek informacij o 
neto kratkih pozicijah v delnicah ali 
državnih dolžniških instrumentih ter 
nekritih pozicijah v zamenjavah 
kreditnega tveganj, katerih zadevni 
pristojni organ so in prejemajo priglasitve 
v skladu s členi 5 do 8.

1. Pristojni organi vsako četrtletje organu 
ESMA predložijo povzetek informacij o 
neto kratkih pozicijah v vrednostnih 
papirjih, indeksih ali državnih dolžniških 
instrumentih, katerih zadevni pristojni 
organ so in prejemajo priglasitve v skladu s 
členi 5 do 8.

Or. en
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Predlog spremembe 324
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ ESMA lahko za izvajanje svojih 
nalog v skladu s to uredbo od zadevnega 
pristojnega organa države članice kadarkoli 
zahteva dodatne informacije o neto kratkih 
pozicijah v delnicah ali državnih 
dolžniških instrumentih ali nekritih 
pozicijah v zamenjavah kreditnega 
tveganja.

Organ ESMA lahko za izvajanje svojih 
nalog v skladu s to uredbo od zadevnega 
pristojnega organa države članice kadarkoli 
zahteva dodatne informacije o neto kratkih 
pozicijah v vrednostnih papirjih, indeksih 
ali državnih dolžniških instrumentih.

Or. en

Predlog spremembe 325
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Poglavje 3 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

NEKRITA PRODAJA NA KRATKO OBRAVNAVANJE NEKRITE PRODAJE
NA KRATKO IN ZAMENJAV 
KREDITNEGA TVEGANJA

Or. en

Predlog spremembe 326
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 12 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve v zvezi z nekrito prodajo na 
kratko

Krita prodaja na kratko

Or. en
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Predlog spremembe 327
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 12 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve v zvezi z nekrito prodajo na 
kratko

Omejitve v zvezi z nekrito prodajo na 
kratko in zamenjavami kreditnega 
tveganja

Or. en

Predlog spremembe 328
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo državnega dolžniškega 
instrumenta samo, kadar je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
prodajo na kratko, kadar je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:

Or. en

Predlog spremembe 329
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo državnega dolžniškega 
instrumenta samo, kadar je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:

1. Fizična ali pravna oseba lahko poseduje 
neto kratko pozicijo v delnici, ki je bila 
uvrščena v trgovanje na mestu trgovanja, 
kadar je ob koncu trgovalnega dne, ko je 
bila pozicija dosežena, izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:
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Or. en

Predlog spremembe 330
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko
prodajo državnega dolžniškega 
instrumenta samo, kadar je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
prodajo delnice, ki je bila uvrščena v 
trgovanje na mestu trgovanja, če se 
predvideva, da bo rezultat te prodaje po 
zaključenem poslu neto kratka pozicija v 
zadevni delnici, samo, kadar je izpolnjen 
eden od naslednjih pogojev:

Or. en

Obrazložitev

Omejitve bi v tem primeru imele negativen učinek na likvidnost trgov državnih dolgov in bi 
bile nesorazmerne s sistemskim tveganjem, ki jih prinašajo tovrstne pozicije. To bi lahko za 
države članice pomenilo, da bi se zagotavljanje denarja za javne storitve, kot so zdravstveno 
varstvo, pokojnine in socialno varstvo, precej podražilo.

Predlog spremembe 331
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo državnega dolžniškega 
instrumenta samo, kadar je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, samo, 
kadar je izpolnjen eden od naslednjih 
pogojev:

Or. en
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Obrazložitev

Državni dolžniški instrumenti bi morali biti iz teh zahtev v celoti izvzeti.

Predlog spremembe 332
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo državnega dolžniškega 
instrumenta samo, kadar je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo dolžniškega instrumenta samo, 
kadar je izpolnjen eden od naslednjih 
pogojev:

Or. en

Predlog spremembe 333
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo državnega dolžniškega 
instrumenta samo, kadar je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo dolžniškega instrumenta samo, 
kadar je izpolnjen eden od naslednjih 
pogojev:

Or. de

Predlog spremembe 334
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo državnega dolžniškega instrumenta 
samo, kadar je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo državnega dolžniškega instrumenta 
samo, kadar je do 23.59 na trgovalni dan, 
ko je oseba izvedla to prodajo na kratko, 
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Or. en

Predlog spremembe 335
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo državnega dolžniškega instrumenta 
samo, kadar je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo državnega dolžniškega instrumenta 
samo, kadar je ob koncu trgovalnega dne 
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Or. en

Obrazložitev

Morebitna prepoved bi morala biti usmerjena na področja, kjer se da manipulativno ravnanje 
učinkovito odpraviti, ne da bi oškodovali koristi nekrite prodaje na kratko za uspešnost trga.

Predlog spremembe 336
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena

1. Fizična ali pravna oseba lahko izvede 
kratko prodajo delnice, ki je bila uvrščena 
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v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo državnega dolžniškega instrumenta 
samo, kadar je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

v trgovanje na mestu trgovanja, ali kratko 
prodajo državnega dolžniškega instrumenta 
samo, kadar je ob koncu zadevnega 
trgovalnega dne izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

Or. en


